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WEGCODE, ARTIKELEN 7, 2 EN
VERKEERS'mKEN.- WERKEN.
DnAAGWI.JiiTE.

Het hel;; aan beide witeinden van de we·rlcen geplaatst wellce op de openbare weu
wor·den u.it_qevoerd rnaalct een verlceerstelcen 1t-it en du:idt aan dat het deel van
de r-ijban hetwcllc hct bepaalt awn het
·PeTl;;ee·r onttmlclcen ·is en n·iet toeganlcelijlc voor de 1.vevuebru-i.lcers; deze laatsten dienen (l-ie tekens in acht te nemen.

CWegco-c1e, art. 114, 2, a, en 7, 2.)
(JANSSENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 april 1V56 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 7, 2, en 114, 2, a, van het koninklijk
besluit van 8 april 11154, doordat het bestreden vonnis aanlegger wegens inbreuk
op artikel 7, 2, van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 veroordeelt om de reden
<lat de strook van een honderdtal meter
waarop hij zich bevond, door de reglementaire tekens voorzien door artikel 114, 2,
a, van genoe:ind besluit aan het. verkeer
onttrokken was, <lan wanneer het a1dus
niet antwoordt op de conclusies waarbij
aanlegger aanvoerde dat het enig teken
dat bestond, het teken << werken )) was en
<lat dit verkeersteken geen verbocl claarstelt, zodat het niet bepaalt welk artikel
van de wegcode, een verbod houclencl, ter
zake overtreclen wercl en clan wanneer artikel 7, 2, voornoemcl client verstaan in
I'ERBH.,
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verhomling met de bepalingen van het
teken of signaal, clat niet geeerbiedigd
wercl :
Overwegende clat aanlegger vervolgcl
werd wegens inbreuk op artikel 7 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 om
verzuimcl te hebben de met het oog op de
regeling· van het verkeer gep1aatste tekens in acllt te nemen;
·
Overwegencle dat aanlegger bij conclusies voorgehouclen had dat llet hem niet
verboclen was cle rijweg te gebruiken aangezien het aangebrachte teken het teken
nr 11 was, beduiclend clat werken in uitvoering zijn op de openbare weg, en clit
teken geen verbocl oplegt;
Overwegencle dat de rechter over de
groncl, door te verklaren {lat de door aanlegger gebruikte rijweg door de reglemen- .
taire tekens, voorzien door artikel 114,
2, a, van het koninklijk besluit van
8 april 1954 aan het verkeer onttrokken
was, vaststelt niet aileen dat llet werkterrein gesignaleerd was door het teken
nr 11, cloell clat een llek, bescllreven bij
t"''engenoerml artikel, clercle lid, alineas 1
en 2, cle versperring van cle weg aanduidde;
Overwegencle !lat de rijbaan of llet rijbaangedeelte welke aan llet verkeer onttrokkeri zijn in de omstancligheden voorzien bij artikel 114, 2, a, luidens evengemelcle wetsbepaling « Yoor de weggebruikers gesloten )) zijn ;
Waaruit volgt clat het bestreden vonnis
wettelijk beslist dat aanlegg·er, een weg
gebrnikencle die volgens de tekens voorzien door artikel 114, 2, a, als gesloten
voor cle weggebruikers gesignaleercl was,
cle met het oog op cle regeling van het
verkeer geplaatste tekens niet in acllt genomen lleeft en passend aanleggers conclusies beantwoordt;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
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Overwegende dat de substanttele of
op straf van nietiglleid voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 september 1956. - 2° kamer. - Voorzittcr, H. Vandermerscll, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslag,qever H. Delahaye. - Gelijlcluiclenrle conolnsie, H. P.
lVIahaux, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

17 september 1956

MIDDELEN TO'l' VERBREKING.
STRAFZAKEN. - l\1IDDEL AFGELEID UIT llE
ONREGELMATIGHEID VAN HET PROOES-VERBAAI,
HETWELK HET MISDRIJF VAS'l'STEL1'. -MIDDEL NIEl' OPGEWORPEN VOOR Die RECHl'ER OVER
DE GROND. - MIDDEL NIEl' ONTVANKELI.TK.
Het mirlrlel afgeleicl nit de mwegelmatigheicl van het proces-verba.al, hetwelk
het misclrijf vaststelt, vennengt het
feit en het Techt wannee1· het onderzoelc
van het miclclel het nastJoren van feiteZijlce element en ve1·gt. Zulk midrlel 'is
niet ontvanlcelijlc (1).

(JANSSENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op llet bestreden
vonnis, op 3 december 1955 in lloger beroep gewe.zen door de Correctionele
Rechtbank te Leuven;
Over llet eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 154, 189 van llet Wetboek van
strafvordering, van het besluit van de
souvereine vorst van 30 januari 1815 houdende reglement op de politie, de tucht
en de dienst van de marechaussee, het
besluit van de Regent van 25 juni 1949
betreff'encle de organisatie van de rijkswacht, het koninklijk besluit van 23 februari 1g55 tot wijziging van voormeld
besluit, en van het ministerieel besluit
van 24 februari 1g55, doordat : 1° het
proces-verbaal welk het misdrijf vaststelde, nietig is omdat het nopens te Rever voorgevallen feiten Ol)gemaakt werd
door zich te Muisen bevindende wachtmeesters der rijkswacht, die deel uitmaakten van de brigade Hofstade en,
dienvolgens, plaatselijk onbevoegd waren
(1) Verbr., 26 juni 1944 (Bull. en PAsrc.,
1944, I, 410).

I

om tot dergelijke vaststellingen over te
gaan; 2° llet bestreden vonnis het door
aanlegger opgeroepen verweermiddel, gegrond op die nietiglleid, niet beantwoord
heeft :
Over het ee1·ste omlerdeel :
Overwegende dat de beoordeling van
llet eerste onderdeel van llet midclel llet
nasporen van feitelijke elementen noppns
de omstandiglleden waarin het betwist
proces-verbaal opgemaakt wel'(l noodzakelijk zou maken ;
Dat dit onderdeel alclus feit en recht
vermengt; dat llet aan de recllter over de
grond niet ondenvorpen werd en clerllalve
niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
aanlegger v66r de correctionele reclltllank
!Jesluiten zou hebben genomen;
Dat ev~nmin, lletzij uit het zittingsblad, hel!zij nit het bestreden vonnis
blijkt, dat aanlegger het aangevoercl verweermiddel moncleling zou hebben doen
gel den;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
(Het ove1·ige zonder belang.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 september 1956. - 2" kamer. - Voorz'itter, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggeve·r,
H. Gilmet. - Gelijkl·u.idende conclusie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VERKEER. - ARTIICELEN 15 EN 16 VAN DE
WEGCODE, ~ VERKEERSVOORRANG. - VERKEERSVOORRANG VAN DE G!CLEIDER KOMENDE
VAN RECHTS OF RIJDEND OP EEN HOOFDWEG.
- 0GENBLIK WAAROP DE VOORRANG WORDT
BEPAALD.
De verlceersvoo·rrang ran een geleicler· komende 1mn rechts of rijdencl op een
hoofdweg wordt bepaalt op het ogenblilc
waaTop clie geleider het lcnriszmnt be?'eilct (2) en niet op het ogenb/.ik waft?·op
de twee voertuigen late?· in botsing leomen. (Im!)liciete beslissing.)

(2) Raadpl: verbr., 3 juni 1954 (Bull. en
PASIC., 1954, I, 846) en 28 mei 1956 (Arr.
T'erbr., 1956, biz. 808; Bull. en PASrc., 1956,
I, 1027).

3(DE PAUW EN !'. V. B. A. DE PAUW GEBROEDERS,
T. HE~l' NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS'l'ISCHE ~iU'l'UALITEITEN.)

ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 december lfJ55 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. Wat betreft de voorziening van Jan
De Pauw, beklaagde :
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering :
Over het milldel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet 15 van bet koninklijk beslnit van
8 februari 1g54 en 16 van hetzelfde beslnit
(artikel 1 van het koninklijk beslnit van
15 juni 1~54), doordat het hof van b~roep,
waarbij conclusies waren aanhang1g gemaakt die het bestaan van sommige feitelijke elementen inriepen en daaruit als
rechtsgevolgen afieidcle : afwijzing van de
toepassing van artikel 15 ten laste van de
aanlegger en ten voordele van de burgerlijke partij, en toepassing van artikel 16
ten voordele van de aanlegger en ten laste
van de burgerlijke partij, ofwel verzuimd
heeft in de aangevocbten beslissing passend te antwoorden op het door aanlegger
opgeworpen middel, ofwel tegenstrijdige
redenen beeft aangehaald, welke tegenstrijdigheid met een gebrek aan redenen
overeenkomt en doordat de aangevocllten
beslissing a~n artikel 16 een betekenis
heeft toegeschreven welke het niet heeft
Overwegencle dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de aanrijding gebeurde te Niel tussen een door aanlegger
bestuurde vrachtwagen, die uit de Emile
Vanclerveldelaan gereden kwam, en een
fietser, Alois Goris, komende van rechts
uit de Jlilolenstraat dat beide wegen voorzien zijn van een teken nr 1, a, en in de
Boomse straat uitnionden;
Dat het bestreden arrest aanlegger tot
een enkele straf veroordeeld heeft nit
hoofde van onvrijwillige slagen of verwondingen toegebracht aan Alois Goris
en van inbreuk op de artikelen 15 van het
koninklijk besluit van 8 april 1!:154 en 2
van de wet van 1 augustus 18!:19, om, op
de openbare weg bestuurder zijnde, verzuimd te bebben de doorgang vrij te laten
voor de van recbts komende bestuurder;
Overwegende dat, bij conclusies voor
het hof van beroep genomen, aanlegger
deed gelden clat het teken nr 1, a, geplaatst in de Emile Vanderveldelaan en
in de Molenstraat het kruispunt aankon~
digt waar de gebruikers van die laan
eensdeels en van die straat anderdeels « twee wegen die geen kruispunt vormen

en ieder afzonclerlijk nitlopen ll de
dom·gang moeten laten aan de gebruiker
van de Boomse straat die verlengd wordt
door de Antwerpse straat, welke twee
laatste wegen de hoofdweg vonnen; dat
aanlegger op het ogenblik van het !lugeval gebruiker was van de Boomse straat,
hoofdwcg; dat hij zich in clezelfde toestand bevond als een gebrniker van de
Antwerpse straat, hoofdweg, die naar
Boom rijdende, rechts zon gereden zijn
van de vlnchthenvel, welke zich ongeveer
in bet midclel van het nitgehol<l gedeelte
nm de Antwerpse straat bevindt, en dat
<< het feit dat De Pauw zich op de Emile
Vanderveldelaan bevond zoncler belang ll
was; clat aanlegger <lam·uit afieidcle dat
het teken ur' 1, a, in de Molenstraat geplaatst, Goris verplichtte de doortocht
voor aanlegger vrij te laten;
Overwegencle dat het bestreden arrest
verklaart dat de aanrijtling zich voltrokken heeft gedurende de manceuvre van
nitrijden uit de Vandervelclelaan;
Dat het er ook op wijst dat aanlegger
zich ten onrechte in dezelfde toestand
stelt als een weggebruiker van de Antwerpse straat rijclencl zoals beschreven in
zijn conclnsies, daar hij zicll aldns niet
heeft voorgesteld op het ogenblik dat hij
in het ge.zichtsveld van Goris kwam te
staan; dat deze laatste, toen hij aanlegger links nit de Vanclerveltlelaan heeft
zien opdagen, gerechtigd was te vermenen
dat aanlegger hem voorrang zou hebben
verstrekt, << wanneer zij zich beicle O~) de
hoofdweg zouden begeven ll ;
Overwegencle dat, bij die beschonwingen, het arrest impliciet docb ondubbelzinnig beslist dat aanlegger en Goris zich
wel op het kruispunt gevormd door de
Emile Vanderveldelaan en de l\1olenstraat
tegenkwamen; dat het daarbij ook de
conclusies van aanlegger zonder tegenstrijdigheitl beantwoordt wat betreft de
plaats waar deze laatste zich op het ogl"_nblik van het ongeval bevond en aanleggers veroordeling uit hoofde van beide
telastleggingen wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet · kan aangenomen
worden;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de ·beslissing over de vordering van
de bnrgerlijke partij het Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten :
Overwegende dat aanleggers geen enkel
mid del inroepen;
II. Wat betreft de voorziening van de
Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkhei<l Gebroeders De Pauw, burgerlijk verantwoordelijke partij :
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

417 september 1956. - 2~ kamer. - V001"zUter,
H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Huybrechts. - Gelijlcl~tirlencle conclnsie, H. P. Mahaux, advocaat-generaal. Pleiter, H. Pinget (advocaat bij het hof

van beroep te Brussel).
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1o HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN. ~
EJENPARIGHEID. - ARREST VAN EEN HOF VAN
BEROEP HE'fWELK DE STRAF VERHOOG'f EN RET
UITSTEL GEDEEL'fELI.JK IN'l'REKT. - EJENPARIGHEID VAN STEM:MEN VEREIS'f.
2o VERBREJKING. DRAAGWIJDTE. STI-tAFZAKEN.

-

ARIRIEST

VERBROKEN

0~1(

R-EDEN DA'l" HE'f HOF VAN BEROEP NIE'l" WE'fTELIJK HET DOOR DE EERS'fE RECHTER TOEGEKEND UITSTEL HEEFT BE:2EllKT.

1° Het hot vnn 1JeroezJ vermng niet cle
door rle ewl'ste 1·echter ~t'itgesp·rolcen
st1·nt te verzwnren en bovenflien de clom·
die rechter toegelcende schorsing gedeeltelijlc in te trelclcen zo•nrler met eenzJarigheid van stemmen vnn zijn leden nitspranlc te rloen zowel ovc1· de ee·rste als
over de tweerle besUssing (1). (Wet van
4 september 1891, art. 2.)

2o }V ft?wee·r een nrrest van het hot van

aa:a1'

beroep ve·rb·rolcen wonlt
niet vastgesteld wenl flnt flo gefleeltelij lee intrclclciny vnn de door cle CeTStC rechtC'/"
tocgestane scho1·siny met eenpnrigheirl
vnn stemmen vnn z·ijn leclen 'WeTrl gcwczcn, drnngt de vc?'liTclciny over de
uitgeszJrolcen skat in hanr gchecl (2).

(GILLET, 'f. 'l'HONON.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing :
a) Over de publieke vorclering :
Over het van mnbtswege opgeworpen

(1} Raadpl. verbr., 17 december 1951 (A1·r.
Yerbr., 1951, biz. 184; Bull. en PAsrc., 1952, I,
201); 11 october en 20 december 1954 (A1·r.
T' erbr., 1955, biz. 63; Bull. en PASIC., 1955, I,
93 en 398).

middel, afgeleicl uit de schending van artikel 2 van de wet van 4 september 1891
ter aanvulling van het artikel 140 van de
wet van 18 juni 18li9, doordat het bestreclen arrest, hetwelk de door de eerste
rechter toegepaste straf verhoogt, de door
deze laatste toegekende schorsing tot de
hoofdgevange.nisstraf beperkt zoncler clienaangaande met eenparige stemmen te beslissen :
Overwegencle clat lwt hof van beroep,
uitspraak cloende met eenparigheid van
stemmen, de door de eerste rechter uitgesproken straf van 50 frank geldboete opgevoenl lleeft tot een gevangenisstraf van
acht dagen en een gelclboete van 100 fr.,
en << clit geclaan zijncle en op gewone wijze
recht cloende >> de in eerste aanleg toegekencle opschorsing voor een te.rmijn van
drie jaar heeft bevestigd « doch alleen
wat betreft de hoofclgevangenisstraf >>;
Overwegende clat de schorsing een bestancldeel is van de uitgesproken straf;
dat het llof van beroep clan ook, '\Vat de
schorsing betreft, deze door de eerste
rechter toegekend voor de uitgesproken
geldboete niet mocht intrekken, zoncler
desbetreffend eveneens met eenparige
stemmen uitspraak te cloen;
Overwegende clat de vernietiging van de
beslissing wegens onwettelijke intrekking
van de schorsing, de vernietiging medebrengt van de uitgesproken straf in haar
geheel;
1J J Over de burgerlijke vordering :
Overwegende clat de verbreking van de
beslissing over de publieke vorclering, de
vernietiging voor gevolg heeft van de beslissing over de burgerlijke vordering
strekkende tot de herstelling van de
schacle door de ten laste gelegcle misclrijven veroorzaakt;
Om die reclenen, .en zonder acht te slaan
op het door eiser opgeworpen cassatiemicldel, welk niet strekt tot een verbreking zonder verwijzing, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt clat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

17 september 1£56. -2° kamer. - Voorzitte-r, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vcrslaggeve1·,
H. Louveaux. - Gel-ijlcluidcncle conclu.sie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
I

(2} Verbq 26 september 1949 (Arr. Verbr.,
1949, biz. 27; Bull. en PASIC., 1950, I, 24) en de
twee vorige arresten in bovenstaande nota
vermeld.
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. DUBEELZINNIGE REDENEN. GEBREI( AAN REDENEN.

2°

VERKEER. ~ WEGCODE, ARTIKEL Hi, 2.
VERKEERSVOOHRANG. HOOFDWEGEN.
0BJECTIEF KARAKTER DER REGELEN DIE DE
VOORRANG DEPALEN.

1 o De beslissing (l'ie op club belz'inwige 1'eclenen geg·roncl is, is n·iet 1·egelmaUg .ffC·
motiveenl (1). (Grondwet, art. U7.)

2o De (loo1· cle nr eycocle gestelcle regelen
ten eincle rle hootclwe_qen te bcpalen ten
aanzien vnn antlere wegen, hebben een
objectiej' lcan~kter,· cle 1·eohter vennau
niet cle hooj'!lweuen te bepnlen cloo·r te
steunen op oveTweyingen afyeleirl nU
omstanrli{lherlen (lie niet aoo1· voonnelcle 1'C{Ielen tot kenmerlcinu van (le hoofrlwe{len in aanmeTlcin{l wo·rclen [lenamen (2). CWegcode, art. 16, 2.)
(SIMOENS, T. GILSON.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1956 gewezen door
het hof van beroep te Gent;
Over het tweede onderdeel van het enig
middel, algeleid uit de schencling van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1382 en
volgende van llet Burgerlijk Wetboek, 15
en 26 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, 418 en 420 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest na,
_gezien de vrijspraak van de eiser in verbreking wegens overtreding van artikel 16
van de Wegcode, impliciet te hebben aangenomen dat hij als weggebruiker, komende uit de Nodenaysteeg dewelke
rechts gelegen is ten opzicllte der weggebruikers der Predikllerenlei komende van
-de Predikherenbrug, de voori·ang van
rechts genoot, niettemin aanneemt dat
een in overtreding van de vVegcode op de
hoek van de Nodenaysteeg en de Preclikllerenlei stilstaande vrachtwagen aan de
burgerlijke partij het zicht op de Nodenaysteeg en de eruit komende weggebruikers onttrok, en daaruit afleidt dat de
burgerlijke partij in die voorwaarclen
geen prioriteit aan de eiser in verbreking
kon verschuldigd zijn en, zonder te zeg_gen of de eiser in verbreking daardoor
(1) Verbr., 6 februari 1956 (A1'1", J1 e1•b1·.,
1956, biz. 455; Bull. en PASIC., 1956, I, 582).
(2) Raadpl. verbr., 18 september 1933 (Bull.
-en PASIC., 1933, I, 306); 4 juni 1934 (ibid.,
1934, I, 300) ; 29 september en 15 december

zijn prioriteitsrecht verloor, niettemin be'
slist dat de eiser in verbreking zich van
cleze toestancl had moeten rekenschap geven en een fout beging door vooruit te
rijclen zoncler gekeken te hebben of geen
weggebruiker uit voormelde richting (Predikherenbrug) kwam aangereden, dan
wanneer, volgens de bepalingen van cl,e
wetgeving op het verkeer en meer bepaald
van artilrel 15 van het koninkliik besluit
van 8 april U54, de weggeb1:uiker de
voorrang van rechts geniet ten opzichte
van de weggebruiker van een andere weg,
en het al dan niet prioritaire karakter
van een weg op een kruising afhangt,
niet van de persoonlijke overtuiging van
een weggebruiker noch van de feitelijke
omstancligheicl of hij al clan niet uitzicht
op <lie weg heeft, cloch wel van de topographische toestancl cler plaats aangepast
aan de voorschriften van de artikelen van
de Wegcocle die <le prioriteit regelen, de
regels der prioriteit objectief zijncle, en
clan wanneer zo het bestreclen arrest,
trouwens ten onrechte, had kunnen aannemen clat, door de omstandigheid dat
een stationerende vrachtwagen het zicht
van en in de Noclenaysteeg aan de motorrijcler Gilson onttrok, cleze motorrijder
omwille van een hem persoonlijk zijncle
onoverkomelijke clwaling geen inbreuk op
artikel15 van de Wegcode beging, de aan
die weggebruiker persoonlijk zijnde clwaling niets afneemt noch wijzigt aan de
prioritaire of secundaire verhoudlng der
wegen onder ling :
Overwegende clat het bestreclen arrest
cle veroordeling van aanlegger wegens onvrijwillige slagen of verwondingen aan
verweerder Gilson hierop steunt dat door
de aanwezigheicl van een vrachtwagen op
de hoek van de steeg, waaruit aanlegger
gereclen kwam, deze steeg alsmede de
auto van verdacllte aan het zicht van de
motorrijder Gilson onttrokken waren;
Overwegencle clat het arrest uit deze
vaststelling afleiclt dat laatstgenoemde,
die van links kwam, in cleze voorwaarden
geen prioriteit aan verdachte kon verschulcligcl zijn en dat verdacllte die zicll
van cleze toestand rekening moest geven,
een font beclreven heeft door vooruit te
rijden zonder zich te hebben vergewist of
er geen weggebruiker nit voormelcle richting kwam aangereclen ;
Overwegencle dat cleze beschouwingen
niet toelaten uit te maken of de recllter
over de grond geoorcleelcl heeft dat aanlegger de prioriteit van rechts niet genoot
omdat de steeg waaruit hij gereclen kwam
1952 (A·,·. Ve,-b,·., 1953, biz. 21 en 230; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 23 en 259). Vergelijk verbr.,
30 april1956 (An·. Verb1·., 1956, biz. 719; Bull.
en PAsrc., 1956, I, 911).
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VOOR EEN BEPAALDE REIS EN 'l'EGEN OVEREEN-·
aan het zicht van de motorrijder onttrokAGENTSCHAP HETWELK
GEKOMEN PRIJS. ken was - hetgeen strijdig zou zijn met
GEEN
BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN VERhet objectief karakter der regelen die de
voorrang bepalen -, ofwel aangenomen
RICHT.
heeft dat de aanwezigheid van een
Het
agentschap hetwell.; reizen pe1· attto-vrachtwagen aan de kruising een hindercars inricht bij rniddeZ van in htt'ltr genis uitmaakte die, wegens overmacht,
nomen voe1·tu,igen teZkens voor een bea an de motorrij der niet toeliet de kruipaalde reis en tegen een overeengelco-sing tijdig te ontwaren en de voorrang
men zwijs en -uan gele·iders die de ctandie aanlegger genoot te eerbiedigen;
gestelclen blijven vnn de atttoca~-u-itba
Overwegende dat de omstandigheid, dat
ters -wellce hun (l-iensten samen met de
het arrest enkel aanlegger verwijt de
voert-uigen ve1·h-uren, ver-richt geen bevoorzorgsmaatregelen niet te hebben gezoldigd vervoer· van pe1·sonen -in de zin
troffen, welke de aanwezigheid van bevan artilcel 1 van de beslltitwet van
doelde vrachtwagen kon opdringen, niet
30 clecembe1· 19lj6 (1) (2).
toelaat de eerste bovenaangehaalde interpretatie uit te schakelen, vermits dergelijke voorzorgsmaatregelen zich a fortiori
(NATIONALE UAA'l'SCHAPPIJ DER BELGISCHE
aan verweerder opdrongen zo de door
SPOORWEGEN, '!'. LEES, BARLOW EN LEROY.)
hem gevolgde weg als secundaire weg beschouwd bleef;
ARRES'l',
Overwegende dat de uitgesproken veroorc1elingen, op dubbelzinnige beweegreHET HOF; .:__ Gelet op het bestreden:
denen steunende, niet regelmatig gemotivonnis, op 23 februari 1956 in hoger be-·
veerd zijn;
roep gewezen door de Correctionele
Om die redenen, verbreekt het bestreRechtbank te Drugge;
flen arrest behal ve voor zoveel llet het
vonnis waartegen beroep bevestigd heeft
In zover de voorziening gericht is tegen
in zover het aanlegger vrijgesproken
de beslissing :
heeft wegens feit B; beveelt dat melding
n) Over de publieke vorclering :
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk verOverwegende clat aanlegster, burger-nietigde beslissing; veroordeelt verweer- . lijke partij, geen hoedanigheid bezit om
der Julien Gilson, q .q ., tot de kosten;
zich in verbreking te voorzien tegen de
verwijst de aldus beperkte zaak naai het
vrijspraak van de beklaagclen en de buiHof van beroep te Brussel.
ten zaakstelling van de als burgerlijk
verantwoordelijke partij geclaagcle; dat
17 september Hi5G. 2e kamer.
zij niet veroorcleeld wercl tot de kosten
Yoo1·zUter, H. Vandermersch, raadsheer
van de publieke vordering en dat haar
waarnemend voorzitter. - Yerslaggever,
voorziening clan ook niet ontvankelijk is;
H. Rutsaert. - Gelijlclwidende conClttsie,
b) Over de burgerlijke vorclering door
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
aanlegster ingesteltl :
1 o Tegen verweerclers Lees en Barlow :·
Overwegencle clat aanlegster geen middel inroept;
2e KAMER. - !7 september 1956
2° Tegen verweerder Leroy :
VERVOER VAN PERSONEN. - AUToOver het micldel, afgeleicl nit de schenCAR. BESLUI'fWEI' VAN 30 DECEMBER 1!146,
ding van de artikelen 1 en 30 van de beARTIKEL 1. - AGENTSCHAP HETWELK REIZEN
sluitwet van 30 december 1946 houdencle
PER AU'l'OCARS INRICHT BIJ :I>IIDDEL VAN IN
herziening en samenschakeling van de
HUUR GEKO);IEN VOERTUIGEN EN GELEIDERS
wetgeving betreffende het bezoldigd ver-

(1) Vergel. verbr., 25 februari 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 168) zaak waarin de autocargeleiders de aangestelden van het agentschap
geworden waren.
, Over het te maken onderscheid tussen de
huur van goecleren, de dienstverhuring, huur
van werk en aannemingscontract zie DE PAGE,
'l'raite de cb·oit civil belge, bd. IV, nos 480,
488 en 845; verbr., 9 juni 1955 (A>'T. Vm·b1·.,
19·55, blz. 831; Bull. en PASIC., 1955, I, 1097,
en de in de noot aangeduide verwijzingen,

biz. 1098), zie oak verbr., 24 mei 1956 (111'1·.
Ve1·b•·., 1956, biz. 802; Bull. en PAsrc., 1956, I,
1020).
(2) Daar de voorziening uitsluitend van de.
burgerlijke partij uilging diende het hof niet
te onderzoeken of de bedrijvigheid van de directeur van het reisagenschap en van de autocargeleiders een strafbare deelneming kon uitmaken aan het door de autocaruitbaters gedaan vervoer zonder machtiging (besluitwet,
van 30 december 1946, art. 30, lid 2 en 5).

7voer van personen door middel van motor-voertuigen, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, hoewel vaststellende enerzijds dat << de maatschappij
Lewis A. Leroy Ltd zich bezig houdt met
het inrichten of organiseren van reizen
per motorvoertuigen op het Europees continent ... dat om deze ronden te organiseren zij ... autocars met chauffeurs van
verschillende autocarfirmas, in huur
neemt telkens voor een bepaalde reis,
welke door de verhuurders herhaaldelijk
in hun « acceptance of orller )) beschreven wordt, ... en tegen de daarvoor over·eengekomen prijs ll eil anderzijds << dat de
autocars op 19 juni 1954 niet voorzien
waren van de vereiste machtiging om
personenvervoer te verrichten ll en zonder
lie besluiten ller burgerlijke partij te beantwoorden waarin deze staande hield
dat deze maatschappij deze « reizen werkelijk voor haar rekening organiseerde )) ,
nochtans de derde betichte, in zijn hoedanigheid van directeur dezer maatschai1pij, vrijspreekt om red en dat « deze maatschappij trouwens geen autocars bezit,
dat zij zelfs geen autocargeleider in haar
dienst heeft ... dat het vervoer van de reizigers nochtans niet door haar (Lewis A.
Leroy Ltd) maar wel door. de hierboven
vermelde autocarfirmas (namelijk de mJtocarverhuurders) tegen bezoldiging werd
verricht, hetgeen trouwens nog duidelijker voorkomt uit het feit dat op de twee
·zijden van ieder autocar slechts hun
naam in grote letters vermeld stond; dat
het bezoldigd vervoer van personnen over
de weg derhalve niet door Lewis A. Leroy Ltd, maar wel door de eigenaars van
de autocars « verricht )) werd, zodat de
gedaagde niet valt onder de toepassing
van artike11 van de besluitwet van 30 december 1946; ... dat de verplichting de
machtiging te bezitten ontegensprekelijk
berustte op de beide hogergenoemde firmas welke het vervoer verrichten ll, dan
wanneer 1 o krachtens artikel 1 van de
besluitwet van 30 december 1946 « niemand... bezoldigd vervoer van personen
over de weg met behulp van automobielen ... mag verrichten, zonder een overeen1wmstig deze besluitwet vei·leende machtiging te hebben verkregen ll, 2° de rechters
·over de grond zelf vastgesteld hebben dat
de maatschappij « Lewis A. Leroy Ltd ))
zich bezig hield met het inrichten en organiseren van reizen met autocars en
dam·toe deze voertuigen met chauffeurs
huurde ~egen een overeengekomen pr.ijs,
·en dat z1j de bewering van de burgerlijke
partij volgens dewelke « Lewis A. Leroy
Ltd ll deze reizen voor haar eigen rekening organiseerde, geenszins tegengesproken hebben, 3° het in hoofde van de maatschappij «Lewis A. Leroy Ltd ll, die het
l1ewuste vervoer voor eigen rekening had

ingericht, ten opzicllte van de noodzakelijklleid van het bezit ener machtiging
onverschillig is of zij dit deed met eigen
autocars of met autocars die zij met de
chauffeur .lmurde tegen een overeengekomen prijs, doordat het bestreden vonnis,
lloewel vaststellend dat de maatschappij
«Lewis A. Leroy Ltd ll, waarvan derde
beticllte directeur is, de bewuste reis had
georg·uniseerd en niet betwistencl dat zij
dit voor ham· dgen rekening gedaan had,
nochtans beslist dat zij het bezolcligcl vervoer over de weg niet verricht had om reclen clat zij <lit gedaan had met gehuurcle
autocars met chauffenrs, clan wanneer het
ten opzichte van de toepassing der kwestieuze besluitwet onverschillig is of deze
maatschappij clit vervom· inrichtte met
eigen of met gelnmrde autocars, waarcloor de in het middel ingeroepen wetsbeschikkingen geschonden werclen :
Overwegencle dat verweercler Leroy niet
alleen vervolgd was om zonder machtiging bezoldigcl vervoer van personen over
de weg te hebben verricht maar tevens
gedaagd werd als burgerlijk aansprakelijk voor de autocargeleiders, zijn aangestelden in de bediPning waartoe hij die
gebruikt had;
Overwegende clat de rechter over de
groncl, na onderzoek van de tussen verweercler Leroy en tle betrokken autocaruftbaters gesloten overeenkomsten, dienaangaancle beslist, zonder dat zijn beslissing desbetreffencl door aanlegster worclt
bestreden, dat de autocarsgeleiders noch
de aangestelden nocll in dienst van Leroy
waren;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na ontlecling van dezelfde overeenkomsten, er op wijst dat de vennootschap Lewis A. Leroy Ltd, waarvan derde verweerder directeur was, « autocars met
chauffeurs in huur neemt telkens voor
een bepaalde reis welke door de verhum·ders herhaaldelijk beschreven wordt in
hun « acceptance of order ll en tegen de
claarvoor overeengekomen prijs )) ;
Overwegende dat nit voornoemde beslissing en vaststelling duidelijk blijkt
cla t naar de mening van de recll ter bedoelcle overeenkomsten geen verhuringen
van zaken o~ van diensten uitmaken.
zoals het middel het voorhoudt, maar vervoercontracten;
Overwegencle dat het verrichten van
een reis voor eigen rekening lie mogelijkheid niet uitsluit beroep te doen op autocaruitbaters om het vervoer van de reizigers te verrichten; dat de rechter over de
grond clan ook niet verplicht was de conclusies van aanlegster dienaangaande te
beantwoorden;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten:
17 september 1!l56. -

2" kamer.

Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemen(l voorzitter. - V erslaggever.
H. Louveaux. - Gelijkluidencle concl'ltsic, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Van Ryn.

heicl V(tn fl.e nndere bestnwrd.ers, zonder
gevaa1· voo1· on,qevallen te l;:mmen
cloen (:2).
3° De verbTeking van de beslissinr; van
veroor·delin,q, ingevolge fl.e voorzienin.rr
va.n de ve1·dach-te tegen cle 1J u blieke voraerinr;, b1·engt ae ve1·b1·elcing rnede vnn
rle besUssing ove1· de bu1·,qerz.ijke vo1·l~e-
'l'in,q zo fl.eze niet dejin:it-ief is zelfs wanneer de ve1·fl.achte te.11en die beslissinrr
geen voorz·ien·ing heett ·ingerliend (3).
(DESANY, T. BOS.)

2"
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VERKEER. VooRRANG. WEGCODE,
ARTIKEL 17. BESTUURDER lWMENDE UIT
EEN ONROEREIID GOED. VOORRANG VAN DE
ANDERE BES'l'UURDERS. VDORWAARDE.
VERKEER. VoonnANG. WEscODE,
AR'l'IKELEN 17 EN 16, 4. - VOORRANG VAN DE
NORMAAL RIJDENDE BESTUURDERS '!'EN AANZIEN VAN DE BESTUUHDER DIE UIT EEN ONROEREND GOED KO:i\1'1' GEREDEN. NOODZAKELIJTCHEID VOOR DIE BESTUURDER ZICH TE
VERGE\:VISSEN VAN DE

AAN\VEZIGI-IEID VAN AN-

DERE BESTUURDERS. VEREISTE VOOTrWAARDE O?DA'l' DIE 1\fAN<EUVBE GEEN ~IISDRI,JF UITMAAKT.

3D

VERBREKING. DRAAGWIJDTE. STRAl'ZAKEN. VOORZIENING VAN DE VERDACHTE. VERBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUELIE.KE VOR.DERING. BRENGT
DE VERBREKING l\illDE VAN DE BESLISSING OVER
DE BURGERLIJKE VORDERING ZO DEZE NIET
DEFINI'l'JEF IS, ZELFS WANNEER DE VOORZIENING 'l'EGEN DIE BESLISSING NIET IS GERICHT.

1o De bcstn·ur·der, llie ·uit een onroerend
goerl op de openbaTe weg gereclen lcomt
moet de nnrlere bestuu1·1lers lnten vooryann ind·ien zijn mwnce·1wre van nnril is
htm norm.nle gnng te beletten of te hinilemn (1).
2o De bestmwder llie ·ait een onr·oerend
goed gereilen learnt mag desgevalleml
·uitz·icht nemen op de weg die voorrang
heejt om z·ich te· vergewissen van lle
r;ebenrUjke aanwezigheirl van anilere
bestMtnlers op rleze wer; op fl.e rlttbbele
voorwaa1·lle llat hi.i n·iet verrlm· rijdt
llan volstrel"t nodig is te aien einrle en
dat hij cle wert rnet de vereiste voorz·ichtigheicl opri.illt om zttlks, gelet op
de plaats, fl.e vet·wijder-ing en lle snel(1) Over de zin van de uitdrukking « manceuvre van aard o1n de normale gang van andere bestuurders te beletten of te hinderen >>,
raadpl. verbr., 16 april 1956 (A17'. Verbr., 1!}56,
blz. 674; Hull. en PAsrc., 19-56, I, 862) en cle arresten vermeld in nota's; 23 april 1956 (At.,..
Vc,·b,·., 1956, blz. 826; Bull. en PAsrc., 1956, I,

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 6 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening gericht tegen de
beslissing over de publieke vordering gewezen:
Over het middel, afgeleid uit de schenLling yun de artikelen 97 van de Grondwet L118 en 420 yan llet Strafwetboek,
Hl, '4, en 17 van het kouinklijk besluit
van 8 april 1!154, doordat het bestreden
arrest, om aanlegger te veroordelen wegens de samengevoegde inbreuken op de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
en 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1t54, vaststelt dat verweerder, op
de rechterzijde van de baan rijdend, verhinderd werd door de aanwezigheid van
het rijtuig van aanlegger, die nit een privaat eigendom kwam, zodanig dat verweerder de botsing niet kon vermij den,
zoncler het evenwel nodig te achten te
onderzoeken noch in welke mate aanlegger de weg die voorrang had was opgereden noch of hij, op het ogenblik van de
botsing, stilstond of reeds zijn gang had
hernomen, naardien, volgens de rechter
over de grond, « zelfs een minutenlange·
stilstand, met de wielen op de rijbaan,
deel zou uitmaken van de manceuvre ll,
dan wanneer ieder bestuurder, die nit een
onroerend goed gereden komt, uitzicht
mag nemen op de weg die voorrang heeft,
en dan·wanneer die bestuunler, die « mi-nutenlang ll ZlJn wagen tot stilstand
brengt, niet noodzakelijk de normale gang
der andere bestuurders hindert, en dan
wanneer de rijbeweging, door aanlegger
886); 4 juni 1956 (B1tll. en PAsrc., 1956, I,.
1057).
(2) Verbi·., 4 juni 1956 (Ar1·. Verb1·., 1956,.
blz. 831; Bttll. en PASIC., 1956, I, 10B4) en de

arresten vcrmelcl in n8ta.
(3) Verbr., 6 februari 1956 (A,.,.. Verbr.,.
1!!56, biz. 455; Bull. en PASrc., 1956, I, 5S2) en
de arrest.en vermelcl in nota.

9liitgevoerd, niet op zich zelf een verboden
manCBuvre is doch integendeel toegelaten
is zo zij aan de voorwaarden, opgelegd
bij voornoemd artikel 17, voldoet :
Overwegende dat de bestuurcler, die nit
een onroerencl goed gereclen komt, de andere bestuurders moet laten voorg·nan, inclien .zijn manceuvre van aard is hun normale gang te beletten of te hinderen;
Overwegende dat deze bestnurder desgevallend uitzicht mag nemen op de weg
die voorrang heeft op de dubbele voorwaarcle dat hij enerzijds niet vercler
rijdt dan volstrekt nodig is om zich te
vergewissen van de gebeurlijke aanwezigheicl van andere bestuurclers op deze weg
en hij anderzij cls lle weg met de vereiste
voorzichtigheid oprijclt om zulks, gelet op
de plaats, cle verwijdering en de snelheid
van de andere bestuurders, zonder gevaar
voor ongevallen te kunnen doen;
Overweg·ende dnt het bestreden arrest
beslist clat het feit van bij het uitrijden
uit en onroerend goed een ongeval op de
opgereden weg teweeg te brengen steeds
een strafbaar manoouvre is in de zin van
artikel 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, zonder dat het nodig weze te
onderzoeken << of de voorwielen van het
uitrijdend voertuig ... tot op om5o van het
voetpad vooruitkwamen ... of tot op 1m£O
of 1m7o of tot op 4m60 ll en << of, op het
ogenblik van de botsing, betichte (hier
aanlegger) stilstond of reeds zijn gang
had hernomen, nangezien inderdaad zelfs
een minutenlange stilstand, met de wielen op de rijbaan, deel zou uitmaken van
de manoouvre... en onder de toepassing
zou vallen van hogervermelu artikel 17 ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
derwijze aan de bestuurder, die zulkdanig manoouvre uitvoert, de mogelijkbeid
ontzegt zo ver als nodig en met de vereiste voorzicbtigbeid cle rijbaan op te rijden;
,
Waaruit volgt dat de recbter over de
grond het voertuig van aanlegger als een
onvermijclbare hindernis beeft bescbouwd
om cle red en dat de bestuurder, die nit
een onroerencl goed gereden komt, steeds
de normale gang der andere bestuurders
bindert of belet en derbalve de in bet
middel aang·ehaalde wetsbepalingen gescbonden beeft;
II. Nopens de beslissing gewezen over
de burgerlijke vordering tegen aanlegger
ingesteld :
Overwegende clat de voorziening niet
gericbt is tegen gezegde beslissing;
Overwegende nochtans dat dergelijke
beperking van <le voorziening niet gelijkstaat met een be rusting in die beslissing,
dewelke, vreemd aan een lletwisting nopens de bevoegdheid en niet definitief
zijnde in de zin van artikel 416 van bet

vVetboek van strafvordering, niet vatbaar
was voor een ontvankelijke voorziening;
Overwegende clerhalve dat de verbreking van de beslissing over de publieke
vordering· zich eveneens uitstrekt tot de
beslissing over deze burgerlijke vordering
die er ook het gevolg van is;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gedaan worden op de
k~nt van de vernietigde beslissing; verWljst de zaak naar het Hof van lleroep te
Gent; veroordeelt verweerder tot de kosten.
17 september 1956. 2e kamer. Voo1·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verstaggever,
H. Delabaye. - Getijlctuictende conclusie,
H. Paul Mallaux, advocaat-generaal.

2e
1°

2°

KAMER.-

18 september 1956

BELASTINGEN EN TAXES. - INKo:MSTENBELASTINGEN. ~ BEROEP BIJ HE'l' HOF
VAN BEI:OEP. -MACHT VAN RET HOF VAN BEROEP MIDDELEN AAN TE NEMEN OF VAN AMBTSWEGE OP 'l'E WERPEN DIE NlET IN RET BEZWAARSCHRllf'l' GERICHT TOT DE DIREOTEUR
WERDEN INGEROEPEN. VOORWAARDEN.

BELASTINGEN EN TAXES. - lNKOMSTEN!lELASTINGEN. ~ PERKEN VAN RET GESCHIL VOOR RET HQJ.' VAN BEROEP GEBRACHT.
BELAS'l'INGSCHULDIGE DIE IN ZIJN BEZWAARSCHRIFT ENKEL DID NIETIGHEID VAN DE
AANSLAG HEEFT INGEROEPEN WEGENS NIET NALEVING VAN RET AR'l'lKEL 35, PARAGRAAF 2,
LID 1, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.
- Hm.• VAN BEROEP VERMAG NIET DE AANSLAG
TE VERNIETIGEN WEGENS SCHENDING VAN AR'l'IKEL 32, PARAGRAAF 2, VAN VOORMELDE WETTEN ZO DE DIRECTEUR DAAROVER NIET VAN
AMBTSWEGE BESLISTE.

1° Het hot van beroep waarbij het beroep
van de belasUngpticht-ige te_qen etc besUssing van etc 1Ureote!r.r de1· bela.stingen aanhangig is, vermag, zonae1· de
belast-ingpUohtige te benacteten, mictctelen die n·iet v661- de ctirecteu.r ingeroepen wercten, aan te nemen of van
nmbtstvege op te we·rpen op voorwaa,1·cte
eta t 1Ue mictrleten etc pede en van het
v661· het hot gebraoht gesohU niet te
bu.iten gaan (1).
2° TVannee1· de belastingptichtige in haa1·
bezwaa1·sch1"ift enlcel op[JCWorpen heeft
dat bij toepassing van a1·tiket 3.5, paragraat 2, va,n de samengeschalcelde wet(1) Verbr., 17 februari 1956 (BttU. en
1956, I, 628) en nota.
1

1

PASIC.,

-10ten, de aanslag -in hoofde van haar
echtgenoot 1noest ingekohierd wo·rden
vermag het hof van beroep, voor hetwelk 'ae zaak wonlt aanhangig ,qemaakt, niet te beslissen dat bij toepass-ing vcm M'tikel 32, parag·raaf 2, van
rZezelfde wetten de aanslag aan een ander dienstjaa1· diende te wo1·den verbonden, wannee1· de clirectmw claM·over
ambtshalve geen u.itspntalv cleed.
(FISCHER, '1'. BELGISCHE STAA1',
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op l!et bestreden
arrest, op 6 december 1955 gewezen door
bet Hof van beroep te Gent;
Over l!et middel, afgeleid nit de scl!ending van de artikelen 97, 110 en 113 van
de Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Bm·gerlijk Wetboek, 32, vooral paragraaf 2, en verder 65, 66 en 67 van de
wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli
1943, doordat het bestreden arrest niet
ambtshalve opwerpt dat de aanslag gevestigd over dienstjaar 1952 en opgenomen onder artikel 4123 N van het kol!ier
der gemeente Heist-aan-Zee, ingekohierd
in l!oofde van aanlegster, aan dienstjaar
1951 bijzonder moest gehecht geweest
zijn, wegens bet feit dat aanlegster haar
bedrijf had beeindigd, met l!aar huwelijk
oP 12 december 1951, en aldus nietig was,
dan wanneer artikel 32, paragraaf 2, der
samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, welke voorschrijft, in geval van staking van het beclrijf in de loO]}
van het jaar, om om het even welke reden, een bijzondere aanslag te regelen
naar de inkomsten van bet tijd\·ak gedurende hetwelk het beclrijf wercl uitgeoefend, de vestiging van de belastingen betreft en aldus van openbare orde is, en
dan wanneer aanlegster, in conclusies,
zoals uit het bestreden arrest blijkt, andere redenen van nietigheid had opgeworpen, namelijk dat de aanslagen in hoofcle
van haar echtgenoot moesten gevestigd
geweest zijn, daar zij na haar huwelijk
werden gevestigd, zodat het terzake niet
gaat om een nieuwe· eis, maar om een
nieuw middel welke door het bestreden
arrest ambtshalve moest opgeworpen geweest zijn :
Overwegencle dat het midclel het bestreclen arrest verwijt niet van ambtswege
beslist te he b ben da t de aanslag betreffende de inkomsten van het jaar 1951,
verkregen door aanlegster tot op het
ogenblik van haar huwelijk, op 12 december 1951, diende te worden te niet ge-

daan omdat hij aan het dienstjaar 1952
gehecht werd, dan wanneer, krachtens.
artikel 32, paragraaf 2, van de samengeschakelcle wetten van toepassing ter zake,
volgens aanlegster, die aanslag aan het
clienstjaar 1ll51 diende gehecht ;
Dat het bepaalt dat, aangezien aanlegster het hof regelmatig verzocht had de
aanslag te niet te doen omclat hij in
hoofcle van aanlegster ingekohierd wercl,
dan wanneer, krachtens artikel 35, paragraaf 2, van de samengeschalkelde wetten, hij in hoofde van haar echtgenoot
had moeten gevestigd worden, de betwisting betreffende de toepassing van artikel 32, paragraaf 2, een nieuw middel uitmaakt clat het hof van beroep van ambtswege diende op te werpen, indien de betwisting de perken van het v66r het hof
van beroep gebracllt geschil niet te buiten
ging;
Overwegende clat l!et hof van beroep,
waarbij het verhaal van de belastingplich tige tegen de beslissing van de elirecteur der belastingen aanhangig is,
slechts vermag kennis te nemen van cle
in llet bezwaarschrift opgeworpen betwistingen en van de kwesties waarover de
directeur van ambtswege uitspraak heeft
gedaan;
Overwegende dat, zo het hof van beroep,
om reden van het karakter van openbare
orde van cle belasting, zonder cle belastingplichtige te benadelen, middelen die
niet v•66r de directeur ingeroepen ·werden,
vermag aan te nemen of zelfs van ambtswege op te werpen, het clan op voorwaarde is dat die micldelen de perken
van llet v66r het hof regelmatig gebracht
geschil niet te buiten gaan;
.
Overwegende dat de grief waarbij aangevoerd wordt dat, bi.i toepassing van artikel 32, paragraaf 2, van de samengeschakelcle wetten, de aanslag aan het
dienstjaar 1g51 en niet aan het dienstjaar
1952 dieride gehecht, dan wanneer de grief
welke v66r het hof van beroep opgeworpen wercl, aanvoerde dat, bij toepassing
van artikel 35, paragraaf 2, van dezelfde
wetten, de aanslag in hoofcle van de echtgenoot moest ingekohierd worden, geen
nieuw middel uitmaakt maar een nieuwe
eis omvat, weike de perken van het v66r
het hof van beroep gebracht geschil te
buiten gaat;
Overwegencle, dienvolgens, dat het hof
van beroep de aanslag niet vermocht van
ambtswege te niet doen, wegens schencling
van artikel 32, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
18 september 1956. -

2" kamer. -

Voorzitter, H. Vanclermersch, raaclsheer
I

11·waarnemend voorzitter. - TTerslaggeveT,
H. Hnybrechts. - GeUjlcluidende concltt-8i-e, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Leynseele.
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.BEWI.JS. -

BEWIJSKRACH'r. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIES WELRE DE
NIET-ON'!'VANKELIJKHEID YAN EEN EIS OPWERPEN, AFGELEID Ul'J' HET GEBREK AAN HOEDANIGHEID VAN DE ElSER. VoN!'iiS HETWELK
DIE CONCLUSIES AFWIJST IN OVERWEGING NEMEND DAT ZIJ EEN ONBEVOEGDHEID OP. WERPEN.
~ ]HISKENNING VAN HE'l' GELOOF AAN DE CONCLUSH;S VEHSCHl.'LDIGD.

.Miskent het geloof acm cle conclnsies vei·schnlcligd waarbi.j een excepUe van niet
ontvanlceli_jlcheicl van cle eis opgewoTpen
worclt afgeleicl ttit het .QebTelc aan hoedanigheid van cle eiser, het vonnis hetwellc de conclnsies aftvijst ovenve.qende
dat zij een onbevoegdheid opwerpen (1).
(LOSSIGNOL, T. POULE'l'.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
-vonnis, op 24 mei 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het eet·ste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1134, 1319 tot
"1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
-van de Grondwet, en voor zoveel als nodig, 577bis i'an llet Burgerlijk Wetboek
en 1003 tot 1028 van llet Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, doordat het bestreden vonnis, na overwogen te hebben
dat aanlegger een exceptie van onbe-voegllheid opgeworpen had, hieruit afgeleid dat het door verweerder ondertekende reglement van medeeigendom van
de algemene vergadering van de medeeigenaars de macht verleent souverein te
beslissen in al wat de uitoefening van de
rechten van eigenclom op de gemeenschapIJelijke delen betreft, beslist dat dergelijke exceptie niet voor de eerste maal in
hoger beroep mag worllen ingeroepen, dan
wanneer de door aanlegger genomen conclusies ann verweerders vordering, onder
(1) Verge!. verbr., 21 januari 1955 (Bnll. en
1955, I, 528); 27 october 1955 (Arr.
Ve1•br., 1956, biz. 141; Bull. en PASIC., 1956,
I, 180); 6 juli 1956 (Bull. en PASIC., 1956, I,

PASIC.,

1253).

de bijzondere rubriek waarin de ontvankelijkheid werd behandeld, een middel tegenwierpen, hieruit afgeleid dat de vorderingen in rechte door de algemene vergadering beslist en namens alle medeeigenaars ingesteld moeten worden, overeenkomstig artikel 21 van het Algemern
Reglement van medeeigendom ; da t, door
dit miclclel van niet-ontvankelijkheid voor
te stellen, hetwelk is afgeleid uit verweerders gebrek aan hoeclanigheid als
een verwijzing naar een compromissoir
beding, het bestreclen vonnis de aan aanleggers conclusies te hechten bewijskracht
geschonden heeft; en doordat het bestreden vonnis, door uitsluitend een middel
te beantwoorden dat verschilt van het
werkelijk door aanlegger tegengeworpen
midclel, op dit laatste geen antwoord
heeft verstrekt en bovendien een gebrek
aan redenen vertoont :
Overwegende dat het bestreden vonnis
op het middel van niet-ontvankelijkheid
van de vordering, door aanlegger bij conclnsies genomen en hieruit afgeleid dat,
volgens artikel 21 van het Algemeen Reglement van mede,eigendom in de litigieuze onroerende goederen, « de vorderingen in rechte namens alle medeeigenitars moeten worllen beslist >>, antwoordt
door erop te wijzen dat appellant betoogt
c< dat een compromissoir beding, vervat
in het reglement van eigendom, aan de
algemene vergadering van de medeeigenaars het recht verleent souverein te l.Jeslissen >> en c< dat dergelijk becling niet
van openbare orde is en niet, zoals ten
deze, voor de eerste maal in hoger beroep
mag ingeroepen worden >> ;
Overwegende dat llet vonnis hierdoor
van de conclusies een met hun termen onverenigbare uitlegging geeft en aanleggers
stelling zonder passend antwoord laat;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er aanleicling is tot onderzoek van het tweede
mid del; verbreekt het ·bestreden vonnis,
behalve in zover het beslist dat de eerste
rechter bevoegd was om kennis te nemen
van de eis welke waarde 10.000 frank niet
te boven gaat; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten van het geding in verbreking; verwijst de alllus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, in
lloger beroep uitspraak doende.
"

20 september 1956. - 1° kamer. - TToorzitter, H. ·wouters, eerste voorzitter. Versla.qgever, H. Sohier. GelijlcWidende conclusie, H. R. Delange, advocaatgeneraal. - PleUer, H. Veldekens.
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10 BELASTINGEN EN TAXES.- BELASTING OP RET KAPlTAAL. - VERZAKING DOOR
DE

STAAT

AAN

DE

TOEKENNING

VAN

DE

TE

ZI,J:NEN BA'l'E TE EBITTTEREN EFEEOTEN.- VEN-

N001'SCHAP AANGESLAGEN OP GROND VAN HAAR
OP f) OCTOBER 1944 NETTO ACTIEJ' INGEVOLGE
EEN DOOR HAAR OPGESTELDE AANGIFTE. AANGIWi-E MOET DE SOJ-IATTING INHOUDEN VAN
DE VERiKOOP\VAARDE VAN ELK DER ELEMENTEN

DIE RET MAATSCHAPPELIJK BEZIT VORMEN OP
9 OCTOBER 1944. , - GEWOONLIJK VDORDELIG
OF NADELIG RENDE;}IENT VAN HET BEDlUJF ZONDER INVLOED OP DE SCHATTING.
2° BELASTINGEN EN TAXES. - BELAS'l'ING OJ> RET KAPITAAL. - NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN OF BI.J vVIJZE VAN GELDSCHIE'fiNG OP AANDELEN.
VENN001'SCHAPPEN
WELKE OP TWEEERLEI WIJZE l\IOGEN AANGESLAGEN \VOR.DEN : 'l.'OEKENNING VAN EFFEC'l'EN

OF BETALING IN GELD. - LAST VAN DE BELASTING NIE'l' ONVERANDERLIJK WELKE OOK DE
TOEGEPASTE WIJZE MOGE ZIJN.
go REOHTERLIJKE MACHT. WET.
~ GRONDWETTELIJKHEID. BEHOORT NIET
IN DE BEOOHDELING VAN DE RECHTERLIJKE
MACHT.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. DURBELZINNIGE HEDENEN. - GEBREK AAN REDE!\'E;'>I.
1° Wwnneer de Staat, zoals he-rn toegestctnn -is cloo1· a1·tilcel 6, paragntaf 2,
licl 4, van cle wet van 17 octobe-r 1945,
tot invoeTing van een belastiny op het
lcapitanl, ajz-iet va-n cle toelcenn-bn_q van
cle in nitvoering van paragraaf J van
voonneld artUcel, ten zijne bate te
emitteTen ejjecten, wonlt cle vennootschap aangeslagen op grand van haar
op 9 octobeT 1944 netto acNe! ingevolge
een ove1·eenl,;omsUg cle voorschriften
van ai·tilcel 12 deTzelfde wet opgernaalcte aangij'te (1.)
Die aangifte moet cle schatUng inlwuclen
van de verlcoopwaa1·de van ellc der elementen die het vennootschappelijlc bezit op 9 october 1944- vonnen en niet een
schatting van cle 1·enlisatie~vaarde van
het totaal van cl# be zit, bescho·uwcl als
een onsplitsbaa1· geheel en a-an, een we-rJcencl beclrijf toebehor·encl.
Met het gewoonl'ijlc vooTdelig oj' nacleHg
Tendement v-cm het bedTijf en va1~ zijn
uitzichten in cle toelcomst w01·dt geen
Tekening gehomlen. (Wet van 17 october 1945, art. 6, 12 en 1g.)
--------

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

2° Dam· aan de Stna.t de lcmts te ve!'lenen,
toat betTeft cle naa-mloze vennootschappen en deze b-ij ~oijze van geldschieting
op aanclelen, tttssenoj'wel de toelcenning
van een twinst'igste v£tn cle •z;,66T 9 octobe!· 1944 witgegeven effecten otwel cle
betnl-ing in specien van 5 t. h. ouan het
nettoact-ief op 9 octobeT 1944, heeft de
wetgever niet becloeld dM de last vnn
£le belasting onverancleTli;ilc zou blijven
·wellce oolc cle wijze van ·inning ouan de
belasting weze voor tl-ie vennootschctppen en hnn awncleelhottclers. (Wet van
17 october 1945, art. 1, 6, 12 en 1g.)
go De hoven en Techtbanlcen vennogen
niet in cle beoonleling van de conj'oTmiteU vnn cle wetten met tle G1·onclwet te
t1·ecZen (2).
4° H et aTrest hetwellc clOD'/' rlnb belzinnige
1'e£lenen een nanspraalc afwijst is n·iet
nctar het vereiste van artilcel 97 van de
Grondwet met 1·ecZenen omlcleetl (g).
(N. V. « LES CDKERIES DU BRABANT ll,
T• BELGISCHE !STAAT,
.MINISTER VAN FIN ANCIEN.}
I
.
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1954, gewezen door
het Hof van beroep te Brussei;
Overwegende dat, blijkens het bestreden arrest en de regelmatig aan het hof
voorgelegcle stukken, de administratie,
met het oog op het aanslaan van de aanleggende vennootschap in de belaRting op
het kapitaal, afgezien heeft, zoals haar
was toegestaan door de bepalingen van
artikel 6, paragraaf 2, lid 4, van de wet
van 17 october 1945, van de toekenning
van een twintigste van de door voormelde
vennootschap te emitteren effecten, en·
van dezelve de aangifte, in artikel12 van
dezelfde wet omschreven, geeist heeft ;
Overwegende dat aanlegster op 1 februari 1950 de navolgende aangifte ingecliend heeft : in hoofdorde, de verkoopwaarde van het netto-actief op 9 october
1944, - dit wil zeggen de waarde van de
actiefelementen, globaal beschouwcl als
deel uitmakend van een cokesfabriek in
staat van bedrijf, die in al haar elementen onsplitsbaar is, en rekening houdencl
met haar gewoonlijk deficitair rendement - is onbestaande; subsidiair, moest
er worden aangenomen dat de belasting
op het kapitaal moet geheven worden· <ip
de waarde van het actief zoals het blijkt
uit de balans van go september 1944 - cle

(1) Verbr., 12 juni 1956 (.41'1'.

Fc1'UT., 1956,
biz. 859; B-ull. en PAsrc., 1956, I, 1105).
(2) Verbr., 7 febmari 1956 (A1T. VeTbr.,
1956, biz. 462; Bull. en PASIC., 19-56, I, 592).

(3) Verbr., 20 januari 1955 (A1T. T'e1·br.,
195S, biz. 394; Bull. en PASIC., 1955, I, 523) en
15 maart 1956 (Bull. en P ASIC., 1956, I, 756) .
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-13dichtst bij 9 october 1944 liggende datum -, dan is de waarde van het nettoactief 71.112.'124 frank; tenslotte, ingeval
er mocht worden geoordeeld dat als de
verkoopwaarde op 9 october 1944, de verkoopwaarde, afgezien van llet rendement,
moet worden beschouwd, de waarde van
het netto-actief 164.651.703 frank zou wezen, welke waarde enkel wordt aangegeven ten einde toepassing van de geldboete,
gesteld op ontoereikencle sclmtting, te
vermij den ;
Overwegende dat de door aanlegster ingestelde vordering ertoe strekt het
dwangbevel nietig te doen verklaren, hetwelk op 21 april 1950 voor een bedrag van
8.232.586 frank nitgegeven werd, en clienvolgens terugbetaling van elke som, onverschuldigd betaald nit hoofde van belasting op het kapitaal, te bekomen; eventneel, deskundigen te doen aanstellen, gelast te zeggen of het netto-actief globaal
beschouwd, en rekening houdend met de
bijzondere bestemming en de vooruitzichten ervan op g. october 1!J44, op deze datum al dan niet een verkoopwaarde had;
Overwegende dat de eerste rechter geweigerd hceft de waardevermindering, ter
oorzake van gewoonlijk deficitair rendement van het bedrijf, aan te nemen, doch
aanlegster gemachtigd heeft een nieuwe
aangifte in te clienen, daar haar subsidiaire aangifte van 1 februari 1950 gesteund was op de balans van 30 september 19'44, - in de wet niet bepaalde verwijzing, - en haar meer subsidiair verzoek om verwijzing naar d~ fiscale balans
van 31 december 1944, volgens het recht
verleend bi.i artikel 12, varagraaf 1, lid 2,
van de wet van 17 october 1945, niet ontYankelijk was wijl het voor de eerste
maal bij conclusies wercl voorgebracht;
Overwegende dat het bestreden arrest,
over het inciclenteel beroep van aanlegster nistpraak aoende, het beroepen vonnis bevestigd lleeft in zover het de waardeverminclering ter oorzake van deficitair
rendement niet aangenomen heeft en, op
het hoofdberoep de bestreden beslissing
wijzlgend, aanlegster haar verzet tegen
het dwangbevel heeft ontzegd;
Gelet op het eerste middel, afgeleid
nit de schending van de artikelen 1, 6, 12,
13, 15, 24 van de wet van 17 october 1945,
tot invoering van een belasting op het
kapitaal, l, 2, 13 van het besluit van de
Regent van 28 november 1945 betreffende
de uitvoering van artikel 6 van voormelde wet, 1319, 1320, 1322, en, voor zoveel als nodig, 1376 tot 1379 van het Burgerlijk Wetboek, 6, 97 en 112 van de
Grondwet, doordat, tot afwijzing van de
vordering van aanlegster welke strekte
tot teruggave, door verweerder, van het
op de belasting op het kapitaal te veel
geinde, het bestreden arrest bij overne-

ming van de redenen van de eerste rechter beslist dat de grondslag van de belasting het netto-actief is, dit wil zeggen
« het actief dat bestond (up 9 october
1944) na aftrek van de schulden )) en dat
<< het bedrag van -de aan het gewoonlijk
deficitair rendement van het bedrijf te
wijten waardevermindering niet als een
schuld is aan te zien ll, noch als zodanig
mag worden afgetrokken, en, om eigen
redenen, clat << aangezien de wetgever ten
behoeve van de Staat... een alternatieve
schuldvordering in het leven heeft geroepen (om reden van de aan de Staat verleende keuze tussen « de twee wljzen van
inning van cle litigieuze belasting, hetzij
in effect en, . . . hetzij in speden )) ) waarvan de takken tot doel hebben (« zoniet
zou men aannemen dat de wetgever een
van elke praktische draagwijdte ontbloot
werk heeft willen tot stand brengen ll)
tot verschillende geldelijke resultaten te
leiden opclat de Staat cle voor zijn belang·en gunstigste tak zou kunnen kiezen ll,
het volstond erop te wijzen << clat de inning van de belasting in effecten erop
neerkwam de Staat in de resultaten van
het bestuur van het beclrijf en in de vooruitzichten welke zij met zich brengen
deelachtig te maken ll, om te besluiten
<< dat, inclien men die zelfde elementen
bezigde in de b<,rekening van de in specien geincle bela sting, men beide takken
van het alternatief een identiek geldelijk
resultaat zou doen opleveren en aan de
keuze die de Staat voorbehouden is elke
nuttige uitwerking zou ontnemen ll, eerste onderdeel, dan wanneer uit de wettelijke regel volgens welke de goederen die
de grondslag van de belasting vormen
« moeten worden geschat in hun staat en
op hun verkoopwaarde op 9 october
1944 ll, noodzakelijk moet worden afgeleid, zoals aanlegster in haar regelmatig
in huger beroep genomen conclusies betoogde, « dat het cleficitair rendement van
het bedrijf... in aanmerking moet komen
bij de bepaling van de verkoopwaarde
ervan ll en « dat het er niet omgaat (zoals
de een:te rechter verkeerdelijk had begrepen) van het netto-actief af te trekken
de waardevermindering die spruit uit het
gewoonlijk deficitair rendement van het
bedrijf zoals gebeurt met het bestaande
passief, maar dat, na bepaling van de
prijs van vervanging of wederaanleg van
het bruto-actief, rekening moet wm:~en
gehouden, niet enkel met de oudheid ervan doch ook met de minderwaarde welke
aan dit element toe te schrijven is ter bepaling van de verkoopwaarde ervan,
vooraleer het passief ervan af te trekken,
om tenslotte te komen tot de bepaling
van de verkoopwaarde van het netto-actief ll; doordat, waar het zonder meer de
redenen van de eerste rechter overneemt,

-14zon<ler te wljzen op de vergissing die llij
begaan had aangaanue de draagwijdte
van llet middel, door aanlegster voorgesteld en door haar in hoger beroep herhaald, en zonder zijn verkeerd begrip van
de verkoopwaarde van het belastbaar
netto-actief te verbeteren, het hof van beroep door het bestreden arrest de bewijskracht van de conclusies van aanlegster
geschonden heeft (schending van de artikelen 13HJ, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, alsmede van de andere in het
middel aangeduide wetsbepalingen, inzonderheicl artikel 13 van de wet van 17 october 1945 en artikel H7 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, clan wanneer de wet
« ten behoeve van de Staat (onder de
voorwaarden welke zij bepaalt, dit wil
zeggen ongeacht de wisselencle mo!laliteiten van de inning ervan) een buitengewone belasting van 5 t. h. OD bet vermogen van de natuurlijke en rechtspersonen
op datum van 9 october 1944 invoert », en
dat zowel het nakomen van de wet als de
toepassing van de grondwettelijke regel
van de gelijkheid der burgers voor de belasting vereisen, « in geval van een annslag op basis van het netto-actief, dat ...
<le waarde ·van de onderscheiden elementen waaruit. het is samengestelcl geschat
worcle (zoals in het eerste onclerdeel van
het micldel beschreven is), uitgaande van
het geheel, ovgelevenl door het actief
waarvan clie elementen deel uitmaken,
en rekening houdend met hun bestemming
in dat geheel en met de globale waarde
van hetzelve op 9 october 1944, vermits de
effecten, door de Staat in geval van aanslag door toekenning van die eft'ecten teruggegeven, een aldus geraamde waarde
zouden belichamen >>, zonder dat cc die nitlegging ll trouwens cc het recht van de
Staat zou belemmeren de voor zijn belangen voorcleligste wijze van aanslag te kiezen >>; rloordat het vorenaangehaald motief van het arrest betreffende de verschillenrle gevolgen van de twee wijzen
van inning van de belasting nietig gemaakt wordt door de verwarring welke
de rechters over de grond begaan tussen
cc de belastingschuldvordering ll, waarvan
de weerslag in hoofde van elke burger dezelfde is, en de cc modaliteiten van invordering van de belasting >>, waarvan de gevolgen voor <le Staat var~eren, of, althans,
geen antwoord ovlevert op het middel,
door aanlegster hieruit afgeleid dat, zo
een van de wijzen van betaling van de belasting voor de Staat gevolgen schijnt te
hebben die verschillen van de gevolgen
van de andere wijze, be iLk wijzen nooclzakelijk voor de vennootschappen of de
aandeelhouders ervau identieke gevolgen
zoudeu moeteu hebben, of de draagwijdte
van aanlegsters conclusies diena:mgaande
miskent (scllending van de artikelen 1319,
1320, 1322, van het Burgerlijk vVetboek, 6,

97, 112 van de Grondwet); doordat, waar
het aanneemt dat de schatting van de
waarde van het netto-actief, in geval van
aanslag in specHln, yerschillend kon wezen van de schatting welke de waarde
van de ten behoeve van de Staat gecreeerde eft'ecten bepaalt, en dat verweerder
mitsdien, aan de keuze clie de wet hem
geeft tussen twee verscllillende wijzen
van aanslag, de macht ontleen.t de last
der belasting naar goeddunken te wljzigen, het arrest bovendien de anclere in
het middel aangecluidc~ wetsbcpaling·en inzonrlerheid de artikelen 1 en 13 van <le
wet van 17 october 1!}45, alsmecle voormelde artikelen van de Grondwet geschonclen heeft :

Over het eerste ondercleel :
In zover het middel op de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet gesteund
is :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
zonder de draagwijdte van de in het middel aangellaalde conclusies te miskennen,
ze passend beantwoordt door vast te stellen dat de kritiek van aanlegster de gegrondheid van de redenen van het beroepen vonnis welke het overneemt, niet ontzenuwt, in welke redenen er niet enkel op
wordt gewezen dat het bedrag van de
waardevermindering, te wijten aan het
gewoonlijk deficitair renclement van het
bedrijf niet als een van het netto-actief
af te trekken sclmld valt te beschouwen,
maar ook dat het c< gemeen recht >> daardoor het regime bedoeld zijnrle dat
toepasselijk is op de bedrijven die de verplicllting hebben de in artikel 12 van de
wet van 17 october 1945 omschreven aangifte in te dienen - geen aftrekking nit
dien hoofde toestaat, evenals het geen
verhoging voorschrijft bij een gewoonlijk
voordelig rendement;
Dat die redenen de verzochte aftrek,
uiet enkel van het netto-actief maar van
het bruto-actief van aanlegster nitsluiten;
In zover het middel op schending van
de bevalingen van de wet van 17 october
1945, en inzonderheid van haar artikel 13
is gesteund :
Overwegende dat, wanneer de Staat gebruik gemaakt heeft van het recht af te
zien van de toekenning van de effecten
van een vennootschap 011 aandelen, lid 4
van parag1·aaf 2 van >J.rtikel G van de wet
van 17 october 1945 bepaalt dat de vennootschap aangeslagen wordt op grond
van haar netto-actief op 9 october 1944, op
het zien van een aangifte door haar opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12 en dat die aangifte aanduicling
houdt van al de goederen en activa zon-
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-15 ·tier onderscheid en van al de schulden,
zelfs de hypotheekschulden;
Overwegende dat evengemeld artikel 12
de nauwkeurige aanduiding ·en de schatting van de goederen oplegt en dat artikel 13 voorschrijft dat, behonclens andersluidende bepaling, de goederen moeten
gescllat worden in hun staat en op hun
verkoopwaai·de op 9 october 1944;
Overwegende dat de wetgever, door
naar artikel 12 te verwijzen, gewild heeft
dat de aangifte, aan de in artikel () genoemde vennootscllappen opgelegd met het
oog op hun belasting op grond van hun
netto-actief, de schatting zou inhouden·
van de verkoopwaarde van elk der elementen die hun vennootschappelijk bezit
op 9 october 1944 vormen, en niet een
schatting van de realisatiewaarde van
het totaal van dit bezit, beschouwd als
een onsplitsbaar geheel vormend en aan
Qen werkend bedrijf toebehorend; dat aldus voor <lie vennootschappen evenals
voor de andere bedrijven die de bij artikel 12 voorgescllreven aangifte moeten
indi!;nen, elke scllatting uitgesloten is die
zou gedaan zijn volgens het gewoonlijk
voordelig of nadelig rendement van het
bedrijf;
Dat het eerste onderdeel van llet mi<ldel derhalve niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, door ten aanzien van
de in artikel 6 van de wet genoemde vennootschappen twet~ verschillende wijzen
van aanslag voor te schrijven, de ene
door de toekenning van effecten, de andere door een betaling in specicen van
5 t. h. op grand van het netto-actief, de
wetgever geenszins bedoeld heeft dat de
last van de belasting onveranderlijk zou
blijven, welke oak de voor de vennootschappen en haar aandeelhouders toegepaste wijze mocht zijn;
Overwegende dat, waar hij uiteindelijk
nan de Staat de keuze verleent tussen de
twee omschreven wijzen van aanslag, de
wetgever niet onkunuig ervan is kunnen
zijn dat die wijzen, onderscheiden grondslagen hebbend, noodzakelijk een verscllillende last met zich zouden brengen,
naardien de Staat de wijze zou kiezen die
hem het meeste zou opleveren; dat in de
loop van de voorbereidende werkzaamheden er in 't bijzonder bepaald is geworden dat lle Staat onder meer zou afzien
van de toekenning van effecten clie waardeloos ofwel onmogelijk of moeilijk te
realiseren waren; dat deze eventualiteit
volstaat om te doen inzien dat de wetgever aangenomen heeft dat de in specH~n
te inn('.n belasting hager kon zijn dan de
waarde van de effecten waarvan de Staat
afgezien heeft ;
Overweg.ende derhalv(" dat, door te be-

slissen dat de twee WlJzen van inning
van de belasting verschillende geldelijke
resultaten met zich brachten en dat, in
geval v:an aanslag op grand van het nettoactief, er geen aanleiding was om met het
deficitair of voonlelig renclement van het
bedrijf en de vooruitzichten ervan rekening te houden, het bestreden arrest,
verre van de bepalingen van de wet van
1:7 october 1945 te schenden, ze juist toegepast heeft ;
Dat het mitsclien op passencle wijze de
stelling van aanlegster beantwoord heeft,
volgens welke de twee wijzen van inning
van de belasting voor haar en haar aandeelhouders, zo niet voor de Staat, identieke gevolgen moesten hebben;
Overwegende voor het overige dat de
hoven en rechtbanken niet in de beoordeling van de conformiteit van de wetten
met de Grondwet vermogen te treden;
Dat derhalve het tweede onclenleel van
het mid del evenmin kan slagen;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 6, 12, 13,
15, 24 van de wet van 17 october 1945 tot
invoering van een belasting op het kapitaal, 1, 2, 13 van het besluit van de Regent van 28 november 1945, betreffende de
uitvoering van artikel 6 van bovengemelde wet, 1109, 1110, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek E;n, voor zoveel
als nodig, 1376 tot 1379 van hetzelfde Wetbock, en 97 van de Grondwet, doordat,
om de subsidiaire stelling te verwerpen
waarbij aanlegster aanvoerde dat, op
basis van haar fiscale balans op 31 december 1944, de belasting op haar zou
wortlen toegepast op haar netto-actief
van 75.810.966 frank in plants van
11i4.651.703 frank, en dat het onverschuldigd geinde haar zou worden teruggege''en, het bestreden arrest, bij overneming
van de retlenen van de eerste rechter, beslist << dat het volstaat erop te wijzen dat
aanlegster in haar aangifte van 1 februari 1950 niet verwezen 11eeft naar ham·
aangifte betreffende de inkomstenbelastingen over het dienstjaar 1945; dat de
verwijzing naar haar balans op 30 september 1944 inderdaad (daarmee) niet
kan worden gelijkgesteld (en) dat, aangezien zij van die verwijzing in haar aangifte geen gebruik heeft gemaakt, zij ze
niet voor de eerste maal bij conclusies
v66r de rechter mag inroepen ll, dan wanneer, zoals de eerste rechter eraan herinnert, « aanlegster op 1 februari 1950 subsitliair aangaf dat haar netto-actief datgene was dat bleek uit haar balans op
30 september 1944, de dichtst bij 9 october 1944 liggende datum waarop van de
balans gebruik kan worden gemaakt ... Jl,
maar beslist dat zij die verwijzing niet
voor de eerste maal bij conclusies voor de
rech ter. mag inroep!"n :
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Overwegende dat deze redenen het punt
in het onzekere laten of de aanspraak van
aanlegster afgewezen is omdat het de
rechter over de grond voorkwam dat zij
de aangevoerde vergissing niet had begaan ofwel omdat, mocht zij in llaar aangifte een vergissing begaan llebben, zij
die vergissing niet voor de eerste maal
bij conclusies mocht verbeteren nocll alsdan de verwijzing naar llaar fiscale balans, op 31 december 1944 afgesloten,
mocht inroepen;
Dat het bestreden arrest aldus niet naar
het vereiste van het in het middel aangeduide artikel 97 van de Grondwet met redenen omkleed is ;
Om die redenen, en zon!ler dat er termen zijn tot llet onderzoeken van het
tweecle middel, lletwelk betrekking heeft
op de beslissingen van llct arrest nopens
de geldiglleicl van een door aanlegster nog
meer subsidiair voorgestelde aang'ifte,
verbreekt het bestreden arrest, bellalve in
zover het beslist dat voor de schattillg
van het netto-actief van aanlegster op
9 october 1944, er geen aanleiding is om
rekening te honden met een minderwaarde ter oorzake van het deficitair
renclement van het bedrijf; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
elke der partij en tot de helft der kosten ;
verwijst de alclns beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

pl(})at"s te stellcn van de oveTeengclcomen
h~t1trtJr·ijs_, te 1·elcenen van het instellen
van, cle 1·echts·vonlm·ing (1).

2° De vorflering tot he1·ziening van

de
hnur11rijs ingestelfl op gTond van artilce~ 17 van de beslnitwet van 12 mawrt
1945, wanneer fle hu1wovm·eenkomst ten
c'in cle was, ·is zo1ulm- voo'l'we·rp.

(V. Z. W. D. <<DE YERENIGING DER PAROC:liiALE
WER.KEN VAN DE DEKEi\'IJ WESTEHLO ll, 'l'.
N. Y. <<COMPLETE MEUBILElliNG STEVENS >>.)

ARREST.

BESLUITWET VAN 12 MAART 1945.
VORDERlNG TOT HERZIENING INGESTELD
WANNEER DE HUUROVEREENKOMST TEN ElNDE
WAS. VORDERING ZONDEH VOORWERP.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, .op 24 juni 1953 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout;
Over het middel, afgeleid uit de schen<ling van de artikelen 1G en 17 van de
besluitwet van 12 maart 1945 waarbij nitzonderingsbepalingen van tijdelijke aard
inzake huislmur worden voorzien, 97 van
de Grondwet, eerste onderdeel, doordat
het bestreden vonnis, na impliciet aangenomen of minstens zonder ontkend te
hebben dat eiseres in maart 1947 aan verweerster haar wil te kennen gegeven had
de kwestieuze huurprijs te verhogen bij
toeprussing van de artikelen 16 en 17 van
de besluitwet, op grand van 40 t. h. van
de normale huurprijs van 1 augustus
1939, eiseres van haar eis tot verhoging
afgewezen heeft om de enige reden dat
deze eis langs gerechtelijke weg ingeleid
werd nadat het huurcontract een einde
had genomen, dan wanneer eiseres recht
had op de verhoging van de dag af dat
zij aan verweerster haar wil dienaangaande liet kennen, dan wanneer in alle
geval het einde van het huurcontract aan
eiseres haar recht op de verhoging niet
kon doen verliezen, tweede onderdeel,
minstens doordat het bestreden vonnis
onzeker gelaten heeft of het in feite
heeft willen besli&sen dat het niet bewezen was dat op 15 maart, of minstens op
30 augustus 1947, eiseres aan verweerster
haar wil had laten kennen de huurprijs
te verhogen op grond van de besluitwet
van 12 maart 1945 - dan wel of het in
recllte heeft wil~en beslissen dat, zelfs
indien zij op gezegde datum haar wil
had laten kennen, zij toch van haar recht
zou vervall~n geweest zijn om reden dat
zij geen dq.gvaarding gegeven had voor

1 o De arUlwlen 16 en 17 van de besluitwet van 12 maart 1945 laten aan lle
1·echte1- enkel toe het bea1·ag van ae
(loor cle hutwde1· versclw.ldi,qde hmwprijs vast te · stellen doo1· fle nonnale
hu·nnvaanle op 1 att!]1tst1ts 1939. in ae

(1) PIRSON « Commen taire legisla tif de l' arrete-loi du 12 mars 1945 "• Journ. trib., 1945,
blz. 246; LA HAYE, Baux <t loye1·, 1945, blz. 61;
PAYE!l, L'm~·et6-loi su·r les loye1·s du 11J mars
l945, ur 43, blz. 32.

20 september 11J5G. -1" kamer. - VooTzitteT, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslnggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijkluidende conolusie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,

HH. Van Ryn en Van Leynseele.

1"
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21 september 1956

1° HUUR VAN GOEDEREN. -

HuiS-

BESLUITWET YAN 12 MAART 1945.
LAAT AAN DE RECHTER SLECHTS TOE HET
BEDRAG VAN DE HUURPRIJS VAST TE STELLEN
TE RiEKEi\'EN VAN HET INSTELLEN VAN DE
REOH'l'SVORDERING.

rruun. -

2° HUUR VAN GOEDEREN. -

HUis-

nuun. -
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-17net ein!le van de hnnrovereenkomst, dan
wanneet· deze ondnidelijkheid in de motivering aan het Hof niet toelaat zijn
·controlerecht nit te oefenen over de wettelijkheid van de bestreden besl:Lssing en
met het gebrek aan de door artikel 97
van de Gtondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis blijkt \lat aanlegster een onroerend
:goed aan \le verwerende vennootschav
in huur hall gegeven tegen een jaarlijkse
hunrprijs van 675 frank, welke met
40 t. h. verhoogd werd vanaf 15 maart
194c!; dat sedert 15 maart 1947 tot het
-ogenblik waaro].) verweerster het goed,
op einde juli 1951, vrijwillig verlaten
heeft, geen huurprijs meer betaald werd,
daar omtrent het bedrag ervan tussen
partijen geen overeenstemming tot stand
kwam;
Overwegende dat aanleg·ster, die op
700 frank per maand de normale huurwaarde op 1 augustus 1939 raamde, bij
dagvaarding van 5 juni 1952 de vordering tot betaling van de sinds 15 maart
1947 achterstallige huur, berekend over·eenkomstig de uitzonderingsbepalingen
inzake huishuur, ingesteld heeft;
Overwegende dat v66r de rechter in
hager beroep het enkel nog betwiste
punt de herziening van de hnurovereenkomst was in zover de eis van aanlegster
ertoe strekte de normale huurwaarde op
1 augustus 1939, welke zij op 700 frank
per maand wilde zien bepalen, in de
plaats te doen stellen van het overeengekomen bedrag van de oorspronkelijke
huurprijs;
Dat het bestreden vonnis dientengevolge
slechts door het middel gecritiseerd wordt
in de mate waarin het de vordering tot
huurverhoging, gegrond op het abnormaal karakter van de oorspronkelijke
huurprijs; afgewezen heeft;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist heeft dat de eis tot herziening
van de huurovereenkomst, die ertoe
strekte de normale huurwaarlle op 1 augustus 1939 te zien in de plaats stellen
van de overeengekomen huurprijs, niet
meer inocht ingewilligd worden wanneer
de vordering· lang na het beeindigen van
de huurovereenkomst werd ing·esteld;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, claar artikel 17 van
de be<sluitwet van .12 maart 1945 de verhum·der en de huurder het recht toekent voortaan, op de basis van artikel 16,
de v66r de inwerkingtrecling van de besluitwet gesloten hm·en te herzien of in
rechte te doen herzien, daaruit voortvloeit dat die artikelen 16 en 17, waarvan de schending ingeroepen wordt, aan
-de rechter enkel toelieten het bedrag van
VEHBR., 1957. - 2

de door de huurder verschuldigde huurprijs vast te stellen door de normale
huurwaarde op 1 augustus 1939 in de
plaats te stellen van de overeengekomen
huurprijs, te rekenen van het instellen
van de rechtsvordering;
Dat zodus, de vordering tot herziening,
ingesteld wanneer de huurovereenkomst
ten einde was, te dien aanzien zonder
voorwerp voorkwam;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder dubbelzinnigheid, de eis tot
herziening van de huurovereenkomst afgewezen heeft om de -enige reden dat hij
ingesteld werd nadat die huurovereenkomst ten einde was en zonder acht te
slaan op de beschouwing dat aanlegster
al dan niet vroeger haar wil te kennen
had gegeven de huurprijs te verhogen op
grond van de besluitwet van 12 maart
1945;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeeelt aanlegster tot de kosten.
21 september 1956. -1" kamer.- Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslag,qever,
H. Van Beirs. - Gelijlcluidende conclnsie, H. Ganshof van der l\1eersch, a<'!vocaat generaal. - Pleitcrs, HH. Struye en
Van Leynseele.

le-KAMER.-
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1° BELASTINGEN EN TAXES. - lNKOM-

S'l'ENBELASTINGEN. VOORRECRT VAN DE
SCHA'l'KIST. - VANAF 1 JANUARI VAN HET
JAAR DER INKOHIEHING VAN DE AANSLAG VOOR
DE INVORDERING VAN DE AANSLAGEN GEVESTIGD
VOOR 1 .TANUARI 1949 IN UITVOEHING VAN DE
WET VAN 16 OCTOBER 1945.
2° BELASTINGEN. - lJ'{KOMSTENBELAS'l'INOEN. - VOORRECH'l' VAN DE SCHAl'KIST. ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN 24 DECEMBER
1948. - BEPALING WELKE BEOOGT EEN EINDE
'rE STELLEN AAN DE BETV{ISTING OMTRENT HE'l'

VER'l'REKPUNT VAN HET VOORRECHT VAN DE
SCI-IATKIS'l' IN ZAKE DE DOOR DE WEl'l'EN VAN
15 EN 16 OCTOBER 1945 INGEVOEHDE BELAS'l'INGEN.
3° WETTEN EN BESLUITEN. - GEEN
TEHUGWERKENDE KRACHT. - AR'l'I'KEL 2 VAN
HET BURGERLI.J:K WETBOEK. ~ EEN VOOR
DE WE'l'GEVER VAN JURIDISCRE SANC'l'IE ON'l'BLO'l'E RECR'l'SREGEL.

4°

WE'L"l'EN EN BESLUITEN.- TERUGWERKENDE KRACHT. VERPLICH'l'ING VOOR
DE RECHTER. DE ''WET :MEI' TERUGWERlKENDE
KRACHT TOE TE PASSEN OVEREENKOl\ISTIG DE
B:EDOELING VAN DE 'VE'l'GEVEB.,

5°

WETTEN EN BESLUITEN. VERKLARENDI" BEPAUNG. l\'IAAK'l' EEN GEHEEL
UIT MET DE VERKLAARDE WET. GEINTERPRETEERDE BEPALING. ~ vVORDT GEACHT VAN
DEN BEGINNE AF DE ZIN TE HEBBEN ZOALS IN
DE VERKLARENDE WET BEPAALD.

6°

INKOMSTIDNBELASTINGEN.
ExTRABELASTING.
VOORRECHT VAN DE
SCHATKIS'l'. ARTIKEL 5 VAN DE WET DD.
24 DECEMBER 1948. - BEPALING WELKE ME'l'
TERUGWERKENDE KRACH'!' DIENT TOEGEPAST.

18
cembe1· 1948 heeft cle wetgeve1· ee1~ einde
1villen malcen acm cle betwisUng omtl·enthet vertrelcp·nnt van het voorrecht van
cle Schatlt;-ist ·iuznlce rle clam· cle wetten
van 15 en 16 october 1945 ·ingevoercle oe-lastingen.

3° Het p?'incipe van ar·tilcel 2 vn?t het Burgerlijlc Wetboelc is voo1· cle wetgevereen van jnriclische sanctie ontblote
rechtsregel (1).

4° De ·rechte1· 'is ve-rpU.cht cle wet met tent.gwerlcencle k'facht toe te pussen overeenlcomstig cle becloeling van cle wetgeve?· {2). (Burg. Wetb., art. 2.)

5° Een verlclarencle wetsbepaling ma,alct
een geheel wit met cle ve?·lclcuM·de wet en
rleze tvonlt gecwht van den beginne ar
de z·in te hebben zoals in ae ved:lar·encle
wet bepaalcl l3).

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'RARELASTING.
VOORRECHT VAN DE
SCHATKIST. ENIG ARTIKEL VAN DE WET
VAN 31 DECE1InER 1947. - BEPALlNG DIE TOT
DOEL HI\'TC;"l' AAN DE SCHA'l'KIST DE \VAA·R~
BORGEN TE HANDHAVEN DIE HAAR DOOR ARTIKEL 71 VAN DE SAl\IENGESCHAKELDE WE'ITEN
VVOllUEN VERZEKERD. BEPALING DIE 'IERUGWERKT TOT 1 JANl:TARI 19J8.

~ INKOMSTIDNBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VOORRECHT VAN DE
SCHATKIST. ARTIKET, 6 VAN DE WET VAN
24 DECEl\IIJER 1948. - 0VERGANGSMAATREGEL
KRACH1'ENR vVELKE DE SCHAT1ITST HAAR
VOORHECH'l' ZAI, lCUNNEN BEWAREN WA'l' BETHEFT DE DIRECTE BELASTINGEN GEVESTIGD
VOOR 1 JANUARI 1949 l\IlTS BESLAGLEG!llliG
OP HET PAND VOOR 30 JUNI 1949.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'fiNG. VOORRECHT VAN DE
SCHATKIST. ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN
24 DECEMBER 1948. BEPALING DIE AFWIJK1' VAN HET NIEGW REIHME INGEVOERD
DOOR DE WET VAN 24 DECEMBER 1948 DOOR
HE'!' AANWENDEN VAN DJ" NIEUWE PROCEDURE
TOE TE LATEN VOOR DE AANSLAGEN BETREF[PENDE DE DIENSTJAREN 1946 EN 1947 EN DOOR
DE GELDIGHEIDSTERMIJN VAN HET VOORRECHT
'l'E VERLENGEN TOT 30 JUNI 1949.

10°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN. EXTRA!lELASTING. VOORRECH'l' VAN DE
SCHATKIS'l'. DUUR VAN RET VOORRECHT
ACHTEREENVOLGENS VERLENGD TOT 31 DECEMBER 194[)o, 1 ,JULI 19-50 EN 1 JANUARI 1951
DOOR DE WETTEN VAN 30 l\IEI 1949, 22 DECEMBER 1949 EN 2!) JUNI 1950.

1 o A1·tilcel 5 van cle wet van.. 24 clecembe·r
.1948 betrefjencle cle ·rechten en cle voorrechten van cle Schatldst in zalce rUrecte belcts't-ingen en ennecle ,qelijkue8telcle tctxes bepaalt flat, voor cle invorclering van cle acmslagen ,qe'vestigcl v6.6r
1 jan1tari 1949 in 1titvoering o. m. 'Van
cle wet van 16 octobe1· 1945, cle Schatkist
voo·ITccht heett vnnaf 1 jnntta·ri 1:an het
:irbn?' cle1· inkohie·ring van de aanslag.

2° Door art-Heel 5 van fle wet ·wn 24 ac-

6° De becloeling van rle wetge·re1· om het
n-rtilcel 5 van cle wet van 24 december·
1948, hetwelk aile aanslagen beoogt
'u66r 30 jan·u.ari 1949 gevestigll, zonde·r·
oncle·rsoheia, met tent{f'We?'lcende lcrCLcht
te zien toepnssen is rlu·icleUjk clawr zoniet gemelrl cwtilcel zoncler gevolg zo1c
bU.jven voo-r de ·invonlering ·van de v66r
J, januct'fi 1947 gevesti.gcle aanslagen.
/ 0

Door z·ijn cloel, te 'Weien aan rle Scha.tlc·ist de waarborgen te hanclhaven cUe
lwa·r claor wrtilcel 7.l van. cle samengescha-kclde toetten wenlen ven:;elcenl,
wed;t het enig a.rtilcel van cle wet van
31 december 1947 nooclznlcelijlc ter-zt(J tot
1 janu.a1·i 1948 clact?' zoniet het voorrecht
niet zoncle1· onderbrelcing zan 'WO'rden
ve1·Zengcl.

8° Krachtens cle ove·rgangsmacttreyel ve?·'uat ·in art-ilcel 6 van cle ,wet van 24 cle-·
cornber 1948 lean cle SchatlC'ist haa1· vom··recht· wat bet?·ett cle extrabelasUng gevestigcl v66-r 1 janu.a.ri 1949, bewa1·en
mits besluglegying. 'V661· 30 j1m·i .1949 op
het panrZ volgens cle bepalingen van artilcel "11 1:an cle swmengeschalcelcle wetten bet·reffencle flo 'inlwmstenbelastinyen
gewijzi.gcl en aan,qevulcl cloo1· ar·tilcel 1
van cle wet van 24 december 1948.

9° Zo, volyens artUcel 4 van cle wet van
24 clecembe1· 19.~8, het niemve 1·egime bet·rej)'encle cle r·echten en rle voarrechten
van cle Schatlcist slechts van toepassingis op cle aanslagen gevestigcl met ingang
'IXtn. 1 januwri 1949, wi:ilct nrtilcel 6 'U<an
clu.t pri.ncipe ctf claor·, ene,rz·ijcls, to't bewaring van het voo?Yecht flat cle aansla,gen betrej)'enclc ac rz.ienstjctren 1946 en·

(1) en (2) Zie noot getekend W. G. in Bull..
en PASIC., 1957, blz. 30.
(3) Verbr., 21 januari en 20 mei 1935 (Bull..
en PASIC., 1935, I, 122 en 252).
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-191947. wrtaTborgt, het aanwenden van de
nie1twe p·1·ooedu1·e toe te la.ten en veTlengt het, ancle·rzijds, om cUe nie?twe
pTocedure te lcunnen aanwenllen, de gelcligheidstermifn 1.'an het voon·ccht tot
30 jnni 1949.

:10° De dmt:r van het voorrecht vnn de
Schatkist wa.t 7Jr3treft de extmbelnsting
werd a-chtereenvolr1ens q;e'/'lengd tot
31 rlecemlie?' 1949, 1 :iuli 1950 en 1 :iannrt?'i 1%1 do01· de wetten van 30 mci
.1949, art·ilcel 10, 22 deoembe1· 1919, en·ig
a1·tilcel, en 29 jnn·i .l950, artilcel 1, zonder
dat e1· a•wnleirling ·is clc tlatmn van lickendmakin,q v-an voonnelde wetten. ·in
fhfb?Wte1'1cing te nemen.
•(N.

V.
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ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 .december 1954 gewezen door
het II of van beroep te Brussel;
I. Voor zoveel de voorziening gericht is
tegen de naamloze vennootschap cc Banque
il' Anvers ll, Willy L'Hoest en Juliette Saporiti :
Over de groncl van niet-ontvankelijk·
heid ambtshalve door het openbaar ministerie opgeworpen en overeenkomstig artikel 17ter van de wet van 25 februari 1925
aangezegd :
Overwegende clat de voorziening geen
midclel voordraagt tot bestrijding van het
·dispositief van. het arrest waarbij over de
vordering van aanlegster tegen genoemde
-yerweerclers uitspraak wordt gedaan;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Voor zoveel de voorziening gericht
is tegen de Belgische Staat en tegen de
ontvanger der belastingen te Antwerpen :
Over beide middelen samen, het eerste
middel, afgeleid uit de schencling van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, en voornamelijk van de artikelen 1, paragraaf 1, 13, paragraaf 1, 14, 15
en 19, van de artikelen 71 van de wetten
lletreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 5 en 6 van de
wet van 24 december 1948 betreffende de
rechten en de voorrechten van de Schatkist inzake clirecte belastingen en ermede
gelijkgestelcle taxes, 74 van het koninklijk besluit van 22 september 1937 tot uitvoering van de sameng·eschakelde wetten
lletreffende de inkomstenbelastingen, 2

van het Burgerlijk Wetboek, 12 en 15 van
de wet van 16 december 1851, die titel XVIII van boek III van het Burgerlijk vVetboek uitmaken, 2 van de wet van
15 mei 1846 op de comptabiliteit van de
Staat, 97, 110, 111 en 115 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, steunend op het feit dat c< de memorie van
toelichting betreffencle artikel 5 van do
wet van 24 december 1948 cluidelijk aanwijst dat de extrabelastingen ingevoerd
door de wet van 1(\ october 1945 verbonden moeten worden aan het clienstjaar
gedurencle hetwelk de aanslagen ingekohierd werden en niet aan het dienstjaar
1945 >l, beslist dat de litigieuze belasting,
ingekohierd op 28 maart 1946, behoort tot.
het dienstjaar 1946, dat, voor de inning
ervan, de openbare Schatkist een voorrecht had vanaf 1 januari 1946 en dat zij
cUt voorrecht bewaard had op 14 september 1950, datum waarop, door het bestuur, de betekening gedaan werrl in uitvoering van artikel 74 van het koninklijk
besluit van 22 september 19-37, en het bijgevolg beslist dat de procedure gevolgd
door het bestuur regelmatig was en de
vordering van eiseres tot nietigverklaring
ervan afwijst, clan wanneer de litigieuze
extrabelasting door de wet van 16 october
1945 ingevoerd op de exceptionele inkomsten, wins ten en baten behaald van 1 j anuari 1940 tot 31 december 1944 en betaalbaar verklaard c< ten laatste op 1 januari
1946 ll, op sanctie van een verwijlinterest
van 5 t. h. (artikel13, paragraaf 1), noodzakelijk behoort tot het dienstjaar 1945
en dat de wet van 24 december 1!!48, in
zijn artikel 5 aangehaalcl door het arrest,
niet tot voorwerp heeft gehad de wet van
16 october 1945 te inten1reteren noch het
begrip van fiscaal ·dienstjaar te wijzigen,
maar enkel nieuwe regels te bepalen betreffende het voorrecht van de Schatkist
tot inning van de aanslagen (schending
van de in het middel aangeduide artikelen van de wet van 16 october 1945, evenals van de Gronclwet en van artikel 5 van
de wet van 24 december 1948 en van artikel 2 van de wet van 15 mei 1846), en dan
wanneer ingevolge het verbinden van de
betwiste belasting aan het dienstjaar 1945,
het voorrecht van de Schatkist noodzakelijkerwijze vervallen is op 31 december
194G en dat ue wet van 2'1 december 194R,
indien zij, zelfs met terugwerkende
kracht, de oude regels heeft kunnen wijzigen ten opzichte van de YOOlTechten nog
bestaande op het tijdstip van haar in-werkingtreding, in elk geval onmachtig iR
gebleven om de voorrechten wecler in 't
leven te roepen cUe clefinitief' vervallen
waren onder de oude wet (schending van
het oud artikel 71 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen en van de
artikelen, in het midclel aangeduid, van
de wet van 24 december 1948 en van het

-20Burgerlijk Wetboek), doordat, bij gebrek aan bevoorrecllt karakter van de litigieuze sclluldvordering op 14 september
1950, llet bestreden arrest de door de
Staat gevolgde procedure van uitvoering
niet regelmatig lmn verklaren zonder de
wet te overtreden (schencling van artikel 74 van het koninklijk besluit van
22 september 1\J37) ; het tweede middel,
afgeleid nit de schending van de artikelen 19 van de wet van 16 october 19±5 tot
invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd bellaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 71 van de wetten
betreffenc1e de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door het besluit van de
Regent van 1 januari 1948, 74 van het koninklijk besluit van 22 september 1937 tot
nitvoering van de sameng·eschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, van het
enig artikel, paragraaf 1, van de wet van
31 december 1947 lwudende tijdelijke verlenging van het voorrecllt en van de wettelijke hypotheek inzake inkomstenbelastingen, van de artikelen 1, 5 en 6 van de
wet van 24 december 1948 betreffende de
rechten en de voorrechten van de Schatkist inzake directe belastingen, van het
enig artikcl van de wet van 22 december
11149 houdende wijziging van de voormelde
wet van 24 december 1948, van de artikelen 1 en 2 van de wet van 29· juni 1£50
houdende wijziging van deze van 22 december 1\J49, 4, alinea 2, van cle wet van
18 april 1898 op de afkondiging van de
wetten, 2 van het Burgerlijk 'Vetboek,
97 en 129 van de Grondwet, cloordat het
bestreden arrest, na verklaard te hebben
dat de betwiste belasting tot het clienstjaar 1946 behoorde, beslist heeft dat,
voor de inning, het voorrecht van de
openbare Schatkist nog altijd bestond op
14 september 1950 ingevolge het enig artikel van de wet van 31 december 1947, het
artikel 6 van de wet van 24 december
11l48 en nog andere niet nader omschreven wettelijke bepalingen, dan wanneer
in onderhavig geval het voorrecht voorzien in artikel 7l van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, op de inning van de litigieuse
belasting toepasselijk gemankt door artikel 19 van de wet van 16 october 1945,
heeft opgehouden te bestann op 31 december 19·47 en dat de wet van 31 december
19±7, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1H48 en, bij gebrek aan
speciale bepaling, van kracht geworden
op l1 januari 1948, niet een voorrecht dat
reeds had opgehouden te bestnnn heeft
kunnen bewaren tot 31 december 1948, bij
gebrek aan te gepaster tijd bindende
krncht verkregen te hebben (schencling
van het enig artikel, paragrnaf 1, van de
wet van 31 december 1947), dan wnnneer,
in het geval zelf dat de wet van 31 december 1947 ware toegepast, de wet van

24 december 1948, gepubliceerd ill het
Staatsblail van 30 december 1948 en, bij

gebrek aan speciale bepaling, van kra:cht
geworden op 9 januari 1948, om dez-elfde
reden niet meer een voorrecht dat reeds
was vervallen op 31 december Ut.t8 heeft
kunnen bewaren tot 29 juni 19!9· (scherrding van artikel 6 van de wet van 24 december 1948), dan wanneer, zelfs in het
geval c1at de wet van 24 december 1948,
gevolgd van deze van 30 mei 1949, ware
toegepast geweest om llet voorrecht te
verlengen tot 30 december 194H, de wet
van 22 december 194H, verschenen in het
Stac~tsblnd. van 30 december 1949 en, bij
gebrek aan speciale bepaling, van kracht
geworden op H januari 1950, om dezelfde
reden niet meer een voorrecllt dat reeds
vervallen was heeft kunnen bewaren tot
30 juni 1!150 (schending van het enig artikel van de wet van 22 december 1949),
dan 'wanneer, zelfs in llet geval dat de
wet van 22 december 1949 ware toegepast
geweest, de wet van 29 juni 1950, gepubliceerd in llet Staatsblnil van 1 juli 1950
en van kracht geworden, volgens de termen van artikel 2, op die laatste datum,
om dezelfde reden niet een voorrecht dat
reeds vervallen was op 30 .iuni 1950 heeft
kunnen bewaren tot 31 december 1950,
(schending van de artikelen 1 en 2 van de
wet van 29 juni 1950), doordat niettemin,
verklarend dat op 14 september 1950 het
litigieuze voorrecht ten bate van de
Schatkist behouden blijft en door om die
reden de vordering van eiseres af te wijzen, het bestreden arrest alclus de fundamentele en organieke regels van de bekendmaking en van de bindende kracht
van de wetten "geschonden heeft (schending in 't bijzonder van de artikelC'n 129
van de Grondwet en 4, alinea 2, van de·
wet van 18 april 1898) :
Overwegencle dat, ten aanzien van de
aanvangsdatum van het voorrecht van de
Schatkist, het ter zake extrabelasting
zonder belang is het belastingjaar te bepalen;
·
Dat immers, artikel 5 van de wet van
24 december 19.!8 betreffende de rechten
en de voorrechten van de Schatkist in
zake clirecte belastingen en ermede gelijkgestelcle taxes bepaalt dat, voor de invordering van de aanslagen gevestigd vu6r
1 januari 1949 in uitvoering o. m. van de
wet van 16 october 1945, de openbare·
Schatkist voorrecht heeft vanaf 1 januari
van het jaar der inkohiering van de annslag;
Dat dienvolgens, vermits naar de vaststelling van het arrest, de aanslag, waarvan de invordering wordt vervolgd, op·
28 maart 1W6 werd ingekohierd, de Schatkist vanaf 1 januari 1946 het voorrecht
geniet;
Overwegende dat blijkt, zo uit het ont-

-21werp dat de wet van 28 december 1948 is
geworden als nit het onderzoek ervan
door beide kamers, dat door bedoeld artikel 5 de wetgever een einde heeft willen
maken aan de betwisting omtrent het
vertrekpunt van het voorrecht van de
Schatkist inzake de door de wetten van
15 en 16 october 1945 ingevoerde belastingen;
Dat indien men, met aanlegster, {lie bepaling als nieuw aanziet, het principe van
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek
voor de wetgever een van jnridische sanetie ontblote rechtsregel is en, derhalve,
die nieuwe bepaling door de rechter met
terngwerkende kracht moet worden toegepast overeenkomstig de bedoeling van
de wetgever ;
Dat die bedoeling duidelijk is daar zoniet gemeld artikel 5, dat zonder onderscheid alle Y66r 1 jannari 1949 gevestigde
aanslagen betreft, zonder gevolg zou blijven voor de invordering van de v66r 1 jam1ari 194·7 gevestigcle aanslagen;
Dat inclien nwn, met verweerders, gemelcl artikel 5 voor interpretatief houdt
van de wetten .van 15 en 16 october 1945,
die bepaling met dP geinterpretePrde wet
e'en geheel uitmaakt welke van den beginne af geacht wordt de zin te hebbPn
zoals in de interpretatieve wet bepaal<l,
derwijze dat de in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek ingeschreven regel van
de niet-terugwerking van de wet niet toepasselijk is ;
Overwegende dat, welke ook de waarde
van de motieven weze waarop het steunt.
het arrest wettelijk heeft beslist dat voor
de invordering van een aanslag in de extrabelasting, ingekohierd op 28 maart
1946, de Schatkist voorrecht had vanaf
1 januari 1946;
Overwegende dat blijkt nit artikel 71
van gemelde samengeschakelde wetten en
uit de artikelen 4 en 5 van de wet van
24 december 1948 dat het voorrecht van de
Schatkist voor de invordering van de betwiste aanslag normaal op 31 december
HJ47' moest vervallen;
Dat echter, naar luid van paragraaf 1
van het enig artill:el van de wet van 31 december 1947 houdende tijdelijke verlenging van het voorrecht en van de wettelijke hypotheek inzake inkomstenbelastingen, in afwijking van gemeld artikel 71,
<lat krachtens artikcl 19' van de wet van
16 october 1945 van toepassing is op de
extrabelasting, het in artikel 71 voorziene
voorrecht ook geldt in 1948 voor de belastingen van het dienstjaar 1946;
Dat door zijn doelstelling - te weten
aan de Schatkist de waarborgen te handhaven die hanr door artikel 71 werden
verzekerd, - het enig artikel van de wet
van 31 december 1947 noodzakelijk terugwerkt tot 1 januari 1948 daar zoniet het

voorrecht niet zondcr. onderbreking zou
worden verlengd;
Dat de datum van de bekendmaking
van die bepaling dan ook ten deze van
belang ontbloot is ;
Overwegemle dat daaruit volgt dat, wat
betreft de betwiste aanslag, de geldigheidstermijn van het voorrecht van de
Schatkist tot 31 december 1948 werd verlengd;
Overwegentle. dat, krachtens de overgangsmaatrPgel vervat in artikel G van <le·wet nm 24 december 1948, <1e Schatkist,
wat betreft de clirecte belastingen, inclusief de extrabelasting, gevestigd v66r
1 januari 1949, haar voorrecht zal kunnen
bcwaren mits beslaglegging v66r 30 juni
HJ4() op het pand volgens de bepalingen
van artikel 71 (nieuw), vierde alinea en_
.volgende van de samengeschalkelde wetten betreffende lle inkomstenbelastingen;
Dat zo, volgens artikel 4 van de wet
van 24 december 1948, het nleuw regime
betreffende de rechten en de ,voorrechten
van de Schatkist slechts van toepassing
is op de aanslagen gevestigd met ingang
van 1 januari 1949, artikel 6 van dat principe afwijkt door, enerzijds, tot bewaring
van het voorrecht dat de aanslagen betreffende de clienstjaren 1946 en 19·47
waarborgt, het aanwenden v:tn de nienwe
procedure toe te Iaten en, anderzijds, om
die vereenvoudigde procedure te kunnen
aanwendcn, de geldigheidstermijn van
het voorrecht verlengt tot 30 juni 1949;
Dat, om eensluidende redenen als deze
hierboven op,gegeven betreffende de wet
van 31 december 1947, artikel G van de
wet van 24 december 1948 uus vanaf 1 januari 1949 van toe passing wordt;
OvenvPgende dat de <latum van 30 juni
1949 achtereenvolgens werd vervangen
door deze van 31 december 1949 (wet van
30.mei 1949, artikel 10), 1 juli 1950 (wet
van 22 december 1949, enig artikel) en
1 januari Hl51 (wet van 2!J juni 1950, arti-·
kel 11;
Dat, steeds om dezelfde redenen, de·
duur van het voorrecht van de Sclmtkist
dus achtereenvolgens geldig werd verlengd tot 31 december 1949, 1 juli 1950 en
1 januari 1951, zonder dat daarbij de datum van de bekendmaking van voormclde,
wctten in aanmerking moet worden genolllen;
Waar.uit volgt dat, zonder enige van de
in de michlelen aangeduide wetsbepalingen te schenden, het arrest wettelijk
heeft beslist dat op 14 september 1950, datum van het bij het nieuw artikel 71, alinea 5, van de samengeschakelde wettcn·
met beslaglegging gelijkgestelde verzoek
van de ontvanger der belastingen, de betwiste aanslag nog bevoorrecht was;
Overwegen<le, dienvolgens, dat geen van
de mid del en kan worden ingewilligd ;.

----------

---
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-22Om die redenen, verwerpt de voorzie-ning ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 september 1g56. -1• kamer. - VoorzUter, ·H. de Olippele, raadsheer waar-nemencl voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Belpaire. - Gelijkl7tidende concl1tsie,

H. Gansllof van der Meersch, aclvocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Ryn en
Van Leynseele.
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ARBEJIDSONGEVAL. -

VRAAG TOT YERNIETIGING VVEGENS BENADELING VAN EEN AKICOORD BETREF:u'ENDE DE TOE TE KENNEN VERGOEDINGEN INGEVOLGE EEN AHBEIDSONGEYAL. VOHDERING GESTEUND OP EEN DWALING OM'l'REN'l' DE OOHZAA.K VAN EEN LETSEL. 0NTYA1\'KELIJKE VORDERING.

J)e vonlering tot vet·nietiging ·van een
nklcoonl bet·reffencle fle toe te lcennen
vergoedingen ingevolge een ftrbeidsonyevnl is ontvnnlcelijk zo het nlclcoord
geff'I'0'/1-ll wns op een dwaUng omtrent
een letsel hetwellc ten onrechte niet als
cen gcvold .van het onr1cval wns anngezien geweest (1). (Wetten op cle ar-

beiclsongevallen samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 28 september
1931, art. 26 en 28, al. 2.-)
•((( THE EMPLOYERS LIABILI'l'Y ASSURANCE CORPORATION LIMITED ll, 'l'. ROEVENS.)
ARTIEST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 mei 1955 in hoger beroep
gewezen door de Reclltbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het miclclel afgeleid nit de schen·ding van cle artikelen 1100, 1109, 1110,
1117, 1134, 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek wat de llindencle kracht van de
overeenkomsten betreft, de reclen van
vernietiging wegeoo missing en de gerechtelijke verllreking dier overeenkomsten alsook het geloof aan de inleidende clagvaarcling gellecllt en de llindencle kracht van llet gerechtelijk contract, 26, en voor zoveel nodig 28 cler
(1) Verbr., 29 januari 1942 (B·ull. en PAsrc.,
1942, I, 28); 4 februari 1943 (An·. Ye1"b1·., 1943,
biz. 34; Bull. en PAsrc., 19·[3, I, 51); DELARU\VI:k~E en NAMECHE, Ln 'l'd]JCU'at-ion des {lonunages d~sultant des aee·idents d1t travail, 1947,
nrs

456 en 457.

door het koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeordende wetten op
de arbeidsongevallen, cloordat het llestreden arrest verweerders vorclering ontvankelijk verklaart op grond van de clwaling die hij gebeurlijk heeft begaan toen
hij aannam dat het gezwel van zijn rechter borstvlieszak niet aan het ongeval
was te wijten waarvan hij het slachtoffer
was geweest, en zulks doet, alhoewel het
verweerclers vordering niet lleschouwt als
een vraag tot herziening maar als een
vordering gesteund op de dwaling, en
dan wanneer verweercler niet de vernietiging vroeg van het akkoord van 25 juli
1952, maar integendeel l1eeft gedagvaarcl
alsof dit akkoord niet llestond :
Overweg·ende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de geneesheer, welke door
verweerder na het door de vreclerechter
gehomologeerd 'akko•orcl geraaclpleegd
werd, oordeelt dat het gezwel van en de
bloedsto~Lting in het rechter llorstvlies,
die beschouwcl waren geworden als te
wijten aan een aan het ongeval vreemde
oorzaak en waarvan cle gevolgen uit de
'overeenkomst waren gesloten, nit het
ongeval voortspruiten;
Overwegende dat verre van in het exploot van· rechtsingang het akkoord dat
op 25 juli 1952 tussen aanlegster en hem
tot stand 1s gekomen buiten lleschouwing
te laten, verweerder llet integendeel uitdrukkelijk aanduiclt en erop wijst dat,
lluiten de gegevens welke gediend hellben
om ten tijcle van llet akkoord de omvang
van de ondergane werkongeschiktheicl te
bepalen, er rekening dient te worden gehoufien met een inwendige bloedstorting,
wEllke aanvankelijk aan een vorenbe.staand kwaadaardig gezwel toegeschreven werd, clan wanneer sedertdien is gebleken dat het hier in werkelijkheid· een
gevolg van het ongeval betreft;
Dat hij alclus op impliciete doch ondubbelzinnige wijze inroept dat het tot stand
gekomen akkoorcl door dwaling is aangetast;
Overwegencle dat verw.eercler insgelijks
in de in hoger beroep genomen conclusies en ditmaal op uitdrukkelijke wijze
de naclruk legde op de dwaling welke
hij ten gevolge van de onjuiste .diagnose
cler geneesheren begaan had, welke
dwaling hem heeft doen geloven aari het
llestaan van een kankerletsel dat zonder verb and was met het ongeval;
Overwegende, derllalve, dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerp de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
21 september 1956. 1° kamer. F oo-ni!itte1', H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Versla.ggeve1-.

-]

-23H. Bayot. ~ Geli.iklu.idencle concl·ns-ie,
I-I. Ganshof van der Meersch, advocaat
generaal. - Pleiters, I-IH. Van Leynseele
en della Faille d'Huysse.
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KAMER.-

24 septemher 1956

BEJWIJS. STRAFZAKEN.. GEVAL WAARIN
DE STRAFWET GEEN BI,JZONDERE 'WIJZE VAN
BEWIJSLEVElUNG INVOERT. BINDENDE BEOORDELING VAN DE P.ECHTEH.

In stratzc~lcen, beoonleelt de rechte1· vrijelij lc in _qeweten fle hem voor_qele_qfle ove·rttti_qin,(Jselemen.ten wanneeT de stntfwet
_qeen bijzonfle·re wi.jze van bewijslever·ing invoert (1).
(MEUNIER.)

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 februari 1956 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Recht bank te Luik ;
Over het enig middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 2bi.s van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij de wet van
1 augustus 1924, doordat het bestreden
vonnis, om aanlegger nit lloofde van
vluclltmisdrijf te veroordelen, zicll ertoe
beperkt vast te stellen dat de getuige ter
terechtzitting opnieuw bevestigd heeft
dat beklaagde « hem teken gedaan heeft ))
maar niet heeft gestopt, en eraan toevoegt dat «men nit <lit teken mag besluiten )) dat de beklaagde het ongeval dat
llij zoeven veroorzaakt had, gemerkt had
en dus het vluchtmisdrijf, strafbaar gesteld bij artikel 2bis van voormelde wet,
gepleegd had, dan wanneer : 1° de tekst
van deze wetsbepaling, onder de bestandllelen van het misdrijf, vereist de wetenschap, bij de beklaagde, van het ongeval
dat hij zoeven veroorzaakt of waartoe
hij zoeven aanleiding gegeven heeft; dat
het v.onnis deze wetenschap uitdrukkelijk afleidt nit een teken met de hand
hetwelk, door zijn vaagheid, voor verscheidene betekenissen vatbaar is, zonder de objectieve elementen te releveren
die het zouden mogelijk gemaakt hebben daaraan, met uitsluiting van iedere
andere, de door de wettekst vereiste bepaalde betekenis te geven; 2° dan wan(1) Verbr., 13 februari 1956 (B11ll. en PAsrc.,
195G, I, 609).

neer geen element van het strafdossier eu
van het ter terechtzitting gevoerd onderzoek het mogelijk maakte dit element
van het misdrijf voor bewezen te houden :
Overwegende dat, buiten de uitzonderlijke ten deze vreemde gevallen waarin
de strafwet een bij.zomlere wijze van bewijslevering invoert, de r~chter over de
grond vrijelijk, in geweten, de hem voorgelegde overtuigingselementen beoordeelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst « dat de getuige opnieuw onder ede bevestigt dat de beklaagde hem
op het ogenblik van de aanrijding een
teken gedaan lleeft, maar niet stilgehouden heeft )) ;
Overwegemle dat de rechtbank van
haar souvereine macht gebruik gemaakt
heeft waar zij lleslist dat men nit dit
teken mag afieiden dat aanlegger geweten
heeft dat hij zoeven een ongeval veroorzaakt had;
Dat naardien llet anderzijds gereleveerd heeft dat aanlegger ondanks die
wetenscllap niet gestopt had, het vonnis
aldus bij hem, bestuurder van een voertuig op de openllare weg zijnde, de aanwezigheid van de bestanddelen van het
hem ten laste gelegde vluchtmisdrijf vastgesteld heeft ;
Waaruit volgt dat de rechtbank, welke
artikel 2bis van de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd llij de wet van 1 augustus 1924, aangeduid heeft, haar lleslissing regeln:l'atig met redenen omkleed en
wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het mid del niet gegrond is ;
En overwegende dat de substanW~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.
24 september 1956. -

2° Immer. -

VoorzUte1·, H. Fettweis, voorzitter. Verslaurwver, H. Moriame. - Gelijkluiflende conclusie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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24 september 1956

1° BEJVOEJGDHEID EN AANLEJG. S'l'.RAFZAKEN. MISDAAD. AHREST VAN
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. GEEN AANDUIDING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 0NBEVOEGDHEID
VAN HET CORR~:CTIONEEL RECHTSCOLLEGE.

2° VEJR13REKING. STRAFZAKEN. -

DRAAGWIJDTE. -

ARRES'r VAN DE KAMER VAN

--------

----~~----

24:lNEESCHULDIGINGSTELLING HETWEI~ EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN MISDAAD NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VERWIJST ZONDER
AANDUIDING VAN VERZACHTENDE OMS1'ANDIGHEDEN. - VOORZIENING TEGEN HET ARREST VAN
VEROORDELING. - VEREREKING VAN HET ARREST VAN VEHOORDELING EN VAN DE VOORAFGAANDE

RECHTSPLEGING

MET

INBEGR.IP

Verslaggever, H. Moriame. - Geli,ilcl·niclencle concl·usie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Simont en Ansiaux.

VAN

HET ARRES'r VAN IJE :KAMER VAN INBESCHUL-

2°

DIGINGSTELLING.

;go VEJRWIJZING NA VEJHBREJKING. STRAFZA:KEN. -- VERJJREKING VAN HE'!' ARREST VAN VEROORDELING EN VAN DE VOORAFGE9Al~E RECH'l'S~)LEGING

1viET INBEGRIPVAN HE'f

ARREST VAN VERWI.JZING. VERWIJZING
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN EEN ANDER 1-IOF VAN BEROEP.

1 o HT cmneer het cwrest vwn cle

kc~me1· van
inbesch·ulcligingstelUng hetwelk een beldaagcle wegens een misclacul naar cle
correcUonele rechtbrt1tk venvijst ~ yeen
verzachtencle ornstancl'igheclen acMuluiclt,
is het con·ectioneel rechtscollege onbevoeyrl om vwn het mi.scl1·ijt te lcennen (1).
(Wet van 4 october 1867, art. 1; wet van
2g augustus 1!l19, art. g,)

:2° Inyevolge rle vooTzieiViny gericht tegen
een a·ITest van veroonlel+ng cloo1· het hot
·vcm beroep ·wcrJen s een misllaad uewezen, ·wellce nacw cle correctionele rechtban 7c we'l'(l verwezen bij een cwrest van
cle Teamer vcm inbeschulclig·ingstellinrf
zoncler aancl1ticling vnn verzachtencle
omstnncl'iyhellen, ve·rbreekt lwt hot het
bestreclM~ n1Yest en fleheel cle clan1'nnn
voonttrJegwne rechtszJlerping vannt en
met inber;rip vnn het nn·est va.n cle lenmer ·van ·inbeschttlcl'ir;inr;stell'inr; (2).
(Wetb. van strafv., art. 408 en 41g.)
:go lVwMwe1· het hOt eer~ a1'1·est van vet·oot·clelimg e:n W(l,t clcwrc~an. voot·ntr;inrf met
·inber;Tip vcm het armst vnn ve1"tv·i.izinr;
vet'bTeekt, •uenvijst het cle zaak nanr
rle lcnme1· vnn inbeschttlcliginr;stelUng
·vnn een a.ncle1' hot van bemep (g).
(Wetb. van strafv., art. 429.)

KAMER. -

24 september 1956

GEJWIJSDEJ. - STRAFZAKEN. ~ VOOREEREIDEND VONNIS, - GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE.
Het· votMtis hetwelk zich ertoe bepaalt een
cleslcttnclig onclerzoelc te r;elasten en geen
besUssinrJ over een bewist punt inhouclt
heett r;een geZCtfl vnn gew·ijscle (4).

(DECHENEUX.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1956 gewezen
door llet Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van het gezag van het gewijsde hetwelk uitgaat van het vonnis
van 28 mei 1954, waarbij de verificatie
van de boekhouding van de firma Herinckx gelast w_erd, doordat llet bestreden arrest veroordeling van aanlegger
lloudt, zonder dat bewuste boekhouding
is onderzocht :
Overw;egende dat het vonnis van
28 mei 1954 zich ertoe beperkte een expertise te gelasten en geen beslissing
over een ter zitting behandeld punt inhielcl; dat dergelijk vonnis de rechter
niet bindt en derhalve niet kan ingeroepen worden als bekleed met llet gezag
van het gewijsde;
Dat het mid del niet kan slagen;
(Het oveTirJe zoncler belwnf!.)

(DE KEYZER EN CONSORTEN, T. NICAISE.)

A Prest in overeenstem'llling rnet cle snrnenva.tt-i-n.IJ.
24 september 1956. 2° lmmer.
Voorz'itter, H. Fettweis, voorzitter.

(1) (2) en (3) Verbr., 8 november 1943 (B11ZZ.
en PAsrc., 1944, I, 45, en nota 2); verge!.
verbr., 16 juni 1947 (Arr. Ve,·b1·., 1947, blz. 213;
Bull. en PAsrc., 1947, I, 280) en 25 september
1950 (A,-,·. Ye,-b,·., 1951, blz. 12; Bull. en
PASic., 1951, I, 12).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

24 september. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·, H. Fettweis. voorzitter. - VerslagpeveT, H. Neveu. Gelijlvluiclencle cone
clttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste aclvocaat-general.

(4) Verbr., 5 juni 1952 (A1·r. Yerbr., 1952,
blz. 558; Bull. en PASIC., 1952, I, 638) ; 4 juni
1956 (Ar1·. Yerb1·., 1956, blz. 830; Bt!ll. en
PASIC., 1956, I, 1063).
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rechtelijke, voor het op 28 april 1955 t8>
Beyne-Heusay gebeurde ongeval ten laste
van aanlegger gelegd heeft en verweerder
Nielacny van vervolging heeft ontslagen,
om de reden dat laatstgenoemde zich opde rijbaan begeven had op een ogenblik
toen aanlegger zijn snelheid had kunnen
minderen en dat « een zelfs plots opstappen, door een voetganger, van een gemerkte doorgang, zelfs zo er momenteel
een gedeelteli.ike afscherming aanwezig
is, gevormcl door een zich voortbewegend
of stilstaand voertuig, in geen geval als
een niet te voorziene hindernis valt aan
te zien )), dan wanneer naar luid van artikel 48, 5, van het koninklijk besluit van
8 april 1954, de voetgangers de rijbaan
slechts mogen nemen nadat zij er zich
van vergewist hebben dat zij het kunnen doen zonller het verkeer van de be-stuurders te hinderen, en dan wanneer,
derhalve, om wettelijk zijn beslissing te
rechtvaarcligen en een passend antwoord
te verstrekken op de conclusies waarbij
aanlegger deed geld en da t de voetganger ·
de rijbaan niet mag oversteken wanneer
een automobilist zich in zijn nabijheid
bevindt of wanneer hij het verkeer hoe
dan ook kan hinrleren, het bestreden vonnis >J,lthans had dienen te onderzoeken of
verweerder Niela~ny regelmatig gemerkte
dom·gang was opgegaan :

24 september 1956

1° VERKEER. - 'VEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 27. - VONNIS HE'l'WELIC BESLIST DA'l' DE AANWEZIGHEID VAN EEN VOE1'HANGER IN· EEN DOORGANG VOOR VOETGANGEHS

IN (lEEN GEVAL ALS EEN NIEl' TE VOOTIZIENE

HINDERNIS VAL'!' AAN 'l'E ZIEN. - 0NWE'l'1'ELIJKHEID.
2° VERKEER. - 'VEGCODE VAN 8 APRIL
1954, AR'l'IKEL 48, 5. - VOETGANGER DIE DE
RIJBAAN OVERSTEEKT BINNEN EEN VOOR VOETGANGERS GEMETIK'l'E DOORGANG. - VERPLICHTING ZICH TE VERGEvVISSEN DAT HIJ HET VERXEER VAN DE BESTUlJRDERS NIET ZAL HINDEBEN.
1 o H et vonnis hetweUc beslist dnt het opstappen van een voetgCLnger t•ussen een
·voor de voetgangers ge·nwrlcte cloorgwng
in geen geval eLls ecn n·iet te voo1·ziene
hindernis valt CLc~n te zien voo1· de bestnu1·der welke die cloorgcmg bereilct, ·is
n·iet wettelijlc. (Wegcocle, 8 april 1954,

art. 27.)
2° De voetgwnger cUe r!Cbnt'ilc mnakt ·vCLn
een voor de voetynngers genteTlcte doo1·gwnr1 om de 1'ijbuwn oveT te stelcen is
n·iet vTij gestelcl VCLn cle ·ve·rplieht'lny,
voomlee·r de '!"ijbCLa-n op te guan, z·ieh er·van te ·VC1'yew·issen tlnt hij cl·it lean cloen
zoncler het verlcee·r vc~n cle best·u.1tnlers
te h-intle1·en (1). (Wegcocle, art. 48.)

EN N. V. ((COMPAGNIE D'ASSURANCES
L'AIGLE DE PARIS)), T. NIELACNY.)

(RE~fACLE

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart l!-156 in hager beroep
gewezen lloor de Correctionele Rechtlmnk
te Luik;
I. Aangaande de voorziening, door Remacle als beklaagde ingesteld :
Overwegende dat aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich tegen het bestreden
vonnis te voorzien in zover lle medebeklaagde Nielacn~· bij hetzelve is vrijgesproken;
Over het enig middel, afgeleid uit de
;;chencling van de artikelen 27 en 48, 5,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, houclencle algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, en van artikel 97 van de Gronclwet, doordat het best~·eden vonnis geheel de yerantwoordelijkheid, zo strafrechtelijke als burger(1) Verbr., 25 juni 1956 (An·. T'e1·br., 1956,
biz. 899; Bull. en PASIC., 1956, I, 1170) ..

I

0Yc.rwegende dat het vonnis op het verweermiddel, door aanlegger hieruit afgeleid dat hij zich niet tijdig rekenschap
had kimnen geven van de aanwezigheid
van verweerder op de door gang voor voet-gangers, antwoordt dat << een zelfs plots
opstappen, door een voetganger, van een
gemerkte doorgang, zelfs zo er momenteel een gecleeltelijke afscherming aanwe-zig is, gevormd door een zich voortbewegend of stilstaand voertuig, in geen geval
als een niet te voorziene hindernis valt
aan te zien )) ;
Overwegende dat deze algE'mene en vol-strekte verklaring steun vindt noch in artikel 27, krachtens hetwelk aanlegger is
veroordeeld, noch in enige andere bepaling van het koninklijk besluit van
8 april 1951;
Dat cle verplichtingen welke voormeld
artikel 21 aan de bestuurders oplegt,
<< wanneer een voetganger een dom·gang
voor voetgangers opgaat )), onclerstellen
dat de bestuurder zich van de aanweziglleid van de voetganger op de dom·gang
heeft kunnen of moeten rekenschap geven; dat de rechter over de grond dus in
feite volgens de omstandigheden der zaak
client te onderzoeken of de aanwezigheid
van de voetganger al dan niet door de
bestuurder kon worden voorzien;
Dat, wijl het <lit niet heeft gedaan, het
bestreden vonnis aanleggers concl usies'
niet passend beantwoord en zijn disposi·-

-26tief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel gegrond is;
II. Aang·aanue de voorziening, door Remacle als burgerlijke ]mrtij ingesteld :
A. vVat de over de publieke vordering
ge·wezen beslissing betreft :

Ovcrwegende dat de voorziening enkel
ontvankelijk is in de mate dat zij betrekking lleeft op de veroordeling van aanlegger tot de kosten van de twee gedingen
die gevoerd werden in de tegen Nielacny
ingestelde publieke vordering ;
Dat aanlegger te dezen aanzien geen
middel inroept;
B. Wat de over aanleggers burgerlijke
vordering gewezen beslissing betreft :

Over het enig middel, hier te voren
.aangehaald :
Overwegende dat llet bestreden vonnis
er niet op wijst dat zoals bij artikel 48,
5, lid 1, is voorgeschreven, verweerder,
vooraleer de rijbaan op te gaan, zich ervan vergewist l1eeft dat hij het kon doen
zonder het verkeer van de bestuurders te
hinderen; dat het zich ertoe beverkt vast
te stellen dat verweerder llet reglement
in acht genomen heeft door van de voor
voetgangers aangelegde dom·gang gebruik
te maken;
·
Overwegende dat deze vaststelling niet
kan volstaan ter rechtvaardiging van de
beslissing dat verweerder voormelde reglementsbepaling niet heeft overtreden,
naardien de voetganger die van een gemerkte do01·gang gebruik maakt deswege
ni.et vrijgesteld is van de verplichtingen
welke bewuste bepaling hem oplegt;
Dat het middel dienvolgens moet worden ingewilligd ;
III. Aangaande de voorziening, door de
vennootschap ((Compagnie d'assurances
1' Aigle de Paris » ingesteld :
A. Wat de over de publieke vorderlng
gewezen beslissing betreft :
Overwegende dat aanlegster niet tot de
kosten der publieke vordering is veroordeeld; dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. Wat de bnrgerlijke vordering van
.aanlegster betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet over deze vordering beslist heeft; dat
derhalve het door aanlegster opgeworpen
middel, hetwelk geheel hetzelfde is als
het door aanlegger Remacle ingeroepene,
wegens doelloosheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat aanlegster geen ander
mid del inroept;
Om die redenen, uitspraak doende over
de door Remacle ingestelde vordering,

verbreekt het bestreden vonnis, in zover
het beslist over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering·, over de door
hem ingestelde burgerlijke vordering en
over de op beide gedingen gevallen kosten; verwerpt de voorziening, door de
vennootschap ((Compagnie cl'assurances
l'Aigle de Paris 11 ingesteld; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laa t de kosten van de voorziening van Remacle c1e
Staat ten laste; veroordeelt de vennootschap (( Compagnie d'assurances l' Aigle
de Paris >l tot de kosten van haar voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Hoei,
in hoger beroep beslissend.
24 septembe1· 1966. - 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Daubresse. Gelijkl1t•irlencle conclns·ie, H. Roger .Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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1° GEESTRIJKE DRANKEN.- DRANKGELEGENHEID. HUIS VAN ON'l'UCHT. HE'l'
FElT EEN HUIS VAN ONTUCH1' GEHOUDEN TE
HERREN VOLSTAAT O~I AMBTSHALVE VERBOD
MEDE TE BRENGEN EEN SLIJTERIJ VAN GEGIS'l'E
DRANKEN 'l'E HOUDEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. !VIIDDEL HETWELK DE ONWE1'1'ELIJKHEID NIET PRECISEERT. NIE'l'
ONTI'ANKELIJK.

1° H et enlcel feit een h·wis van ont-ucht of
een. in1'ichting voo1· geh6'ime prostit1ttie
gelwzulen te hebben. brengt het ve1·bod
mecle een slijterij voor ,qeg·iste d·ranken
te houden, zonder da·t het nodig weze
dat cUt ·verbod b·ij vo'i'l.nis zij 1titgesproken gew01·clen. (Art. 1, 8°, van de wetten

inzake slijterijen van gegiste dranken
samengeordem1 bij kon. besl. van 3 april
1953.)
2° Is niet ontvanlcelijk het m·icldel flnt
aan het hof niet toelnnt de nangevoercle
ontwettel-ijlcheicl te orule1·scheirlen (1) .
(LEBON, T. BELGISCIIE STAAT,
DOU AliEI< EN ACCI.JNZEN.)
AHREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

- - - - - - - - - - ··---·----·

(1) Verbr., 10 juli 1953 (A1·r. Ye1'b1-., 1953,
biz. 795; B11ll. en PASIC., 1!!53, I, 911).

---=-=-!
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arrest, op 10 avril 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, hieruit afgeleiu dat geen antwoord is verstrekt geworclen op de door aanlegster v66r het
hof van beroep neergelegde conclusies :
Overwegende dat, aangezien !bet de
eisen, verweren of excepties niet aanduidt welke niet zouden zijn behandeld
geworden, het middel in nauwkeurigheid
te kort schiet en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de wet va11 21 augustu"1 1918 en van het gezag van het gewijsde, doordat, vermits bij het vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 21 febrnari 1952, hetwelk aanlegster veroordeeld heeft uit hoofde van
het houden van een huis van ontucht of
prostitutie, tegen haar - zoals bij artikel 382 van het Strafwetboek, gewijzigd
bij de wet van 21 augustus 1948, is toegestaan - geen verbod een drankgelegenheicl te houden is uitgesproken, aanlegster geen misdrijf heeft gepleegd door
.haar drankgelegenheid na 21 februari
19'32 voort te houden :
Overwegende dat aanlegster noch vervolgd, noch veroordeeld is geworden ter
zake van het houden van eeh drankgelegenheid in weerwil van het verbod haar
bij vonnis opgelegd, uit kracht van artikel 382 van het Strafwetboek (wet van
21 augustus 1948, .art. 4, 2), doch enkel
uit hoofrle van inbreuk op artikel 1, 8°,
van de wetten inzake de slijterijen van
geg·iste dranken,
samengeordend bij
koninklijk besluit van 3 april 1953, tot
het bestaan van welke inbreuk het enkel
feit een huis van ontucht of een inrichting voor geheime prostitutie gehouden
te hebben volstaat, zonder dat het nodig
zij dat het verbod een drankgelegenheid
gehouden te hebben bij vonnis zij uitgesproken geworden;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het derde middel, hieruit afgeleid dat het koninklijk besluit van
3 april 1953 niet uitdrukkelijk zegt dat
het van toepassing zal wezen voor bij
zijn verschijning voortgezette feiten :
Overwegende dat het middel de onwettelijkheid niet preciseert welke het het
arrest wil aanwrijven; dat het derhal ve
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantH~le
of op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

24 september 1956. -

2" kamer. --

Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. Ve1'slaggever, H. Neven. Gelijkluidende aonal·usie, H. Roger Janssens de·

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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1° BEWIJS. - GELOOF AAN DE AKTEN VER-SCHULDIGD. STRAFZAKEN. ARREST
HETWELK DE DHAAGWIJDTE VAN DE STUI(KEN
VAN RET ONDERZOEK EEOORDEELT ZONDER DE
INHOUD ERVAN TE EETWISTEN. ~ BEOORDEUNG GEGHOND OP AL DE ELEMENTEN VAN DE.
ZAAK. - GEEN MISKENNING VAN HET GELOOF'
AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. S'fHAFZAKEN. - EEN ENKELE STRAF WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN UITGESPROKEN. J\IIIDDEL HETWELK SLECHTS EEN VAN DE MISDRIJVEN EETREFT. - STRAF DOOR EEN ANDER
MISDRIJF GERECH'l'VAARDlGD. ~ NIET ONTVANKELIJK MIDDEL .
3° FAILLISSEMENT. - STAKING VAN DE
BE'l'ALINGEN. - ARREST HETWELK IN FEITE
BESUST DAT EEN HANDELAAR IN STAAT VAN
FAILLISSEMENT VEHKEERDE OP EEN BEPAALDE
DATUI\£ ONDANKS EEN LATER GEDANE BETALING.
- WETTELIJKHEID.

1° H et a·rrest hetwellc de inhond van de
st1tlclcen van het onderzoelc niet betwist
maar de dTaagwijdte ervan beoonleelt
volaens cle gezamenU:ike elementen van
de zaak, miskent het galoot niet hetwellc
aan clie stulclcen versch·u.ldigcl is.
2° Is niet ontvankelijlc het midclel hetwelk;
sleahts een 1nisclr·ijj bet1·ett wanne.e1·
enkele stn~t 1titgespm7cen -we1·d wegens
versaheidene misclrijven en wanneer die
straf geTedhtvannl'igcl bU.ift door een ancler misd1·ijf (1). (Wetb. van strafv.,

een

art. 411 en 414.)
3° De 1·eahter ove1· cle grand mag wettelijlc
in feite beslissen dat een handelaa1· op·,
een bepaalcle datum in staat van faillis-sement veTkeenle onclanlcs een doo1· hem·
op een latera datum geclane betnling ..

(Wet van 18 april 1851, art. 440.)
(FEYS EN GRETSCH.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 27 december 1955 en 6 maart.
(1) Verbr., 28 november 1955 (A1·r. Verb1·.,.
19-56, biz. 245; Bull. en PASIC., Hi56, I, 300).

-28·195fi gewezen door het Hof van beroep te

Brusc;el;
I. Over de voorziening van Jeanne
Feys, tegen het arrest van 27 december
1955 ingesteld :
Over het eerste miclclel, afgeleid uit de
sellending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden anest, enerzijds, erop wijst, zonder de vaststellingen van deskunclige Madrid te betwisten, dat de toestand· van de firma Egeco
op 1 october 1951 een gunstig saldo van
70.135 frank uitwees, en amler.zijds verklaart dat uitgemaakt is dat de beklaagden hun zaken in de steek gelaten hebben
in een staa t van volstrekte wanorde en
totaal 01wermogen, wat tegenstrijclige redenen oplevert :
Overwegende, enerzijcls, clat llet arrest
niet laa t gehlen dat de toestam1 van de
firma Egeco up 1 october 1!151 een gunstig
saldo van 70.185 frank uitwees, maar re1eveert dat aanlegster verg·eefs het verslag te haren verzoeke door de genaamde
Maclrid 011gemaakt, inroept, waarin tot
het bestaan van dat gunstig salclo worclt
besloten, daar die boeklloucler niet liquide
waarden in llet actief heeft opgenomen;
Dat, anderzijds, het arrest vaststelt
dat op 1 october 1951, bij llet vertrek
van de beklaagden naar Tanger, d.e
firma Egeco in staat van faillisse'm~nt
verkeerde, dat een genaamde B ... geweigerd had de zaken om niet over te nemen, dat de sclluldeisers zicll aanboden
·en dat de beklaagclen zich verborgen,
dat alleen de stroom der op het parket
na hun vertrek ingekomen klachten het
mogelijk gemaakt heeft de schuldeisers
te identificeren en het bedrag der door
de beklaagden achtergelaten JSchulden te
ramen;
Overwegende dat tussen die redenen
van het arrest generlei tegenstrijdigheid
heerst;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweecle middel, afgeleid. uit
·de schending van de bewijskracht van
de stukken van het dossier, doordat het
arrest crop wijst dat het niet bewezen is
dat de genaamden B ... en D ... jegens de
beklaagden in oprechtheicl zouden te
kort geschoten zijn, dat dezen hun een
onmogelijk te vervullen opdracht hadden toevertrouwd en dat hun niet kan
worden aangewreven niet in de grenzen
van het mogelijke ten beste gehandeltl
te hebben, dan wanneer uit de vergelijking van de stukken no 82, bijlagen 1
en 2, van het dossier en 1fi1, bladzijde 3,
en 132, bladzijde 3, en 82, bladzijde 5,
blijkt dat de genaamde B ... het geld nit
de verkoop van de waren paiS een jaar
en drie maanden na het ontvangen te
ltebben, afgegeven heeft, en er uit

stuk 138 blijkt dat B... verzuimd heeft
een insclluld van 100.QOO frank te innen :
Overwegende dat het .arrest in geen
enkel van zijn redenen de inhoud van de
in het middel aangevoerde stnkken betwist, noch van die stnkken een bijzondere nitlegging· verstrekt met afzondering en'an van de andere elementen der
zaak; dat de rechter zich ertoe beperkt
de handelwijze van de genaamden B ...
en T... ten aanzien van de hun toevertronwde onmogelijke opdracht, volgens
de g!"zamenlijke elementen van het onderzoek te beoordelen;
Dat hieruit volgt clat, aangezien de in
het middel aangeduide stukken voor hun
nitlegging onder de gezamenlijke elementen der zaak zijn opgenomen geworden, die nitlegg·ing aan de hand van extrinsieke elementen is geschied ;
Dat de beoordeling van de rechter derhalve souverein is;
Dat het middel niet k:in slagen;
Over het derde middel, afgeleid nit de
scllending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest de conclusies niet
beantwoordt waarbij aanleg,ster betoogt
dat, niettegenstaancic> het bestaan van
een hypotheek van 50.000 frank op het
geheel der gronclen, waarvan de aan cle
genaamcle B... verkocllte grond deel uitmaakte, er genoeg gelden beschikbaar
war en om de grond a an de gena amde B ...
te kunnen afleveren en, na betaling door
rleze van het saldo van 45.000 frank, de
hypotheek van 50.00(} frank terug te kunnen betalen :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegster tot een straf veroordeelt nit
hoofde van bedrieglijke bankbreuk, eenVOlHlige bankbreuk en oplichting;
Overwegende dat, daar de enige straf
door de bewezen verklaarde feiten van
bankbreuk gerechtvaardigd is het middel, hetwelk enkel op het wanbedrijf
van oplichting betrekking heeft, niet ontv ankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 44.0 en 47 4
van de wet van 18 april 1851 en 97 van
<le Grondwet, doordat het arrest de staat
van faillissement constateert, dan wanneer aanlegster het passief gedekt heeft
door liquide geld, zoclra zij in december 1954 het bestaan van dat passief vernam; dat, er, derhalve, op deze datum
geen staat van faillissement aanwezig
was; dat het arrest, door deze feiten
niet te behandelen, zijn beslissing niet
regelmatig met redenen heeft omkleed :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat op 1 october 1951, bij het
vertrek van de beklaagden n[\ar Tanger,
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-29de firma Egeeo, unller wier llenaming
dezen handel dreven, in staat van faillis~
sement verkeerde, het arrest erov wijst
dat de elementen van het dossier het
mogelijk maken de datum van staking
der betalingen op 1 septemlJer 1951 te
bepalen, dat aanleg.ster het niet bekend
heeft, doch het land verlaten heeft na
een som van 65.000 frank ovgenomen te
helJlJen en de boeken der boekhouding te
doen verdwijnen hebben;
Overwegende dat het feit dat aan~
legster in de maand december 1954 en
starting van 150.000 frank verricht heeft,
in genen dele de vaststellingen van het
bestreden arrest en inzonderheid de staat
van staking der betalingen in 1951 ontze~
nuwt; dat hierni.t volgt dat de rechter
uit de in 1951 heersende toestand, zonder
de artikelen 440 en 474 van de wet van
18 april 1S51 te schenden heeft kunnen
aileiden dat de firma Egeco niettegen~
staande de in 1954 verrichte starting, in
1951 in staat van faillissement ver~
keerde;
D.at <lit onderdeel van het middel niet
kan slagen;
Over het tweede onderdeel :
Overweg·e~de dat uit de conclusies van
.aanlegster blijkt dat zij de starting, door
haar als borgtocht verricht om haar
invrijheidstelling te bekomen, deed gel~
den niet in zover die starting de staat
van staking der betalingen in 1951 on~
waar zou maken, docl1 in zover zij veref~
fening van het vassief mogelijk maakte;
Overwegende dat het bestreden arrest
met die starting rekening houdt, doch
ze aanziet als een terugbetaling die op de
aanzuivering van het passief moet wor~
den aangerekend, en ze aanlegster als
verzachtende omstandigheid ten goede
laat komen;
Dat het mitsdien de conclusies vassend
beantwoord heeft ;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat ;
Overwegende, voor het overige, dat de
snbstantH"le of op straf van nietigheid
v-oorgeschreven rechtsvormen werden na~
geleefd en dat de beslissing overeenkom~
stig de wet is ;
II. Over de voorziening van Jean~Bap~
tiste Gretsch, tegen het arrest van
6 maart 195B ingesteld :
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 de voorzie~
ningen ; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
24 september 1956. - 2" kamer. - Voot·zitter, H. l!'ettweis, voorzitter.- Vcrslau~

ueveT, H. Giroul. - Gelijkluidende con~
chtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste

2e
1°

advocaat~generaal.
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INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
EXTRABELASTING. BEROEP VOOR HET HOF
VAN BEROEP. BE'l'WISTING NOPENS DE HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE VOOR
HET HOF VAN BEROEP AANHANGIG. VERMOEDENS VOORZIEN BIJ AWl'IKEL 2, PARAGRAAF 3,
VAN DE WET VAN 16 OCIOEEH 1945 AMBTSHALVE DOOR DE DIRECYl'EUl\ DER BELASTINGEN
TOEGEPAST. BETWISTING WAARVAN HE'i'
HOF VAN BEROEP WETTELIJIC KENNIS VERMAG
TE NEMEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'RA!lELASTING. SCHATPLICHTIGE DIE
ZIJN HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE
IN DE EXTRABELASTING BETWIS'l'. BEWIJS
VAN DIE HOEDANIGHEID DOOR DE ADMINISTRATIE BIJ MIDDEL VAN FEITELIJRE VERMOEDENS
BELASTINGPLICH'l'IGE VERMAG
GELEVERD. ZICH ERTOE TE BEPALEN DEZE VERMOEDENS TE
BESTRIJDEN ZONDER ZELF EEN BEWIJS TE LEYEREN.

1° Bij het hof vctn bemep w01·dt wettelijlc
een betwisting nangaancle cle hoeclanigheid van belrtstingschuldige in de ext?-abelasting ac~nhnngig gemaakt wnnneet·
de clirecten1· ambtshalve beslist heejt dat
de vennoeclens vo01·zien floor artncel 2,
paTa(J?'aaf 3, van cle wet van 16 octobm·
1945 toepasselij Jc, wwren (1).

2° W am1wer de culrnin,ist?·atie clo01· feitelijlce vermoedens bew,ijst dat een belastingplichtige de hoedaniyheicl bezU van
belastingsclmlclige in de extmbelasting
mag de schatplichtige Z'ich e-rtoe bepalen
de door de adtninisknUe als verrnoedens
inueroepen elernenten te best1'ijclen zande?· dat hij een bewijs dient bij te brengen.
\BELGISCHE

STAA'l', MINISTER
'l', VERSE~l'.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 mei 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
(1) Raadpl. verbr., 1 februari 1955 (An.
Yerb1·., 1955, biz. 433; Bull. en PASIC., 1955, I,
574).

-30<le Gron<lwet, en 61, paragraaf 3, 65, 66
ter zake mochten worden toegepast;
en 67 van <le wetten betreffende de inkomtweede onderdeel, doordat het arrest op"
stenbelastingen, samengescllakeld bij llet ten enenmale onvoldoende redenen rust,
besluit van de Regent van 15 januari 1948, wat met een ontbreken van motivering:
doorclat het hof van beroep zich niet zongelijkstaat :
der macht heeft verklaarcl om de vraag
Over het eerste onderdeel :
van de onderheYigheid aan de extrabelasting, voor. cle eerste maal in !let beroep
Overwegende dat, wanneer ZlJ m de"
van de betrokken belastingplichtige opgeextrabelasting een belastingplichtige aanworpen, te onderzoeken, dan wanneer die
slaat die betwist tlaaraan onderhevig te
vraag door de belastingplichtige niet aan zijn, de administratie verplicht is te bede directeur was vourgelegd en door de
wijzen dat hij de hoedanigheid van bedirecteur niet ambtshalve was opgeworlastingschuldige bezit;
pen geweest, concl'it-io sine qua. non opdat
Overwegencle dat blijkens het bestreden
het llof kennis ervan zou kunnen nemen :
arrest, aanlegger om clit bewijs te leveren, op feitelijke vermoeclens steunde ;
Overwegende clat door het beroep bij
clat verweerder derhalve generlei bewijs
het hof van beroev aanllangig worclen gehoefde bij te brengen, en zich ertoe mocht
maakt de door de belastingplichtige aan
beperken cle door de aclministratie als.
ue directeur der belastingen voorgelegde
vermoedens ingeroepen elementen te bebetwistingen en de vragen waarover deze
strijden;
ambtshalve uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat uit !let beklaagd arDat clit onderdeel van het miduel naar
rest alsmede nit de regelmatig bij de
recht faalt;
voorziening gevoegue stukken blijkt dat
Over het tweede onderdeel :
verweerder wegens het niet doen van aangifte ambtshalve is aangeslagen; dat op
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerders reclamatie, voor de eerste
beslist dat de administmtie ten onrechte
maal in de beslissing van de directeur te
stelt clat de hoedanigheid van belastingzijnen opzichte de vennoedens van artie
schulclige in de extrabelasting bij verkel 2, paragraaf 3, van ue wet van 1G oc- weerder blijkt nit de balans van zijn actober 1!J45, geldeml werden gemaakt, de tiva bij het begin en het einde van het
directeur beslissend dat zij ter zake toe- belastbaar tijclperk;
passelijk waren;
Dat het zijn beslissing steunt op feiten
Overwegende dat die vermoedens tot
waaruit het ten cleze wettelijk heeft kunstaving van een aanslag in de extrabdasnen af!eiden clat de elementen der zaak,
ting op de in oorlogstijd behaalde excepdoor de administratie aangevoerd om
tionele baten niet kunnen worden ingeroeclaaruit het bestaan van vermoedens te
pen dan naclat er is komen te blijken dat trekken, de hoedanigheid van belastingde belastingplichtige de hoedanigheicl van ' schulclige van de extrabelasting bij veraan die belasting onderhevige persoon
weerder niet bewijzen;
heeft;
Dat clit onderdeel van het middel in
Overwegende derhalve dat, bij het hof
feite niet opgaat;
van beroep wetteli:ik een betwisting aanOm die redenen, verwerpt de voorziegaande de hoedanigheid van voor de exning; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
trabelasting in aanmerking lwmencle persoon kon aanhangig gemaakt worden,
25 septembre 1956.- 2° kamer. - Vooruangezien de directeur ambtshalve beslist
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
had dat de vermoedens van de wet van
voorzitter. - Ye1'8lctgyeveT, H. l\lloriame.
16 october 1945 toepasselijk waren;
GeUjlclu·idende concl~ts·ie, H. Ganshof
Dat het middel niet gegrond is;
van der l\feersch, aclvocaat-generaal. Over het tweeue middel, afgeleid uit de Pleiters, HH. Van Leynseele en J. Maes
(cleze laatste advocaat bij het Hof van
schencling van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 55, van de samengescha- beroep te Brussel).
kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1, 2, 10, 11, 16 en 19 van de wet
van 16 october 1945, tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
2e KAMER.- 25 september 1956
en baten, 1315 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek,, eerste onderdeel, doordat
het bestreden arrest van verweerder niet 1° INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABE.LASTING. HOEDANIGHEID VAN BEgeeist heeft dat hij de gegrondheid van
LASTINGSCHULDIGE IN DE lCXTRABELASTING
zijn eis door middel van een der wijzen
DOOR REI' HOF VAN BEROE.? BEOORDEELD. van bewijslevering, door het gemeen recht
BESLISSING OP CONJEC'l'URALE BESCHOUWINgeorganiseerd, rechtvaardige, dan wanGEN GESTEUND. GEEN VERMOEDENS.
neer alleen die wijzen van bewijslevering
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INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
0NDERZOEK VAN HET HOF VAN BEROEP NIET
BEPERKT 'l'OT DE BEWIJSVOERING VAN DE ADMINISTRATIE. VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN BEROEP ZELF HET BESTAAN VAN DE
BELAS'l'ING.SCHULD , 'l'E ONDERZDEKEN.

1. o lVrmneer het hot van ber·oep op conject'ltra.le beschomvinyen ste·unt en niet op
een floor hetzelve va.ststr»a.ncT bevonden
feit en anderzijcls zijn zelcer·heicT van
het bestaan 1:an het teit wua.rnaa.·r het
o.ncler·zoek cloet niet u.#spr·eelct, is zijn
beslissiny niet ozJ verm.oeclens [JCsteu.nd (1).
'2 Om Tcclen '!:an het kuntlcte·r •ua.n. openbur·e orde va.n de bela.sf'iony vernutg het
hof van· bemep niet zich crtoe te bepa.len
tot cle bewijsvoe1'ing van de a.dministratie te onclerzoeken; het !weft de verplieht·i·nr! zelf, voluens alle elementen de·r
zaak het bestaan van de belastingsch·ttlcl
na te '{!aan (2).
~tBELGISCHE

STAAT, MINIS1'ER
.
T. GOETZ.)

VAN

FINANC~EN,

ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 mei 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, 55 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1, 2, 10, 11, 16 en 19 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
1315, 13!S, 1353 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, doordat
het bestreden arrest van verweerder niet
geeist heeft dat hij de gegrondheid van
zijn eis door middel van een der wijzen
van bewijslevering, door het gemeen
recht georganiseerd, rechtvaardige, dan
wanneer aileen die wijzeri van bewijsle"Yering ter zake mochten worden toegepast; tweede onderdeel, doordat het arrest op klaarblijkelijk onvoldoende redenen rust, wat met een ontbreken van motivering gelijkstaat :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
-erop wijst dat de elementen welke ver(1) Raadpl. verbr., 2 maart 1956 (A1·r.
Ferbr., 1956, biz. 534;· Bull. en PASIC., 1956, I,
il84).
'
(2) Raadpl. verbr., 22 mei en 12 juni 1956
(A•·r. V e,rb•·., 1956, biz. 794 en 863; Bull. en
PABIC., 1956, I, 1007 en 1109).

weerder tegenwierp aan die waarop aanlegger steuncle om te bewijv.en dat verweenlers rechtsvoorganger de hoedanigheid van belastingschuldige van de extrabelasting had, « schijnen te bevestigen >>
dat Y<orweerders rechtsvoorganger « een
tamelijk aanzienlijk fortuin >> bezat,
waarvan hij << best >> een deel in goudstukken « kon >> behouden hebl;Jen, om
hieruit de gevolgtrekking af te leiden dat
verweerders stelling « geenszins onwaarschijnlijk >> was ;
·
Dat mitsrlien het hof van beroep, door
op conjecturale beschouwingen te steunen, en niet op een door hetzelve vaststaancl bevonden feit, en anderzijds, door
zijn zekerheid van het bestaan van het
feit waarnaar het onderzoek doet, niet
nit te spreken, niet op een vermoeden
gesteund heeft;
Overwegencle gewis dat het bestreden
arrest eraan toevoegt dat de administratie in gebreke blijft de objectieve en concrete elementen te preciseren aan de hand
van welke er kan vermoed worden dat de
aangec1uide inkomsten vallen in de grenzen, bij artikel 2, paragraaf 1, van de
wet van 16 october 1945 bepaald;
Maar overwegende dat, om reden van
het karakter van openbare orde van de
belasting, het hof van beroep zijn onderzoek niet mag beperken tot de bewijsvoering van de administratie; dat het de verplichting heeft volgens alle elementen der
zaak zelf het bestaan van de belastingschuld te onderzoeken;
Dat hieruit volgt dat de tweede reden
van het bestreden arrest evenmin het
aangevallen dispositief rechtvaardigt;
Dat het tweede onderdeel van het middel derhalve gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
25 september 1956.- 2" kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slagyeve1·, H. Moriame.
- Gelijkl1tidencle concl1tsie, H. Ganshof

van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en de Mey

(deze laatste advocaat bij het Hof van
beroep te Brussel).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
Erl'RABELASTING. VERMOEDENS VAN HERKOMST VAN DE BA'fEN VOORZIEN RIJ ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, LI'lT. C. ~ TEGENBE-

-32WIJS VOORZIEN BIJ ZEL~'DE BEPALING LID

2"

2.

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
EJXTRABELASTING. ONDER WELKE VOORWAARDEN RET BEZIT VAN E~'FEC'rEN OJ' 1 JANUARI 1940 HE'l' 'I'ERMOEDEN VAN HERJW:li-IS1'
RAN TE NIET DOEN.

1 o K1·achtens rtrtilwl 2, pa·mg·maf 3, lette·r c lid 2, van de ~vet van 16 october l945, lccm cle belastingsclHtlrlige
slechts het ve1·nweden van hel'lcomst
dooT rlie bepaU·ng voo1·zie·n te niet cloen
cloor e·r te lwten. van blijken, met cle in
clie bepaUng ve1·melde micldelen, dat cle
In aanmel'lc'ing genomen ver·l"icht-ingen
bij wijze vwn weaerbelegging of b·ij lniclclel va•n te leen genomen sornmen wenlen
gedrwn, hetzij dat rlie ven··ichUngen niet
wenlen gerlnwn of drtt de act·ivrt rviei
·wenlen nnngelegd bif m·iarlel vwn in a1·U7cel 1 aanged'!l:icle inl;,omsten, hetz·ij clat
nctiva gecl.twencle het belnstbrta·r tijclpe1·1c
te gelcle gemnnlct wenlen te·r best·rijrlin,q
·own becl'l'ijfsverUezen geleden ged1M-ende
rlit tijclpe·rk.
2o Opcl.at het be.zUten vwn bew·sejfecten op
1 jwn·u.wri 1940 kan clienen tot het te niet
rZoen van het vernwerlen van he1·komst
rlnt gelclt voo1· rle mule1· cle lette·rs a, b
en c vwn twragmaf 3 vnn. cwtikel 2 van
cle wet vwn 16 october 1945 venneltle activn ·oa.n een belrtsUngplicht'i,qe otJ 31 rleeernber .194-J, •mnet het (Jctan orn hetzij
effeeten ged·wrenrle het belnstbanT Ujrlperk tetJelrle gernnnlct om wnaere nctivn
te lcope·n, belastbrwe ve·JTichUngen te
finance·ren of geclnrenrle het belastbnar
Ujdpe1'1c geleclen becl'l"ijfsverliezen te best·rij clen, hetzij effecten. rUe otntieuw
voo1·1co·men. on!le·r cle ·in .octobe·r 1944
nangegeven ejfecten.
\BELGISCHE

STAAT, 1\-IINIS'J'ER VAN
T. FRANCHIMONT.)

FINANCIEN,

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 195± gewezen door het
Hof van beroep te Brus,sel;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
<le Grondwet, 25, 27, 42, 55 en 67 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk
besluit van 12 september 1936 en, voor
zoveel als noclig, bij de besluiten van
3 juni 1941 en 31 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 januari 19i8,
2 en 7 van cle besluiten van 16 juni 1941
en 31 juli 1943 en van de artikelen 2 en 6
van het besluit van de Regent van 16 januari 1948, betreffende de nationale crisisbelasting, 1, 2, 10, 11, 16 en 19 van lle wet

van l(j october 1945, tot invoering van eenc
extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalc1e exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat het bestreden arrest,
zonder de minste reden op te geven, beslist dat het liggend geld, dat verzoeker
op 1 januari 1910 bezat, op 100.000 frank
client te worden vastgesteld :
Overwegem1e dat de in het middel aangehaalde b'eschouwing niet de enige is cUe,
in het bestreden arrest betrekking heeft
op het liggend geld dat verweercler op
1 januari 19i0 in zijn bezit had; dat immers het arrest bovendien releveert « dat
de fiscus het liggend geld dat verzoeker
op 1 januari 1940 in zijn bezit had OP·
25.000 frank heeft vastgesteld >> en « clat
uit cle bij het hof voorgebrachte elementen, onder meer uit verzoekers levenswijze, blijkt dat die raming kennelijk
zeer laag gehouden is >>;
Overwegem1e dat het hof van beroep.
door die gezamenlijke beschouwingen zijn
beslissing novens het be<lrag van het liggencl geld dat verweer<lcr op 1 januari
19i0 in zijn bezit hacl, regelmatig gemotiveerd heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede milldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de gronclwet, 25, 'Zl, '12, 55 en 67 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk
besluit van 12 september 1936 en, voor
zoveel als nodig, bij de besluiten van
3 juni 1941 en 31 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 januari 19,18,
2 en 7 van cle besluiten van 16 juni 1941
en 31 juli 19i3 en van de artikelen 2 en 6
van het besluit van de Regent van 16 januari 1948, betreffende de nationale crLsisbelasting, 1, 2, 10 11, 16 en 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, 1315 en volgende van het burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest beslist dat uit de verklaringen van
de persoon genaamd Siraux blijkt dat verzoeker op 1 januari 19i0 houder was van
aanc1elen voor een totaal bedrag van
479.923 fr. 30 en van Staatsfonclsen ter
waarde van 300.000 frank en, om deze
enkele reden, de litigieuze aanslagen vernietigt in cle mate clat zij zijn berekend
aan de hanc1 van een vergelijking van verzoekers activa waarin onder de activa
op 1 januari 19i0 een som, lager dan
779.923 fr. 30, als waarde van de effecten
in verzoekers bezit op 1 januari 1940 begrepen was, dan wanneer, eerste onderdee!, de verklaringen van de persoon gee
naamd Siraux niet de clraagwijdte hebben
welke h~t hof van beroep daaraan toekent, en dan wanneer, tweede onderdeel,

__ ,
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-33het bezitten van die effecten op 1 januari 1940 op zich zelf niet ten genoege
van recht een vermindering van de litigieuze aanslagen kan rechtvaarcligen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt « dat uit de verklaringen van de
persoon genaamd Siraux blijkt clat verzoeker op 1 januari 1940 houder was van
aandelen voor een totaal beclrag van
479.923 fr. 30 en van Staatsfondsen ter
waarde van 300.000 frank >>;
Overwegencle dat, naar luicl van het arrest, bedoelcle verklaringen die zijn welke
in de stukken 21 en 96 zijn vervat;
Overwegende dat de verklaring, door
de persoon genaamd Siraux op 2 januari
1946 (stuk 96) afgelegd, luidt : << ik herinner mij voor die klient >> - verweerder
- « de volgende waarclepapieren gekocht
te hebben >J, vervolgens een opsomming van
diverse aandelen en tenslotte « 300.000 fr.
Staatsfondsen )), alles zonder opgave van
de datum of het tijdstip waarop die effecten door aanlegger zijn gekocht;
Overwegencle dat de verklaring van dezelfcle persoon, de del. 5 maart 1952
(stuk 21) aldus luidt : « Bij de aanvang
van 1940, de oorlog voor de deur staancle,
is de heer Franchimont waardepapieren
komen kopen en heeft hij het beclrag van
die kopen enkele weken voor de oorlogsverklaring voldaan. In 1946 is de
heer Franchimont mij een attest komen
vragen ovm' de gekochte effecten, - bij
welke gelegenheid hij mij het geheugen
opgefrist heeft, - waarvan hierna de opsomming >>; dan volgt de opsomming van
de effecten die sluit met « 300.000 frank
Staatsfondsen, lotenleningen,
oOl·logsschade >>;
Overwegende dat, door bovenaangehaalde verklaringen uit te leggen als bij
verweerder het houden, op 1 januari 1940,
implicerend van de daarin opgesomde effecten, het bestreden arrest de bewijskracht van die akten miskend heeft;
Over het tweede ondercleel :
Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de aan het hof voorgelegde
stukken blijkt clat de aclministratie de
aanslag· in de extrabelasting ten laste van
verweerder gevestigd heeft op basis van
de vergelijking van de activa die de belastingschulclige op 1 januari 1940 en 31 december 1944 in zijn bezit had, met oproeping, wat de laatstbedoelde activa betreft,
van het vermoeden van herkomst, in artikel 2, paragraaf 3, letters a, b en c van
de wet van 16 october 19!5 omschreven;
Overwegende dat deze vergelijking bij
de activa op 31 december 1944 een excedent van 1.856.969 frank op de activa op
1 januari 1940 aan het licht brengt;
Overwegende dat de administratie in de·
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activa op 1 jannari 1940 onder meer een
som van 64.603 frank, zijnde de waarde
van de effecten die- op die datum in verweerders bezit waren, heeft opgenomen;
clat zij in de activa bij einde december 1944, een som van 1.375.895 frank in
aanmerking heeft genomen, welke de
waarde belichaamt van de effecten die ter
voldoening aan de besluitwetten van .6 october 1944 aangegeven zijn geworclen;
Overwegende dat het bestreden arrest
de litigieuze aanslagen vernietigt in de
mate dat zij zijn berekend door vergelijking van verweerders activa, waarin,
onder de activa op 1 januari 1940 een som
begrepen is, lager clan 779.923 fr. 30, als
waarde van de effecten in zijn bezit op
evengemelcle datum, om de enkele reden
clat effecten voor die totale waarde op
1 januari 1940 in verweerders bezit .waren;
Overwegende dat het arrest zodoende
laat gelden dat op zich zelve, het bezitten,
door verweerder, op 1 januari 1940, van
die ei'fecten ter wanrd e van 7 i 9. 923 fr. 30
het vermoeden van herkomst, in artikel 2,
paragraaf 3, letters a, b en c, van de wet
van 16 october 1945 omschreven, te niet
doet, van welk vermoeden de administratie zich bediend heeft om de in october 1944 aangegeven activa van verweerder als van belastbare inkomsten voortkomend te houden; .
Overwegende echter dat krachtens artikel 2, paragraaf 3, letter c, lid 2, de belastingschuldige bewust vermo-eden enkel
vermag te niet te doen door er te laten
van blijken, door de in die bepaling vermelde middelen, dat de in aanmerking
genomen verrichtingen bij wijze van wederbelegging of door middel van te leen
genomen sommen werden gedaan, hetzij
dat die verrichtingen niet werden gedaan
of clat de activa niet werden aangelegd
doo1' middel van in artikel 1 aangeduide
inkomsten, hetzij dat activa gedurende
het belastbaar tijdperk te gelde gemaakt
werden ter bestrijdiug van bedrijfsverliezen geleden gedurende dit tijdperk;
Dat hieruit blijkt dat, opdat het bezitten van beurseffecten op 1 januari 1940
kan dienen tot het te niet doen van het
vermoeden van herkomst dat geldt voor de
onder de letters a, b en c van paragraaf 3
van artikel 2 van de wet van 16 october
1945 vermelde activa van een belastingplichtige op 31 december 1!H4, het moet
gaan om, hetzij effecten gedurende het
belastbaar tijperk te gelde gemaakt om
andere activa te kopen, belastbare verrichtingen te financieren of gedurende
het bela1:1tbaar tijdperk geleden bedrijfsverliezen te bestrijden, hetzij effecten die
opnieuw voorkomen onder de in october 19!4 aangegeven effecten, vermits
niets zegt dat de waarde van de op 1 januari 1940 bezeten effecten noodzakelijk

-34moet worden teruggevonden in de verrichting of de activa ten aanzien van
welke het wettelijk vermoeden van herkomst geldt;
Waaruit volgt dat, waar het, tot rechtvaardiging van verweenlers activa op
31 december 1944, het enkel bezitten, op
1 januari 1940, van eff'ecten ter waai·de
van 779.923 fr. 30 laat geltlen, zonder
tezelfdertijd vast te stellen dat die eff'ecten gedurende het belastbaar tijdperk te
gelde zijn g_emaakt of dat zij opnieuw
voorkomen in de eff'ecten, ter waarde van
1.375.895 frank, welke naar aanleiding van
de besluitwetten van 6 october 1944 aan
het licht gekomen zijn, het bestreden arrest de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden he eft;
Overwegende dat het middel mi't.sdien
in beide onderdel~n gegrond is ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het de
litigieuze aanslagen vernietigt in de mate
dat zij zijn berekend aan de hand van
een vergelijking van verweerders activa
waarin onder de activa op 1 januari 1940
een som, lager dan 779.923 fr. 30, als
waarde van de effecten door verweerder
op die datum gehouden, begrepen was,
en in zover het de Staat veroordeelt om
aan verweerder aile sommen t<erug te geven welke wegens die vernietiging onverschuldigd mochten zijn geind; verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
cle gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot viervijfde cler
kosten, het overblijvende de Staat ten
laste zijncle; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van .beroep te Luik.
25 september 1956.- 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.ggever, H. Moriame.
Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof

van der Meersch, aclvocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGER
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
GETUlllENVERHOOR. ANDERE INLlCH'l'lNGEN
DIE DOOR DE ADMINISTRATIE RUNNEN INGEZAMELD TOT VESTIGING VAN DE GRONDSLAG.
HOF VAN BEROEP VERMAG OP DE ENE EN DE
ANDERE 'l'E STEUNEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
lNLICH'l'INGEN INGEWONNEN NA RET INDIENEN
VAN DE RECLAMATlE.

1 o Al stelt wrtilcel 64 vwn de samengescha7cek7e wetten bet1·ejfcnde de 1nlcomsten1Jelnstingen een 1J·ijzonde1·e proced·ure in
voor << het gett~i!1enve1·hom- JJ i?n1Jl-icem·t
rUt niet clat rle ove1·tuiging van het hot
wm beroep niet lcnn gestenncl zijn op inUchthi.IJCn toellre het cle nclminist?'aUe
vrifst:cta.t ·in te winnen.
2° Het feU flat cle culnvinistrntie nft fle 1'6clamntie awnvu.llencle inlichtingen. gezocht heett slttit niet in dat cle voor-heen belcomene elementen niet volstonden tot het vastste/.len •l)(tn cle belastbare
_q·ron clslct(J.
(KUBOWITZRI, '1'. DELGISCHE S'l'AA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARllES'l'.

RET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 27 april 1955 gewezen door llet
Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijklleid, llieruit afgeleicl clat het verzoekschrift tot verbreking door aanleggers
raadsman ter gr~ffie van het llof van beroep is afgegeven geworden, dan wanneer
de procuratie kraclltens welke deze llandelde hem geen volmacllt verleende om
zulks te doen :
Overwegencle dat aanlegger aan zijn
raadsman volmacht l1eeft verleend om
zich tegen het arrest van het Hof van beroep te Brussel van 27 april 1955 in verbreking te voorzien, alle akten te onclertekenen, aile conclusies te nemen en te
ondertekenen, te pleiten en alle tot zijn
Yerclecliging nodig·~ hanclelingen te verrichten;
Overwegende dat deze termen << alle tot
zijn verdediging nodige llandelingen ll de
volmacll t impliceren de afgifte van het
verzoekschrift ter gr~ffie van llet hof van
beroep te verrichten;
Dat cle grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan slagen ;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, dooTclat het bestreclen arrest verklaart clat aanlegger er niet
van laat blijken dat llij in de omnogelijkheid verkeerd lleeft aan zijn fiscale verplichtingen te volcloen en dat, zo llij doet
gelclen te hebben moeten ondercluiken, het
op hem rustte alle nodige maatregelen te
nemen ten eincle te vermijden vali ambtswege aangeslagen te worden, clan wanneer llij wegens de rassendiscriminatie,
van joodse afkomst zijnde, hij zijn woonplaats heeft moeten verlaten om niet door
de vijancl gearresteercl te worden :

-35Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, zo aanlegger inroept te hebben moeten onderduiken, er evenwel uit het
dossier blijkt dat hij tijdens de vijandelijkheden achtereenvolgens verscheiclene
woonplaatsen in de Brusselse agglomeratie heeft gehad, onder meer te Vorst,
Brussel, Ukkel en Sint-Gillis; dat het eraan toevoegt clat het op hem rustte alle
nodige maatregelen te nemen ten einde te
vermijden van ambtswege aangeslagen te
worden;
Dat het hof van beroep wettelijk heeft
kunnen beslissen dat lwt door aanlegger
ingeroepen feit in de omstandigheden
welke het releveert geen geval van overmacht oplevert, hetwelk het nietnakomen
van zijn fiscale verplichtingen rechb,aarcligt;
Dat het middel niet kan slagen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 64 van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenllelastingen, doordat het bestreden
arrest verklaart dat de nietigheid van een
beweerd vroces-verbaal van onderzoek
van de inspecteur der belastingen geen
nietigbeicl van de aanslag zelve met zich
brengt, dan wanneer het feit dat na de
reclamatie door de administratie een onderzoek is gelast en gelwuuen, aantoont
dat de elementen welke het dossier inhield niet volstonden ten bewijze van aanleggers inkomsten :
'
Overwegencle dat aanlegger van ambtswege is aangeslagen geworclen en dat hij
dienvolgens behoorde het bewijs van het
juist beclrag zijner inkomsten bij te brengen;
Dat het bestreclen arrest vaststelt dat
llij dit bewijs niet bijgebracht heeft ;
Overwegende dat aanlegger v66r llet
hof van beroep betoogcle clat de aanslag
onwettelijk was wijl hij was gesteund op
llet verklaarde door getuigen die niet in
de vormen, in artikel ()4 van de samengeschakelde wetten omschreven, waren gehoord geworclen, en dat llij als grief tegen het bestreden arrest aanvoert dat het
heeft laten gelden clat andere elementen
van het administratief onderzoek volstonden tot het bewijzen van het bestaan zijmer inkomsten;
Overwegencle clat, al stelt artikel 6,l van
de samengeschakelde wetten een bijzondere procedure in voor << het getuigenverhoor ll, clit niet impliceert clat de overtuiging van het hof van beroep niet kan gesteund zijn op inlichtingen welke het de
aclministratie vrijstaat in te winnen;
Dat het feit clat de administratie na de
reclamatie aanvullende inlichtingselementen gezocht heeft niet in zich sluit dat de
voorheen bekomene niet volstonden tot

het vaststellen van de belastbare grondslag van aanleggers inkomsten;
Dat het micldel niet kan slagen;
Over het dercle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 en 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
cloorclat het bestrellen arrest als bewijs
l'an de belastbare inkomsten de van cle
vennootschap Astra afkomstige bezoldigingskaart in aamnerking neemt, clan
wanneer de van ambtswege gevestigcle
aanslag willekeurig en clerhalve onwettelijk is, omdat de aclministratie de aanslag
niet gestaafd lteeft door vergelijkingen
met de normale winsten van soortgelijke
belastingpliclltigen, noch door tekenen of
inclicien, en omdat zij noch van de vennootschap Astra, noch van aanlegger, die
van ambtswege was aangeslagen, het bewijs van het juiste bedrag zijner inkomsten bekomen heeft :
Overwegencle clat volgens het bestreden
arrest, de gronclslag van de aanslag van
ambtswege bepaald is geworclen naar een
bezoldigingskaart welke door aanleggers
werkgever, de vennootschap Astra, aan
de administratie werd gezonclen;
Overwegencle clat het arrest vaststelt,
enerzijds, clat aanlegger verkeerclelijk
verklaart dat clie kaart een vals stuk
zou wezen, anderzijcls, clat aanlegger, gehouden tot het bewijzen van het juist bedrag zijner inkomsten, in gebreke blijft
dit bewijs bij te brengen; dat het claaruit
ai:leiclt dat aanlegger niet ten genoege van
recht de vermoedens te niet heeft gedaan
waarop de aanslag van ambtswege rust
en welke blijken nit het vrijelijk aan de
aclministratie overgemaakt document;
Overwegencle dat de aanslag, welke op
alle feitelijke vermoedens mag gesteund
worden, mitsdien gerechtvaarcligd was,
zonder dat de administratie cle vergelijkingsmethode van artikel ?B van de sameng·eschakelde wetten, noch de indicH!nmethode van artikel 55, paragraaf 1, lid il,
. heeft behoeven aan te wenden;
. Overwegencle dat., ingeval de belasting
op groncl van het vermoed bedrag cler belastbare inkomsten van ambstwege is gevestigd gewordcn, het op de belastingplichtige rust het juist beclrag van zijn
belastbare inkomsten te bewijzen;
Dat het micldel niet kan slagen;
Om die rl"clenen, verwen1t de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 september 1956.- 2° kamer. - TToorzUtcr, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rstnygever, H. Neven. Gelijlcluiclen(le -conclus·ie, H. Gansllof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Marinower (Antwerpse BalieJ
en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE llELAS1'BARE GRONDSLAG.
FORFAITAIRE GRONDSLAGEN VAN AANSLAG VASTGESTELD IN OVERLEG :MET DE BETROKKEN BEDRIJFSGR.OEPEHINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
FORFAITAIRE GRONDSLAG VAN AANSLAG YASTGES'IELD VOOR DE LANDBOUWERS. ~ GEMIDDELDE HOEDANIGHEID VAN DE GRONDEN DER
STREEK.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN;

FORFAITAIRE GRONDSLAG VAN AANSLAG.
POSITIEVE
EN
CON'l'BOLEERBARE
GEGEVENS
WAARUIT UITZONDEBLIJKE EXPLOITATIEOMSTANDIGHEDEN BLIJKEN.

1° Waar uecn bew·i,islwacht(qe elementen
voo1·handen zfjn Ivan de administratie de
aanslau vestiuen, bij toepass·inu van
a·rUJcel 28 der samenueonlende wetten
bekef.fencle de inkornstenbelasUnuen, bij
middel van de foTfcdtaire gnJnrlsla,qen.
van aanslag vastgesteld in ove'l'leg met
de betroklcen bed1"'ijfsuroeJJeringen (1).
2" Bij de vaststeUing van de fo1·fctitaire
schft[bl clie moet clienen als element tot
lwt bepalen van cle belnstba1·e inlcomsten
der lanflbo1twe1·s wonlt relcen·inu gehonden met cle gernidclelfle hoeclanigheid van
de gronden fler streek (2).
3" De 1·echter ove1· cle g1·ond 1nag vcm fle
torfa.itaire
gronclslag
van
aanslag
slechts cbfwijlce1i ingevcbl de belastingsch1tldige ter best·l'ijd·ing van die {!1'01Ulslag positieve en controleerba1·e geuevens vooru1·engt waantit ttitzondedijke
ex1JloUatieomstanfligheflen blijlcen (3).
.tBELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. LORENT.)

VAN

FINANCIEN,

ARBEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 112 van de Grandwet, 28 en 42 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, sameng·eschakeld bij het besluit van de Regent van
. 15 januari 1948, 2 en 7 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 16 januari 1948, doordat het hof
(1) (2) en (3) Raadpl. verbr., 18 september
1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 20); vergel.
verbr., 6 april 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I,
816).

van beroep de aanslag, onder artikel 10.022 van het kohier over dienstjaar
1951, navordering van 19±7, gevestigd tot welke aanslag het onderhavig geschil
beperkt is - vernietigt in zover enkel
door die aanslag het inkomen per hectare
verhoogd wordt, om de reden dat het vermoeden van behaling van een bepaald inkomen, door toepassing van de forfaitaire
schaal, niet geldig is wanneer de klasse
cler litigieuze gronden kennelijk lager ligt
clan llet gemidclelde van cle anclere granden in de streek. dan wanneer de kwestieuze scllaal juist een gemiclclelcle is, be-·
paald met inaanmerkingnerning van de
uiteenlopende hoedaniglleid van de gronden der streek waarin het bedrijf gelegen
is, en het dus niet vo1doende noch zelfs
aangewezen is enkel de middelmatige hoeclanigheid van een in de leemstreek gelegen goed in te roepen om in de plaats van
c1e toepassing van de voor die streek gelclende forfaitaire normen een inkomen te
stellen hetwelk onwettelijk op << het gemiclc1elde van de schalen voor Condroz en
Haspengouw l> gesteund is :
Ovm;wegende llat, waar geen bewijskrachtige elementen, aan de hand waarvan een aanslag kon worden gevestigd,
voorhanden waren, de administratie ter
bepaling van verweerders inkomsten, belastbaar in de gewone belastingen, dienstjaar 1950, navordering van rechten over
het dienstjaar 1:!±7, haar toevlucht genomen heeft tot toepassing· van artikel 28
van de samengeschakelde wetten, en inzonderheid tot de forfaitaire grondslagen,
voor clienstjaar 1947 in overleg met de
Belgische Boerenbond vastgesteld voor de
leemstreek, in welke verweerders landbouwbedrijf gelegen was;
Overwegende dat, bij gebreke aan bewijskrachtige elementen, de administratie de belastbare inkomsten van de belastingplichtige mag berekenen, uit kracht
van voormeld artikel 28, op grond van de
vergelijking met de normale winsten van
soortgelijke belastingplichtigen en inzonderheid van de forfaitaire grondslagen
van aanslng, in overleg met de betrokken ·
bedrijfsgroeperingen vastgesteld;
Overwegende dat, bij de vaststelling
van de forfaitaire schaal die moet dienen
als element tot het bepalen van de belastbare inkomsten der landbouwers, er
met de gemiddelde hoedanigheid van de
gronden der streek rekenilig wordt gehouden;
Dat de rechter over de grond hiervan
slechts mag afwijken ingeval de belastingschulclige, ter bestrijding van die forfaitaire gronclslag, positieve en contrDleerbare gegevens voorbrengt waaruit uitzonderlijke exploitatieomstandigheden blij.
ken;
Dat de bewijskracht van de gegeven~
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welke de belastingschuldige aan het door
de forfaitaire grondslag opgeleverd vermoeden tegenwerpt, door de rechter over
de grond souverein wordt beoordeeld;
Overwegencle, derhalve, dat, waar het
de litigieuze aanslag vernietigt om de reden dat de klasse der door verweerder bebouwde gronden kennelijk lager ligt clan
het gemiddelde van de andere gromlen der
leemstreek, en waar het beslist dat de
aanslag zal worden gevestigcl op grond
van het gemiclclelcle van de t-:cllalen Yoor
·Condroz en Haspengouw, het hof van beroep van zijn souvereine beoordelingsmacht gebruik gemaakt en de in het middel aangeduide wetsbepalingen niet geschonclen heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
2.5 september 1956. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raaclsheer waarnemencl
voorzitter.
Verslaggever, H. Huyhrechts.
Gelijlcl?t.idende
conclu.sie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en Geradin (doze laatste van het Hof van
lleroep van Luik).
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27 september 1956

INKO:MSTENBELASTINGEN.
WIJZIGING VAN EEN DOOR DE ADMINISTRA'l"IE
ONJUIST ERKENDE AANGIFTE. WIJZIGINGSBERICH·r. GEEN VERPLICHTING VOOR DE
ADMINIS'l'RAT!E ALSDAN HET BEWIJS VAN DE
ONJUISTHEID BIJ TE RRENGEN NOOH HAAR BEOORDELING TE REOHTVAARDIGEN.

2°

INKO:MSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE RELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLIOHTIGEN. BOEKHOUDING W AARAAN
DE ADMINISTRATIE JJEWIJ&KRAOHT ONTZEGT IN
DE ZIN VAN ARTIKEL 28 VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN. ~ SOMlviiGE IJEREKENINGSELEMENTEN DOOR DE ADMINISTRATIE AAN DIE
BOEKHOUDING ONTLEEND. WETTELIJKHEID.

1° Artilcel 55, paragraaf 1, van de samengeschalcelde wetten bepaalt dat de administ?·atie als belastinggrondslag het cijter van de aangegeven inlcomsten neemt
tenzij ze dett cijfer inju.ist bevindt; dit
onjttist bevinden van de aa.ngifte b1·engt,
(1) Verbr., 6 december 1955 (A1·r. Verbr.,
1956, biz. 276; Bull. en PAs,c., 1956, I, 310).
(2) Verbr., 20 april 1937 (Bull. en PAsiC.,
1937, I, 120).
(3) De vestiging van de grondslag van aanslag naar de normale winsten van soortgelijke.

op dat punt van cle proceclure, voo1· de
administmtie geen verpUchting met zich
het bewijs van de onj-nistheid te leveren (1) of haar beoordeling te 1·echtvaardigen (2).

2° H et feit dnt de nclm·inist1·atie nan de
ove1·gelegde boelchoml-ing som.m·ige berelwni.ngselementen heett ontleend doet
haar het recht niet ve1·liezen de onTegelmatigheden wellce de besclwiflen ve1·tonen te doen gelden om aan de sclwift-/wem valle bewijslc1·acht te ontzeggen in
tle zin vnn artilcel 28 van de samengeschalcelrle wetten (3).
(DUKERS-DEVILLE, T. BELGISOHE STAA'l',
:MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afg·eleid uit de
schending van de artikelen \J7 van de
Grondwet, 1319 van het Burgerlijk Wethoek, 28, 55 en 5'} Yan de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het arrest, om te verklaren, dat het bericht van wijziging van
24 november 1949 genoegzaam met redenen omkleed was, hierop steunt dat vermits de aclministratie daarin aangeduid had dat zij zich voornam de belastbare inkomsten vast te stellen door vergelijking met de door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aangenomen
inkomsten - aanlegger zich mocht verdedigen en dat hij in staat was zulks
door overlegging van zijn boekhouding te
doen, eerste onderdeel, dan wanneer dit
bericht aan aanlegger was toegezonden
ingevolge de in zijn woonplaats gedane
vaststellingen en het onderzoek van zijn
rekeningen; dan wanneer daarin noch het
ontbreken van bewijskrachtige documenten, noch enige onregelmatigheid in de
boekhouding, bij die verificering vastgesteJd, ingeroepen werden; dan wanneer
aanlegger derhalve niet kon wetEn dat de
redenen die, volgens de aclministratie, de
wijziging van zijn aangiften wettigden,
van die aard waren, noch dat hij bewuste redenen had kunnen beantwoorden
door zijn boekhoucling opnieuw over te
leggen, dan wanneer immers, ingeval de
belastingplichtigen mag slechts gebeuren bij
gebrek aan bewijskrachtige ,gegevens, raadpl.
verbr., 7 december 1954. (A1-r. Vm·b?"., 1955,
blz. 244<; Bull. en PASlC., 1955, I, 339) en 12 mei
1956 (A1-r. Yerb1·., 1956, biz. 763; Bull. en
PASIC., 1956, I, 969).

-38administratie meent de aangegeven inkomsten te moeten wljzigen, zij vermag
a an de belastingsch uldige cle reclenen
kenbaar te maken welke, naar haar mening, de wijzig·ing wettigen; dan wanneer
zij een aangifte niet voor onjuist mag
houden zonder de comptabiliteitsschrifturen en stavende bescheiden nagezien en
het ontbreken of nietoverleggen van die
boeken en bescheiden vastgesteld te hebben, dan wanneer het dus v66r het toezenden van het bericllt van wi:jziging is
dat de administratie aanlegger diende te
verzoeken de juistheid van zi.in aangifte
te bewijzen door, zonder verplaatsing,
zijn boekhouuing over te leggen (art. 97
van de Grondwet en 55 van de samengeschakelde wetten), tweede onderdeel, dan
wanneer, behoudens llet geval van aanslag van ambtswege, de administratie het
bedrag der belastbare inkomsten niet
door vergelijking met de door soortgelijke belastingplichtigen amigegeven of
aangenomen inkomsten mag bepalen dan
na aan de belastingsclluldige de bepaalde
omstandigheden aang£duid te hebben,
waaruit zij afleidt dat de voorwaarden,
van welke artikel 28 de toepassing van
uat vermoeden afhankelijk stelt, haar
als vervulcl voorkome.n, en na met hem
over die omstancligheden gediscussieerd
te hebben (art. 55, 5(l en 28 van de samengeschakelde wetten), derde onderdeel,
clan wanneer artikel 55 aau de administratic voorschrijft niet enkel het bedrag
aan te dniden dat zij voornemens is in de
plaats van dat der aangifte te stcllen,
doch tevens de redenen welke, naar haar
mening, die wijziging wettigen (art. 55)
Over de drie onderdelen samcn :
Overwegende tlat artikel o~, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten bepaalt flat de administratie als
belastinggrondslag het cijfer Yan de aangegeven inkomsten neemt, tenzi:i ze dat
cijfer onjuist' bevindt ;
Dat dit onjuist bevinden van de aangifte op clat punt van de procedure voor
de admiuistratie geen verplichting met
zich brengt het bewijs van die onjuistheid bi i de brengen, of haar beoordeling
te rechtvaardigen;
Overwegende clerhalve dat, ingeval zij
meent het cijfer der aangegeven inkomsten te moeten wijzigen, de administratie
niet behoeft te bewijzen, wanneer zij de
belanghebbende het cijfer kenbaar maakt
dat zii voornemens is in de plaats van
het cijfer elm· aangifte te stellen, dat zij
de boekhouding van die belastingschuldige geverificeenl heeft of clat zij het ontbreken, het niet-overleggen of de onregelmatigheid van de comptabiliteitsschrifturen of -bescheiden vastgesteltl heeft;
Overwegemle dat ook geen enkele

wetsbepaling de administratie verplicht.
vooralecr aan de belastingschuldige eeu
bericht van wijziging te zenden, hetzij
hem te verzoeken de juistheicl van zijn
aangifte door overlegging van zijn boekhouding te bewijzen, hetzij met hem,
wanneer zoals ten deze de administratie
artikel 2B van de samengeschakelde wetten wil toepassen, de bepaalde omstandigheden te discussieren welke, volgens
haar, die toe passing wet tigen ;
Overwegende dat de bij artikel 55 vm~
de samengeschakelcle wetten aan de administratie opgelegde verplichting, in het
door haar aan de belastingplichtige gezonden bericht van wijziging de redenen
aan te duiden welke, naar haar mening,
de wijziging van de aangifte wettigen,
geen ander doel heeft dan de belastingplichtige in staat te stellen de door de
administratie ingeroepen reclenen te beantwoorclen; dat dienvolgens aan de eis
van de wet voldaan is wanneer het bericht de bestaansreden van de wijzigingen
aamluiclt en de belastingplichtige in staat
gesteld is zijn opmerkingen voor te brengen;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat het
aan aanlegger gezonden bericht van wijziging in clit opzicht aan de vereisten der·
wet voldeecl;
Waaruit volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgcleicl uit de·
schending van de artill:elen 1}7 van de
Grondwet en 1319· van het Burgerlijk
~Tetboell:, cloordat het arrest aanleggerR
conclusies niet behanclelt, volgens welke,
zo het bericht van wijziging enkel llet
uitgangspunt is van de aan de aanslag
voorafgaande cliscussie, de arnbtenaar ten
deze de bewijswaartle der boekhouding
niet besproken had, zelfs nadat verzoeker hem dit uitdrukkelijk verzocht had
door zijn antwoord op het bericht van
wijziging, waarin hij nogmaals bevestigde
clat zijn volstrekt regelmatige boekhoucling berustte op bescheiden welke de
juistheid der aangegeven cijfers onbetwistba.ar bewezen :
Overwegende dat cle rechter over tle·
groud niet gehouden was uitdrukkelijk
een niet betwiste feitelijke beschouwing
te beantwoorden, welke was aangevoerd
tot staving van het middel dat aanlegger
won afleiden nit een ontoereikendheid van
redenen in het bericht van wijziging,
wellr midclel.het arrest beantwoordt;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het dcrde micldel, afgeleid nit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest steunt op tegen1
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-39.stl'ijdige redenen, welke met het ontbreken van redenen gelijkstaan, - door vast
te stellen, enerzijds, dat het verwen1en
van de boekhouding en derhalve het toepassen van artil>:el 28 van de samengeschakelde wetten, hun reden hadden in
onregelmatigheden in de overgelegde bescheiden, zonder te betwisten dat het in
de beslissing van 30 augustus 1952 was
tlat voor de eerste maal daarvan gewag
werd gemaakt; - door anderzijds te verklaren dat het bericht van wijziging van
24 november 1!l49 aanlegger in staat stelde
de redenen die, volgens het arrest, de
wijziging wettigden, te kennen en door
het tegenbewijs te beantwoorden :
Overwegende dat in de beschouwingen
van het arrest waarop het middel cloelt
geen tegenstrijdigheid gelegen is; dat, om
in de redenen van het arrest een tegenstrijdigheid te Yinden, aanlegger aan de
beschouwing, waarop het arrest steunt
om te beslissen dat het bericht van wijziging aan de vereisten der wet voldoet,
een draagwij dte toeschrijft welke zij niet
heeft;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 van het Burgerlijk Wetboek en 28 van de samengeschakelde wetten doordat het arrest niet wettelijk met
red~nen omkleecl is en aanleggers conclusies niet behandelt waar het, om te verklaren dat de door hem overgelegde bescheiden niet bewijskrachtig waren, enkel hierop steunt clat <<in lle bestreden
beslissing met zorg gewezen is op vijf
oorzaken van onregelmatigheid in de
overgelegde bescheiden en dat onder meer
het feit dat de uit de rekeningen blijkende winstpercenten niet met de door
de facturen uitgewezen percenten over·eenstemden, volstaat om het verwerpen
van de boekhouding te wettigen )) ; dan
wanneer, door zijn regelmatig v66r het
hof genome.n conclusies : 1 o aanlegger
het bestaan van zekere dier onregelmatigheden betwistte en, ten aanzien van de
Hndere, bewees dat zij de aclministratie
niet belet hadden de door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aangenomen winstpercenten toe te passen op
grondslagen die overeenstemden met de
uit de litigieuze bescheiden blijkende cijfers; dan wanneer de administratie bewuste ou.regelmatigheclen derhalve niet
mocht doen gelclen om de boekhouding te
verwerpen; 2° en, aangaancle onder meer
de verschillen, vastgesteld tussen de uit
de rekeningen blijkende winstpercenten,
·en die welke het verkopen van de goederen tegen de op de koopfacturen aangednide maximumprijs mogelijk zou gemaakt hebben, hij tegenwierp clat « de
boekhouding niet van bewijskracht out-

bloot is omdat zij ontvangsten te kennen
geeft welke lager liggen clan de maxima
verkoopprijzen, op de aankoopfacturen
van de verkochte goederen aangecluid,
clan wanneer deze vaststelling inzonclerheid niet in het minst ter zake clienencl is,
wanneer, zoals ten cleze, op die maxima
prijzen reclucties waren opgelegcl, onder
bedreiging met strafrechtelijke sancties
bij de besluiten van 22 februari, 23 mei
en 1 juli 1946 en 4 maart 1947 )) :
Overwegende dat het arrest, 'om de toepassing van de in artikel 28 van de samengeschakelde wetten omschreven ramingswijze van de belastbare winsten of
baten te rechtvaarcligen, vaststelt dat
vijf onregelmatigheden, die de door aanlegger overgeleg<le comptabiliteitsbescheic1en aankleven, gereleveerd zijn geworden;
Overwegende dat de enkele ontkenning,
welke aanlegger verklaart bij conclusies
tegengeworpcn te llebben betreffencle het
bestaan van zekere clier onregelmatigheden, niet verder behoefcle beantwoord te
worden dan door de tegengestelde vaststelling van hun bestaan welke het arrest
inhoudt;
Overwegende dat zo, met betrekking tot
andere onregelmatigheden, aanlegger bij
conclusies heeft willen aantonen dat de
administratie daaraan nochtans berekeningselementen ontleend had, het . arrest
wettelijk heeft kunnen aannemen, zon<ler
het alclus aangevoerde feit te betwisten,
dat de onregelmatigheden en dienvolgens
het gebrek, welke die bescheiden aankleefclen - welk gebrek niet betwist was
- de· verwerping daarvan als elementen
van een regelmatige boekhouding evenwei wettigden;
Dat llet feit aan de .overgelegde bescheiclen sommige berekeningselementen te
ontlenen :ian de administratie niet, zoals
in het midclel is gesteld, het recht deed
verliezen de onregelmatigheclen welke de
bescheiden vertonen te doen gelden en
hun het karakter van comptabiliteitsschrifturen met volle bewijskracht te ontzeggen;
Overwegende dat, al laat het arrest het
bestaan van vijf onregelmatigheden gellien, het genoegzaam gemotiveerd is door
de vaststelling van het bestaan van zekere ervan;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
27 september Hl56. - 1e kamer. - Voo1·zUteT, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ye-rslaggever, H. van Beirs.
- Gelijlcluidende conclu.s·ie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van

Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. N!ORILIENBELASTING.
PERSONENVENNOOTSCHAP. BESLUIT VAN
2 MAART 1942, ARTIKEL 3. - UITZONDERLI.JKE BEPALING DIE IN ENGEN ZIN DIENT TE
WORDEN VERKLAARD.

2o

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING
OF
MOBILIENBELASTING
DOOR DE VENNOOT VERSCHULDIGD OP DE NIE'l'
UITGEKEERDE WINSTEN << BESCHOUWD ll ALS
AAN DE VENJ\'OTEN 'l'OEGEKEND DOOR HET BESLUI'l' VAN 2 MAART 1942, AR'l'IKEL 3. ~
BELAS'l'ING DOOR DE VRUCHTGEBRUIKER NIET
VERSCHULDIGD.

1o Het artilwZ 3 vwn het besl~tit van
2 maart 1942 waa1·bij de w·insten van een
« beschouwa 11
pe·rsonen•vennootschap
· wonlen a.zs awn de ven!ltoten toegekend
en clat de beZast-ing op naam van tle vennoot zal uevest'iytl wonlen 1naakt een
~tUzontle·rinrJsbepaUny uit cUe in engen
zin client te wo·rtlen verlclaanl (1) (2).
2o De vntchtuebnt:ilcer van maatschnppeUjke aauclelen kon n·iet belnst wo1·aen
op cle ue-rese1·veenle winsten va.n een
pm·sonenvennootschnp ingevolue het artilwl 3 vwn het beslwit van 2 mnart 1942.
tBELGISCHE

S'l'AAT, :MINISTER VAN
T. VAN WASSENHOVE.)

FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet Ol) bet bestreden
arrest, op 7 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroe1) te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 112 van de Grandwet, 1, 2, 3, 14, 18, 35, paragraaf 4, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de secretaris-generaal van het Ministerie
van financien van 31 juli 19±3, geldig verklaard bij de besluitwet van 5 mei 1944
en, gevolglijk, van de artikelen 3 en 7
van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakeld bij bet
besluit van de secretaris-generaal van
bet Ministerie van financien van 31 juli
1913, geldig verklaard bij de besluitwet
van 5 mei 19±4, doordat bet bestreden arrest de aanslagen in de mobilienbelasting
en in de nationale crisisbelasting vernietigt well;:e ten laste van Mevrouw Dumont
(1) Verbr., 1 juli 1947 (Arr. Ve,-b,·., 1947,
b:z. 242; B"ll. en I'ASIC., 1947, I, 313).
(2) Zie nota F. D. onderaan dit arrest in
B"ll. en PASIC., 1957, I, 57.

de Ohassart-Gilbert gevestigd zijn op
haar aandeel in de reserves, door de vennootschap bij wijze van eenvouclige geldschieting « Dumont Freres ll aangelegd en
beschouwd als fiscaal onder de vennoten_
verdeeld, krachtens het besluit van
2 maart 1912, door te beslissen dat die·
fictie niet geldt ten opzichte van de
vruchtgebruikster van de maatschappelijke aandelen, aangezien de litigieuze·
reserves, die niet effectief uitgekeerd zijn,
nog steec1s een deel van het maatschappelijk bezit uitmaken, en als zodanig een
kapitaal zijn waarover de vruchtgebruiker niet kan beschikken, dan wanneer :
alle bepalin!gen van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, en onder mee1~
de in het middel aangeduide bepalingen,
enkel de inkomsten, met uitsluiting van
elk kapitaal, als grondslag van de daarbij ingevoerde belastingen in aanmerking~
nemen; anderzijds, de fictie van uitkering, door artikel 35, paragraaf -1, van de
voormelde samengeschakelde wetten geschapen, voor de toepassing van de mol!ilien- of de beclrijfsbelasting en van de
nationale crisisbelasting cle gereserveerde
winsten van de personenveunootschappen
volledig gelijkgesteld heeft met de werkelijk door die rechtspersonen uitgekeerde
winsten; en dan wanneer, derhalve, het
fiskaal stelsel van de laatstgenoemden in_
al zijn punten op de eersten toepasselijk
is gemaakt en inzonderheid ten aanzien
van wat de persoon van de belastingschnldige betreft (derde lid van artikel 35,
voormelde paragraaf 4) :
Overwegende dat bet bestreclen arrest
vaststelt dat de rechtsvoorganger van verweerders 6.300 maatschappelijke aandelen
van de vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting <r Dumont de Ohassart Freres 11 in vruchtgebruik had, en
tlat de litigieuze aanslagen werden gevestigd op het aandeel in de gereserveerde
winsten, bepaald door de balans op.
31 maart 1~4·2 van vorengenoemde vennootschap;
Overwegende dat, naar luid van artikel 35, paragraaf 4, van de samengescha-~
kelde wetten, zoals het is gewijzigd door
het besluit van 2 maart 19±2, in de vennootschappen bij wljze van eenvoudige
geldschieting de algeheelheid van de belastbare winsten beschouwd wordt als
toegekencl aan de vennoten op de tlhtum
van het sluiten van het rekening- of boekjaar;
Overwegende dat het enig doel en het
enig gevolg van het besluit van 2 maart
1942 zijn dat, daar de algeheelheid van de
winst van een personenvennootschap, « beschouwd ll wordt als aan iedere vennoot
toegekend, de aanslagen hetzij in de mobilHlnbelasting, hetzij in de bedrijfsbelasting, volgens de in dat besluit gemaakte ·

-r
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·onderscheidingen, op naam van de vennoot zullen gevestigd worden, niet enkel
voor de uitgekeerde doch tevens voor de
<< gereserveerde 11 winsten, terwijl de invordering van de aanslag ook ten laste
van de vennootschap kan vervolgd worden;
Overwegende dat hewust besluit mitsdien een uitzondering op het beginsel van
-de belastingwet invoert, volgens hetwelk
de belasting verschuldigd is door het
lichamelijk of zedelijk wezen waaraarr de
inkomsten zijn te beurt gevallen;
Overwegende evenwel dat het besluit
van 2 maart 1942 geenszins beslist dat de
in reserve gezette winsten, welke aldus
voor de vennoot het karakter verkrijgen
van een kapitaal of van het accres ervan,
burgerlijke vruchten zouden zijn naar de
zin van de artikelen 582 en volgencle van
11et Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, door het feit dat het
·een uitzonderingsbepaling is, meergemeld
besluit eng client geinterpreteerd;
Overwegende dat, waar generlei uitkering van winsten plaats heeft gehad, de
reservering van cle winst der vennootschap aileen aan de blote eigenaar ten
goede kan komen en dat de vruchtgebruiker niet, bij toepassing van het besluit
van 2 maart 1942, op groml van die winsten kan belast worden;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die· redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 september 1956. - 1° kamer. - Vo01·.zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Bayot. Gelijlcltcidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Van

Leynseele en della Faille d'Huysse.
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INKOMSTENBELAS'.riNGEN.

1°

BEROEi' Y66R HET HOF VAN BEROEP. ARTI!CEL 464 VAN HET WETBOEK VAN BURGER-·
LIJKE HECHTSVOHDERING NIE'f VAN TOEPASSING.

2°

INKOMSTENBELAS'.riNGEN.
GRONDBELAS'l'ING. BEI:WE!' v66R HET HOF
VAN BEROEP. ARTIKEL 13 VAN DE SAMENGESCHAKELDE "VVEI~'EN BETl"{EFFENDE DE INKO~iSTENilELASTINGEN. VRAAG o,;r KWIJTscHELDING OF VEilMINDERING VAN DE GRONDBELAS'fiNG.

l

o

H et lJe·roep dat cle lJelastin,r;pl'iehtige
lcraehtens cle ccrtUcelen 66 en 67 va.n cle
sctrnengesehalcelcle wettcn instelt tegen

de lJeslissing van de clirectetw cle1·
1·echtstreelcse lJclastingen wo1·dt niet lJehee1·st ten aanzien van cle grenzen van
het aldus voor het hof van 1Jeroe1J aanhangig gernaalct geschil, door artUwl 464
'Van het 1VetlJoelc van lJ~wgerlij lee rechtsvorde1'ing (1).
2° De vraa.g 01n lcwijtschelding of ve1·rnin(lering van de gmncllJelast-ing gesteltncl
op artilcel 13 van de samengeschalcelde
wetten is, ten aanzien van haa1· V001'werp en haar jw·idische g1·ondslag, onclerscheiclen van een verzoelc om 1'ern:ieUg,ing van cle awnsla,r;.
{N. V. (( PHODUITS CHHilQUES D' AUVELAIS >J,
'l'. BELGISCHE S'l'AAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 464 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 13, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
8 maart 1!J51, 9!, paragraaf 3, van het reglement voor de bewaring van het kadaster, bij het koninklijk besluit van 26 juli
1877 gevoegd, doorclat het bestreden arrest de aanvullende conclusies toegewezen
heeft waarin verweerder het nieuw karakter van de v66r het hof van beroep
gebrachte eis opwierp, hoewel hij reeds
zonder het minste voorbehoud over de
grand geconcludeerd had, en dan wanneer
verweerder aldus geldig afgezien had van
het aanvoeren van de uit de nieuwheid
van een eis getrokken exceptie, welke
niet van openlmre orde is :
Gelet op de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en
afgeleid uit de schending van artikel 14
van de wet van 6 september 1895, gewijzigtl bij de wet van 23 juli 1953 :
Overwegende dat het beroep dat de belastingschuldige krachtens cle artikelen 66
en 67 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen tegen
de beslissing van cle directeur instelt niet
beheerst wordt, ten aanzien van de grenzen van het aldus bij het hof van beroep
aanhangig gemaakt geschil, door artikel 46! van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering;
(1) Raadpl. verbr ., 19 april 1955 (Bull. en
1955, I, 899).

PASIC.,

-42Dat het middel geen der wetsbepalingen vermeldt welke het bestreden arrest
zou geschonden hebben ingeval dat middel gegrond mocht zijn;
Dat dienvolgens de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is en dat de voorziening,' in de grenzen van clit middel,
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgelei<l nit de
schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 7 tot .Hi en 20 van de wet van
6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 23 jnli 1953, 13, 61,
varagrafen 3 en 4, 6fl en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 19!8, doordat het bestreden arrest ten ourechte beslist heeft
dat de bij conclusies uitgebrachte eis, welke ertoe strekte voor recht te doen
zeggen dat de grondeigendommen, waarop
de grondbelasting en de nationale crisisbelasting geheven zijn, ·welker vermindering aanlegster verzocht lweft, wettelijk
geen enig kadastraal perceel vormen, cen voorwerp had, verschillend van dat
van de reclamatie, dat die eis op een verschillende juriclische oorzaak gesteund
was en dat hij niet door de directeur der
be1astingen van ambtswege was onderzocht :
Overwegende dat aanlegster, die voor
onclerscheiden onroerende goederen, van
haar industrH~le gebouwen · deel uitmakend, de om:standigheden, inactiviteit,
sloping,
buitengebruikstelling
inriep,
waaruit bleek clat de becloel!le onroerende goederen improductief waren geweest, sommige heel het jaar door, andere gedurende elf maanden van het jaar,
heeft verzocht om vermindering van de
gTondbelasting alsmede van de nationale
crisisbelasting, die verschulcligd was uit
hoofde van de inkomsten nit de onroerende eigendommen waarop de te haren
laste voor het clienstjaar 1951 gevestigde
aanslag betrekking had;
Overwegende dat deze eis, ingesteld
overeenkomstig de bepalingen van de paragrafen 3 en 4, van artikel 61 van de samengeschakelde wetten en gesteund op artikel 13, paragraaf 1, van· dezelfde wetten, gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 8 maart 1951, bij beslissing van de
directeur der belastingen verworpen werd
om de reden dat, daar al de industrH\le
gebouwen van aanlegster in een enig kadastraal perceel begrepen zijn, de voorwaarden voor kwijtschelding of vermindering van de belasting, in voormeld artikel 13, paragraaf 1, omschreven, niet vervuld war en;
Overwegende dat aanlegster, tegen die
beslissing het lleroep instellencl dat haar
door de artikelen 66 en 67 van de samengeschakelcle wetten is opengesteld, v66r

het hof van beroep geconcludeerd heeft
tot vernietiging van de litigieuze aanslag,
onder inroeping van schending van artikel 9±, paragraaf 3, van het reglement opde bewaring van het kaclaster, bij het koninklijk besluit van 26 juli 1877 gevoegd,
bij toepassing van hetwelk die industriele gebouwen, volgens haar, verschillende percelen hadclen dienen te vormen;
Overwegende dat de reclamatie tegen de
belasting, bij toepassing van paragraaf 4
van artikel 61 opgeleverd, door het in artikel 13 omschreven verzoek om kwijtschelcling of vermindering van de grondbelasting, ten aanzien van haar voorwerj}
en 'hrrar jnriclische grondslag onderscheiden is van een verzoek om vernietiging
van de aunslag;
Overwegende dut het arrest, waartegen
het middel de grief niet aanvoert dat de
bewijskracht van enige procedureakte zou
miskend zijn, wettelijk heeft kunnen beslissen dat het verzoek om vernietiging
van de aanslag nit hoofde van onwettelijkheid niet geformuleerd was in het tot de
directeur der belastingen gerichte verzoek en dat de vraag van de beweerde
onwettelijkheid niet van ambtswege door
lrrrrtstgenoemde is· opgeworpcn;
Overwegende dat het hof van beroep,
waarbij de zaak aanhangig is gemaakt
door het beroep krachte11s de artikelen 66
en 67 van de samengeschakelde wetten ingesteld tegen de beslissing van de directeur der belastingen, enkel kennis vermag
te nemcn van de betwistingen opgeworpen
in de reclamatie en van de vragen waarvan de directeur van ambtswege kennis
heeft genomen, zodat het aldus beperkt
geschil dat hij bewust hof wordt aangebracht zich niet tot de aanslug zelf in al
zijn elementen uitstrekt;
Dat het mic1del derhalve niet kan aaugenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 september 1956. -1" kamer.-

V001'-

zUter, H. Sohier, raadsheer wuarnemend
voorzitter. - Ve·rsla{!{Jever, H. Van Beirs.
- Geli]lclwirlende concltMie, H. F. Dumon,
advocaat-generaaL PleitEw, H. Van

Leynseele.
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23 september 1956

BEJWIJS. GELOOF AAN DE AK'l'EN VEUSOHULDIGD. ~ BURGERLIJ:KE ZAKEN.
BESLISSING GESTEUND OP DE VASTS'l'ELLING
DAT PARTIJEN RET EENS ZIJN DA'l' DE EIGENAAR
DE BELASTINGEN OVER EEN ONROEREND GOED
MOET DRAGEN. J1JIGENAAR DIE IN ZIJN OONOLUSIES ZI.JN INSTE~IIIIING Aru'! ElcN VOOR-
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-43WAARDE ONDERSOHIKT WELKE DOOR DE BESLISSING NmT WORD'l' IN AOH'r GENOMEN. l\1ISXENNING VAN HE'l' GELOOF AAN DIE CONCLUSlES YERSCHULDIGD.

Het vonn:is het·wellc zijn bes),iss-inu ste-nnt
op rle ·vnststellin{J rlat prwt·ijen het eens
zijn ilat ile eiumwwr ile belastinuen ove1·
een on-roerenrl [JOed m-oet rlnt{Jen m-islcent het ueloof ann de concl'lls-ies .rloo1·
d·ie eiuena.a:r genomen verschulcl-·igrl en
naa·r luirl 1./HU!'rva·n z-ijn ·instemm-ing ondergesch-i.kt was nan een voon.vnarrle
aoo·r het vonnis niet in acht oenomen (1).
(GLOR!EUX, T. JANSSENS.)

ARBES'l'.

HFJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 mei 1954 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwer11en;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 1319, 1320, en 1322
van het Burgerlijk W etboek betreffende
de bewijskracht ller akten, en 97 van de
Grondwet, doorclat het bestreclen vonnis
lle beslissing n q1w bevestigt en clerhalve
de betwiste huurceel verlengt tegen de
jaarlijkse huurprijs, vanaf 20 november
1952, van 70.600 frank, om reden clat << het
college van deskundigen de lmidige humwaarde schatte op 90.000 frank per jaar
of 7.500 frank per maand, belastingen
voor eigenaar; . . . clat appellant (thans
eiser in verbreking) de bekrachtiging
vraagt van het desknnclig verslag van het
college en geintimeercle (thans verweerller) de bevestiging van het vonnis a q1w;
dat partijen het eens zijn clat de eigenaar
de belastingen zou dragen; dat het billijk
voorkomt, rekening houdencle met de elementen der zaak, de huurprijs te bepalen zoals rlit door de eerste rechter werd
vastgestelll ll, llan wanneer, zoals onclubbelzinnig volgt nit lle besluiten regelmatig
door partijen genomen, zowel als nit het
tussenvonnis Yan 30 juni l'll53, eiser in uitdrukkelijke bewoorclingen staande hielcl
clat « ten gevolg·e van een blijkbare en
trouwens niet-betwiste vergissing de
eetste rechter, steunencle op de besluiten
van de expert, door vonnis yan 20 januari
1953 slechts veroordeelcle ... tot betalen van
de hnurgelden op basis van 70.600 frank
per jaar vanaf 20 november 1952 '' en clat
« het vaststaat dat, tengevolge van vergetelheid of vergissi:hg, de eerste rechter,
alhoewel verklarencl de schattingen van
de clesknndige betreffende de huidige
(1) Verbr., 25 februari 1955 (B-ull. en
1955, I, 708).
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huurwaarde van het kwestieus panel te
aanvaarclen, cleze niet heeft weergegeven
in het vonnis a quo; dat namelijk de
eerste rechter uit het oog heeft verloren
clat de expert de huidige huurwaarcle van
het kwestieus panel in zijn geheel heeft
geschat op 70.600 frank per jaar, doch
plus de belastingen of 8.700 frank; dat beroepene clus allerminst client veroordeehl
vanaf 20 noYember 19-52 de lmishuur te betalen op basis van 79.300 frank, per jaar
belastingen inbegrepen, en zoals het tus~
senvonnis van 30 juni 19;:)3 cleze stellingname resumeerde, eiser beroep had aangetekencl om reclen clat « de eersle rechter
blijkbattr vergeten heeft de tielastingen ten
laste te leggen van de huurcler ,,, doordat
het bestreden vonnis, de huurceel hernieuwencl, zoals de eer.ste rechter tegen
de prijs van 70.600 frank per jaar' en tevens desaangaancle vaststellend dat eiser
akkoorcl was de belastingen zelf te dragen
de bewijskracht geschonden heeft gehecht
aan eisers besluiten, waarin deze uitdrukkelijk staancle hield clat, wat betreft de
huurprijs van 70.600 frank per jaar, de
eerste rechter bij vergissing de belastingen te zijnen laste gelegcl had en cleze
lliemlen geclragen door verweerder :
Overwegende dat, volgens de stukken
van de procedure en cle vaststellingen van
de rechter over de grond, aanlegger in
hoger beroep is gekomen tegen de beslissing van de eerste rechter omdat deze,
niettegenstaancle zijn verklaring het bericht van de door hem aangestelde deslnmdige over te nemen, bericht dat de
lnnuwaarde van het door aanlegger aan
verweerder in huur gegeven goed schatte
op 70.600 frank plus 8.700 frank belastingen of 'i9.3UO frank, die waarde slecllts'
op 70.600 frank heeft vastgesteld, aldus
blijkbaar vergetend de belastingen ten
laste van verw_eerder te leggen; dat, valgens dezelfcle stukken, de rechter over de
grond -een nieuw cleskundigenonderzoek
heeft bevolen en het college van deskundigen de huurwaarde op 90.000 frank
heeft geschat, de belastingen ten laste
van de eigenaar blijvend ;
Overwegende dat, in zijn conclusies
v66r de rechter in hoger beroep, aanlegger andermaal op de min de eerste rechter toegeschreven vergissing heeft gewezen en dat, zo hij ermede instemcle de.
belastingen te dragen, zulks onder de
door· het college van cleskund~gen gesteldE~
voorwaarde was, clit is dat de huurwaarcle van het goed op 90.000 frank zou
worden bepaald;
Overwegencle dat de rechter over ~de
groncl, welke het bericht van het door hem
aangesteld college van deskundigen niet
beaamt en verklaart dat het billijk is de
huurprijs te bepalen zoals cUt door de
eerste rechter werd geclaan, de bevesti-
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ging van diens beslissing rechtvaardigt
door te steunen .op de vaststelling c1at partijen het eens zijn dat de eigenaar de belastingen moet dragen; dat zodoende de
rechter over de grond de bewijskracht van
aanleggers conclusies, alsmede de in
het middel aangeduide wetsbepalingen
schendt;
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 Mechelen, zetelende in
hoger beroep.
·
28 september 1956. - 18 kamer.- Voorzitter, H. ViT outers, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. Gelijklttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple-iters,

HH. Van Rijn en Struye.
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1° EJRFEJNIS. -

ARTE WAARBIJ TWEE PERSONEN ZICH VERBIKDEN BIJ HUN OVERLIJDEN
AAN EEN DERDE EEN SOU OVER TE MAREN
WE GENS

BEWEZEN

DIENSTEN.

-

RECHTER

OVER DE GROND DIE BESLIS'T DAT DOOR DIE
ARTE DE VERBINTENIS WORDl' AANGEGAAN
VOOR.l\ffiLDE

SO~f

'l'E VERl\IAKENJ VEHBIN'l'ENIS

EEN REDING OVER EEN TOEROMSTIGE NALATENSOHAP UI'nfARENDE. GEEN MISRENNING
VAN RET GELOm' AAN DE AK'TE VERSCHULDIGD.
2° VOORZIEJNING IN VEJRBREKING.
~ ME~IORIE. BURGERLIJKE ZAKEN. NOTA AAN DE GRH'FIE TOEGEZONDEN DOOR EEN
ADVOOAAT BIJ DE RECHTBANK YAN EERSTE
AANLEG. -NOTA WAAROP HET HOF GEEN AOHT
VERUAG 'l'E SLAAN.
1 o Dool- te besUssen dM een alcte wruwb'ij
twee pe·rsonen zich er toe ·verbinden ann
een denle b·ij hum. ove1·lijclen een bep(talde sam· ove1· te mnken wegens bewezen rliensten geen erkenning va.n schnlrl
nitmnalct, wna·rvan de eisbnn1·heid tot
hnn cloocl gescho1·st is doch een verbintenis wnn·rbij zij zich ertoe ve1·binden
die sam te vennnlcen, ve1·bintenis rUe ellc
1·echtsgevolg ontbeert dnar zij een berUng over een toekomstige nalntenschnp
is, worrlt door rle rechte·r van die Mete
een veTlcln1·ing ge,qeven wellce met de
tennen ervnn stmolct en het {leloof nrtn
die nlcte verschnlrligd bi.jgevolg niet mislcend.

2° H et hof verma_q geen ncht te slrtwn op
een nota-memorie ·in bnr{ferlijke zrtlcen
1wa1· de !J1'ijfie toegezonrlen 1w1nens rle

verwee1·der rloo1· een Mlvocaat yehecht
ann een bnlie va.n een 1'echtbnn7c van
eerste nanleg. (Wet van 25 febrnari 1925,.
art. 15, 18 en 20bis; wet van 20 juni

1953, art. 3.)

(DE GROOTE, T. STORIE.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1101, 1108, 1126,
1130 en in het bijzonder 1130, alinea 2,
1131, 1133, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 van
het Durgerlijk vVetlloek en 97 van de
Grondwet, doordat, vaststaand zijnde dat
de echtgenoten De Groote, rechtsvoorgangers van verweerders, llkrvolgende verllintenis hJbben aangegaan : «Nons soussignes, Constant De Groote, lmissier a
Bruges, et son epouse Pauline Storie,
s'engagent par la presente a l'aisser a leur
mort a leur niece Mile Lea De Groote, cohabitant avec eux la somme de trois cent
mille francs· (300.000 francs) a titre de S()l'vices renc1ns depnis plus de 25 aoo. Sons
tontes reserves. Bruges, le 15 juin 1946 )),
het bestreden arrest eisers niet gegrond
heeft verklaard om lletaling van voormelde som te eisen, om reden dat de door
eiseres « bewezen diensten )) (les services
rend us), weg·ens dewelke de echtgenoten
De Groote zicll op 15 juni 1946 hadden verbonden, niet de oorzaak doch de reden van
gezegde verllintenis uitmaakten, dat die·
verbintenis aan eiseres geen enkel recht
toekende en een heeling op een toekomstige nalatenschap uitmaakte, dan wanneer nit de bewoorc1ingen zelf van het geschrift van 15 juni 1946 blijkt dat de aangegane verbintenis de tegenprestatie van
de door eiseres bewezen diensten uitmaakte, waaruit volgt dat de door de
eclltgenoten De Groote op zicll genomen
verplicllting Cle erkenning van een recht
in hoofde van eio;eres insluit en dat het
bestre<len arrest, door het tegenovergestelde te beslissen, het wettelijke begrip
van de oorzaak en van het voorwerp der
verbintenis heeft geschonden (schending
van de artikelen 1108, 1126, 1130 en in het
bijzonder 1130, alinea 2, 1131, 1133, 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek, alsook
de bewijskracht der vermeldingen van het
litigieus geschrift (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegemle dat, volgens de voorziening, door zich ertoe te verbinden aan
hun nicht - aanlegster ~ bij hun overlijden de som van 300.000 frank over te
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maken wegens gedurende meer dan 25 jaar
bewezen dieMten, de echtgenoten De
Groote-Storie zich noodzakelijk jegens
aanlegster als schuldenaars van gemelde
som hebben erkend, de eisbaarheid van de
schuldvordering echtcr tot hun dood geschorst zijnde;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de echtgenoten De Groote-Storie zich slechts ertoe hebben verbonden
aan aanlegster een som van 300.000 frank
te vermaken, verbintenis cUe elk rechtsgevolg ontbeert claar zij een beding· over
een toekomstige nalatenschap is ;
Overwegencle dat, in strijd met hetgeen
in het middel wordt staande gehouden,
die interpretatie van de akte niet met de
termen ervan onverenigbaar is ;
Dat immers, a::m de ene zijcle, de echtgenoten De Groote-Storie zich niet als
schuldenaars van een som van 300.000 fr.
in de alde hebben erkencl, doch zich
slechts ertoe hebben verbonden aan aanlegster een som van gemeld bedrag bij
hun overlijden over te maken;
Dat, aan de andere zijde, de omstandigheid clat ·zij in de akte hebben verklaard
<lie verbintenios ten bate van aanlegster
aan te gaan wegens de door deze bewezen
diensten, niet op zich zelf beduidt dat zij
aan aanlegster, van het ogenblil;: van de
akte af, een recht op die som wilden toekennen. recht waarvan nlleen de eisbaarheirl werrl uitgesteld;
Dat het midrlel niet gegrond is;
Om die reclenen, en zonder acht te slaan
op de door de raadsman van verweerders,
advocaat bi.i de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge, aan de griffie toegezonden nota, die vreemd is aan de door de
wet van 25 februari 1925 ingestelde procedure; verwerpt de voorziening; veroortleelt aanleggers tot rJe kosten.
28 september 1956. - 1° kamer.- VoorzitteJ·, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. Belpaire. GelijlcluiflenrZe concl·ttsi.e, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple·ite·r,

H. Simont.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
S'l"RAFZAKEN. PROCES-VERIJAAL VAN DE 'l"ERECH'l"ZITTHlG RE'l"WELK VASTSTELT DAT DE
BUIWERLIJKE PAB'l'IJ CONCLUSIES NEERLEG'l'.
INVENTARIS DER RECH'l'SPLEGING MELDENDE
DAT NEGEN STUICKEN AAN DIE CONCLUSIES GEVOEGD ZIJN. TlEN BESCHEIDEN BIJ HET
DOSSIER GEVOEGD. ~ ARREST VAN VEROORDELING. VERIJREKING.

1Vcmneer het pmces-verbcwl van cle te-

Techtzitting vaststelt dat cle b~trgedij lee
partij concllts·ies neerlegt en het hot van
beroep onrniddellijlc rlaanta de debatten
voo1· gesloten vm·Tclaa1·t en wannee·r de
b'ij toepassing van a1·t-ikel 42.~ van het
Wetboelc van st1·atvonler-ing opgemanlde
vnventwris ve1·nwlclt clat aan cl·ie concltts-ies negcn bescheirlen zijn [levoegd ter·wijl in het classier aan cl·ie conclusies
tien bcschciclen gcvocgcl zijn, is het hot
in ae· onrnogeU.jlche'icl na te gawn of al cle
bij het flossier gwvoeacle twocell·z{restul.;lccn repelmati[/ nee·rgelepcl tveTden en
wonlt het arrest van veroonleling, in
rle zaalc getvezen, verbroken.
(CLAUS. 'l'. STUR'l"EWAGEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep .te Gent, ingevolge artikel 479 van het Wetboek van strafvordering;
I. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de publieke
vordering gewezen :
Over het middel van ambtswege opgeworpen, afgeleid uit de schending van het
priucipe van het contradictoir karakter
van de debatten en van de rechten cler
vercletliging, doordat tien bescheiden bij
het dossier gevoegd zijn onder nr 19 clan
wanneer de inventaris der rechtspleging
er maar negen vermeldt :
Overwegencle dat llet proces-verbaal
van de terechtzitting op 29 juni 1956 door
hot hof van beroe~1 gehouclen vaststelt dat
tle burgerlijke partij, hier verweerster,
op deze terechtzitting· « nog besluiten neerlegt ll en, onmiddellijk daarna, dat het hof
de debatten gesloten verklaart;
Overwegende dat, na dit proces-verbaal,
in het dossier te vinclen zijn << tweede besluiten ll door verweerster getekend en
tien bescheiden; dat cleze verscllillende
stukken het nr 19 clragen;
Overwegende dat de inventaris der
stukken van de rechtspleging vermelclt
onder nr 19 : « tweede besluiten van Leyman, burgerlijke partij, met negen bescheiclen gevoegd ll ;
Overwegende dat clit gebrek aan overeenstemming het Hof in de onmogelijkheid stelt na te gaan of al de bij het dossier onder nr 19 gevoegde bescheiden regelmatig neergelegd werden;
II. In .zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van tle
beslissing over de publieke vortlering de
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vernietiging van de beslissing· over de
burgerlijke vordering· medebrengt;
Om die redenen, verbreekt het bestre<len arrest in zover het 1Jitspraak doet
over de publieke vordering en de burgerlijke vorclering tegen aanleggers ingestelcl; beveelt dat melding van het onderhavig arrest zal gemaakt worden· op de
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroorcleelt verweerster tot de
kosten ; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel, zetelende overeenkomstig artikel 479 van het
vVetboek van strafvorclering.
1 october Hl5G. - 2" kmner. - YoorzitteT, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter. - VeTslayueve1·, H. Gilmet.- Gelijkl·uidencle conclu.sie, H. De11elchin, aclvocaat-generaal.
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VliJRKEiiJR. WEGCODE YAN 8 APRIL
BESTUURDER DIE VAN DE (( YAN
llECHTS KOMENDE )) YOORRANG GENIET EN DIE,
NA YAN DE YOORRANG GEBRUI:K TE HEBBEN GE~fAAKT.,
KOR'l'STONDIH STILSTAAT EN WEDER
AANZET. REGEL VAN DE YOORRANG VAN
RECH'l'S TOEPASSELIJK.

1954. -

2°

VliJRKiilliJR. ARTIKEL 17 VAN DE WEGCODE. ~ BESTUURDER VERVOLGD Okf NA EEN
KORTSTONDIGE STILSTAND WEDER TE HEBBEN
AANGEZET ZONDIGR DE ANDERE BESTUURDERS
TE LATEN VOORGAAN. VRIJSPRAAK GEGROND
OP DE VASTSTELLING DAT DE NORMALE GANG
1
VAN DE ANDERE BES1 UURDEHS NIET 'NERD GEHINDERD. WErl'ELIJK GERECH'l'\'AATIDIGDE
BESLISSING.

1° De st'ilstand ·van een best·um·cler nculat
hij ·reecls yebntilc hcett r1emaalct van
zijn voo1·1·any nutalct ueen rechtvaanliyiny wit voo1· een ande·rc bestmwde'l' mn
(lie voo1Tanu niet te ee·rbiediyen en belet de toepassiny niet van art-ilcel 16 van
cle Weucocle ·van 8 cwril195-1 (1).
2° In de veronderstellin.rJ dat het feU na
een Tcorte st·ilstana tenr.r1 a.wn te zetten
tijclens een ?'ichtinuve·rwnaerinu een doo1·
a1·tilcel 17 van de W eycocle becloelcle manrmtvTe zo-n 1titma.Tcen, ·is de vrijspranlG
va.n de ve·rclachte alleszins rJeTechtvaarcl·iycl doo1· cle vaststell!ing clat de normale
yany van cle ancle1·e bestmr.nle1·s niet
we1·a ueh·inclenl (2) .
(1} Verge!. verbr.,
Verb>-., 1956, blz. 696;
I, 885).
(2) Raadpl. verbr.,
Verbr., 1956, blz. 674;
I, 862).
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(VAN GES'l'EL EN N. Y. LIKEUES'l'OKERI.J
((DE TORENS ll, '1'. HOFFMANN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet 011 de bestreden arresten, op 2G october 1955 en 14 november 1955 gewezen door het Hof van beroep
te Gent;
L Over de voorziening door Van Gestel
als beklaagde ingestelcl tegen het arrest
van 14 november 1955 :
Overwegencle clat het arrest vaststelt
dat aanlegger, clie verzet betekend had tegen het arrest van 26 october 1955, bij
verstek tegen hem in zijn hoedanigheicl
van betichte gewezen, niet verschijnt, en
derhaive clit verzet ongedaan verklaart;
Overwegende dat cloor alzo te beslissen
het hof van beroep zich gedragen heeft
naar cle voorschriften van artikel 208,
alinea 2, van het Wetboek van strafvorclering;
Overwegencle dat de substantii~le of op
straf van nietigheicl voorgeschreven pleegvormen nageleefcl werden en clat het arrest overeenkomstig de wet is;
IL Over de voorziening door Van Gestel
als beklaagde en door cle naamloze vennootschap Likeur.stolferij « De Torens ))
als burgerlijk verantwoordelijke partij
ing·estelcl tegen de beslissing van het arrest van 2G october 1955 gewezen over de
vordering van het openbaar ministerie tegen aanleggers :
Over het middel, afgeleicl nit de schellcling van cle artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek 15, 16, 17, 25, il2 van de Wegcode, 97 van de Gronclwet, cloorclat het
bestreden arrest de ganse nansprakelijkhcicl voor het ongeval op eiser legt en hem
veroorcleelt om reden clat hij de vrioriteit
van Hoffmann, van rechts komende bestuunler, niet geeerbiedigcl heeft, clan
wanneer het vaststelt dat << Hoffmann
daaclwerkelijk, en bij zijn zwenking naar
rechts, zijn voertuig kortstonclig heeft
cloen stilstaan )) om clan weder aan te
zetten toen eiser, zijn weg vervolgencle,
aankwam, waaruit volgde clat Hoffmann
het voorschrift van artikel 17 van de Wegcode niet geeerbiecligcl had :
Overwegencle clat Van Gestel vervolgd
wercl wegens onvrijwillige verwondingen
en inbreuk op artikel 15 van cle Weg·cocle
van 8 a11ril 1954 en Hoffmmm, op rechtstreekse dagvaarcling .van Van Gestel en
van de naamloze vennootschap Likeurstokerij «De 'J'orens ll, wegens onvrijwillige verwonclingen en inbreuk 011 n.rtikel 17 van die W egcocle;
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat de kwestieuze aanrijding zicll heeft

-47voorgedaan tnssen de respectievelijk door
aanlegger Van Gestel en door verweerder
Hoffmann bestuurde autovoertnigen te
Wortegem op het kruispunt der banen
Ondenaarde-Wortegem en KruishoutemVrouweneik, dat geen der banen hoofdweg is en dat Hoffmann, ten opzichte van
Van Gestel, de voorrang van de van rechts
komende bestuurder genoot;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, op het ogenblik waarop verweerder
<< zijn voertuig kortstonclig heeft doen
stilsta an ll, hij << reeds op de rijbaan Oudenaarcle-Wortegem gekomen wa.s ll, waaruit
blijkt flat hij reeds van die voorrang gebruik gemaakt had ;
Overwegende dat de stilstaml van een
weggebruiker, die reeds ge!Jruik heeft gemaakt van zijn voorrang de toepassing
van artikel 15 van het .koninklijk besluit
van 8 april 1954 niet belet;
Overwegende derhalve dat de rechter
over de groml nit de hoger vermelde vaststellingen heeft kunnen afieiden dat aanleg·ger Van Gestel de voorrang van verweerder Hoffmann niet · geeer!Jietligd
heeft;
Dat het middel, dienvolgens, niet kan
ingewilligd worden;
En overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslis.sing overeenkomstig de wet is;
III. Over de voorzieningen door aanleggers ingesteld tegen de beslissingen van
het arrest van 26 october· 1955, gewezen
over rle burgerlijke vorderingen van verweerder tegen aanleggers en van aanleggers tegen verweerd~r :

Over het door verweerder opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid van de
door Van Gestel als burgerlijke partij
ingestelde voorziening :
Overwegende dat verweerder voorhoudt
dat de voorziening van Van Gestel niet
ontvankelijk is om reden dat het arrest
van 26 october 1955 bij verstek jegens Van
Ge.stel gewezen werd en dat het arrest nog
vat!Jaar was voor verzet toen de voorziening op 4 november 19[)5 ingesteld wercl;
Overweg·encle dat nit de rechtspleging
!Jlijkt dat het arrest van 26 october 195[),
!Jij verstek uitgesproken tegen Van Gestel
als beklaagcle, op tegenspraak jegens hem
in hoedanigheid van burgerlijke partij gewezen werd, Van Gestel in die hoedanigheid vertegenwoordigd zijnde geweest door
M•r Van Boecke, advocaat te Gent krachtens !Jijzondere volmach t;
'
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet gegrond is;
Over lwt middel, hierboven vermel<l :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder, <lie van rechts kwam en

naar recht.s heeft afgeslagen om cle door
aanlegger gevolg<le !Jaan in dezelfde richting in te slaan, << .zijn voertuig kortstondig· heeft doen stilstaan ll toen hij reeds
op die !Juan gekomen was;
Overwegende dat in de veronderstelling
dat het feit, na een korte stilstand terug
aan te zetten, tijdens het uitvoeren van
die richtingsverandering, een door artikel 17 van het koninklijk !Jesluit van
8 april 1954 bedoelde manceuvre zou uitmakcn, de !Jeslissing niettemin wettelijk
gerechtvaarfligd zou blijven door de vaststelling van het arrest dat verweerder, !Jij
.zijn stHstand evenals bij bet verder
rijden, een breedte van ll~ zij!Jaan heeft
ingenomen << die f2nkele centimeters hoger
was dan de !Jreedte van zijn voertuig
(1 111 50) en veel mincler dan de helft van
de rijbaan Oudenaarde-W ortegem zelf ll
zodat hij << de normale gang van de !Jestuurcler Van Gestel niet heeft !Jelet of
gehinclerd )) ;
Dat het middel, derhalve, niet kan aangenomen worden;
'
Om cUe redenen, verwerpt de voorzieningcn ; veroorcleelt aanleggers tot de kosten van de voorzieningen van 4 november 1955 en aanlegger Van Gestel tot de
kosten van de voorziening van 18 november 195[).
1 october 1956. - 2<' kamer. - Voonitter, H. Vandermerseh, raaclsheer waarnemenll voorzitter. - Verslnggever, H. GilmeL - GeUjl,,luiflenrle conclnsie, H. Develchin, advocaat-generaaL Pleiters,

I-III. della Faille d'Buysse en Simont.
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1° VERKEER. - AR'l'IKEL 17 VAN DE \VEGCODE VAN 8 APR.IL 19[)4. - BESTUURDER DIE
EEN MAN<EUVRE UITVOERT.·- VERPLICHTIN!l
DE ANDERE BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN.
- DRAAGWI.TDTE.
2° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954. - BES'l'UURDER DIE VAN Op DE RECHTIDRIKANT VAN Dm RIJBAAN ZICH NAAR. EEN OP
ZI.JN LINKERKANT GELEGEN GABAGE EEGEEF'f.-

GEEN MAN<EUVRE IN DE ZIN VAN AR'l'IKEL 17
MAAR VERANDERING VAN RTCHTING DOOR AR.TIKEL 2[), 2, b, VAN DE WEGCODE GEBEGELD.
3° VERBREKING. - UITGESTREKTHEID.S'l'RAFZAKEN. - VOOBZIENIN!l DOOR DE VERDACHTE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BTIENGT DE
VERBHEKING MEDE VAN DE NIE'l' DEFINITIEVE

BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE VORDERING
GEWEZEN ZELFS INDIEN DE VERDACHTE GEEN
VOORZIENING TEGEN DIE BESLISSING HEEFT INGESTELD.

-481° De bepal'ing van artilceL 17 van de Wegcode vun 8 upril 1954 is niet vun toepassing op cle rn(l;nwiwres wellce floor het
regLernen t nan mem' bepnaLde re,qeLen
oncLerwoqJen zijn (1).
2° De bestmwcle1· clie naa1· linlcs wil afslann 01n z·ijn voert~tig aan cle linlwrz·ijcle van cle 1'ijbnnn tot stnnn te b1·engen, voert geen manw~wTe ~tit in cle zin
van cwtilcel 17 mnar wel een 1'ichUngsvemnde·rlng zonls bepanlcl bij n1·tikel 25,
2, b, vnn cle Wegcocle vnn 8 ap1'il1954 (2).
3° De veTb1·eldng vcm cle ve1·oonleling ·uit,qesprolcen over cle zm.blielGe V01'cle1'ing
brenut cle ve1·b1'elcinu mecle vnn de niet
clejinitieve beslissin{f op de V01'clerin{f
van een b~wue1'lij7ce lJCtrtij gewezen zelfs
wcmneer cle v-enlachte tegen cUe besUssinu ueen vo-orziening heett ingestelcl (3).
(GLJBELS, T. LANDSBOND DER· OH1US~'EL1.JKE
MU'l'UALITEITEN.)

ARHES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest,- op 26 maart 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de puhlieke vordering gewezen :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 17 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954,
doorclat het bestreden arrest de telastleggingen bewezen verklaart om cle reclen
« dat de manceuvre die door betichte Gijbels uitgevoerd werd om zich naar de op
zijn linkerkant van cle weg gelegen garage ... te begeven, de weg aan de hem opvolgencle en voorbijstekende motovoerder
Nuyts afgesneclen heeft >> llan wanneer
volgens de feitelijke varStstellingen zelf
van bet arrest niet artikel17 doch wel artikel 25, 2, b, van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 van toepassing was :
Overwegende dat artikel 17 >Hn bet koninklijk besluit van 8 april 1.954 gerangschikt onder de hoofding « Voorrang >>
bepaalt dat elke bestunrcler clie een manceuvre wil uitvoeren waardoor de normale gang cler andere bestuurders kan
belet of gehindercl worden, deze moet
laten voorgaan, en clat clit namelijk het

(1) Verbr., 12 maart 1951 (A1'1'. TleTbT.,
1951, biz. 396; Bull. en PASIC., 1951, I, 469).
(2) Verbr., 9 april 1956 (A1~·. Ye1'b1·., 1956,
biz. 642; Bull. en PAsic., 1956, I, 821).
(3) Verbr.,
17 september 1956
(sup1·a,
biz. 8).
·"
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geval is, wanneer hij de rijbaan oversteekt;
Overwegende echter dat artikel 25, 2, b,
van hetzelfde koninklijk besluit gerangschikt onder de hoofdlng « Richtingsverandering >> anclerzijds bepaalt clat elke bestuurder die naar links wil afslaan om cle
rijbaan te verlaten of, in voorkomend geval, om zijn voertuig aan de linkerzijde
van lle rijbaan tot stilstand te brengen,
zijn voornemen vooraf moet kenbaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 44 en zich vooraf naar links moet begeven, zonller echter de normale gang van
het tegemoetkomend verkeer te beletten
of te liinderen; clat hij vervolgens zijn
manceuvre met matige snelbeid moet uitvoeren;
Overwegende clat uit de vergelijking van
deze teksten voortvloeit dat de regel van
bet artikel 17 slechts toepasselijk is op de
manceuvres welke door het reglement aan
geen meer bepaalcle regelen onderworpen
zijn;
Overwegencle dat aanlegger tot een enkele straf veroordeeld wercl wegens inbreuken op de artikelen 41.8 en 420 van bet
Strafwetboek en 1.7 van het koninkl:jk
besluit van 8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, de laatste inbreuk volg;ens bet
bestreden arrest een bestandcleel uitmakende van cle eerste, om, bij de uitvoering van een manceuvre, er in bestaancle
zicb naar een op zijn linkerkant van de
weg gelegen garage te begeven, lle weg
afgerSneden te hebben aan het voertuig
dat hem volgde en voorbijstak ;
Overwegende dat in clergelijk geval de
bcstuurder, die naar links wil afslaan
om zijn voertuig aan de linkerzijde van
de rijbaan tot staan te brengen, geen manceuvre in cle zin van artikel 1.7 voornoemd uitvoert maar wel een richtingsverandering zoals bepaald bij artikel 25,
2, b;
vV aaruit volgt da t de bestreclen beslissing door aanlegger te veroordelen wegens
bet miskennen der verplicbtingen opgelegd
bij bet uitvoeren van een man-ceuvre in cle
zin van artikel 17 en zonde:r vast te stellen clat hij enige andere font of wetsovertrecling zou begaan hebben die de straf,
bij toepassing van de artikelen 41.8 en 420
van het Strafwetboek, zou kunnen verrechtvaardigen, de in het middel aangehaalcle wetshermling scbendt;
IL In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van verweerster gewezen :
Overwegende clat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering de verbreking met zich brengt van
de beslissing· gewezen over cle vordering
van de burgerlijke partij;

--- : I
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III. Nopelis de beslissing gewezen over
"-de burgerlijke vordering ingesteld tegen
aanlegger door Frans Nuyts :
Overwegemle dat de voorziening niet ge. richt is tegen gezegde boolissing;
Overwegende nochtans dat dergelijke
beperldng van de voorziening niet gelijkstaat met een berusting in die beslissing
dewelke, vreemd aan een betwisting nopens de bevoegdheid en niet definitief
-zijnde in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering, niet vatbaar
was voor een ontvankelijke voorziening;
Overwegende derhalve dat de verbreking van de beslissing over ue publieke
vordering zich eveneens uitstrekt tot de
beslissing over die vordering die er ook
het gevolg van is;
Om die redenen, verbreekt het bec~tre
den arrest; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gedaan worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel; legt de kosten ten laste van
de Staat.
1 october 1956. - 2" kamer. - VooJ·zUtm·, H. Vandermersch raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De·rahaye.
Gelijklnidende
conclttsie,

H. Depelchin, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

2 october 1956

EN 'l'AXES. - GEMEENTEBELASTING. -· TAXE TEN LAS'IE VAN Die SLI-TTERS VAN GEGISTE OF GEES'l'RIJKE DRANKEN.
- HOEDANIGHEID VAN BELASTINGPLICHTIGE

BEI~ASTINGEN

DOORI DE GEM:EENTELIJKE BELASTINGVEROBDE~TING TOT TEGENBE,:VI,JS VERl.\fOED. ~ GROND

VAN

DI'l'

VER:t.£0EDEN. -

VOORWERP VAN HET

TEGENflEViTI,JS.

De gemeentel'ijlce
belasUn.(JVeJ·onlening
1Jan de Stacl .tlat del. 8 juni 1953, wcta?'van het a·rtikel 5 de hoedan·igheicl van
lnstgever, clit is pa.n cle schulclenna1· va:n
cle tctxe, onderstelt, behoudens teuenbewi.is, in hoofde van de 1J1·o·uwers of handelctwrs in cl1·an1cen, wat bet-reft de sUjterijen clom· ande1·e 1Je1·sonen gehmtden
·in loknlen waa1·van zi-:i de eigenaa,rs of
hoofdhnurclers z·i.in en wna-1· d1·anlwn
vm·lcoeht worden die doo1· lien- worden
vervaa-nligd of waa-rin zij lwndel flrijven, doet cle hoedaJvigllei(l van lastgeve·r
afhamgen ni.et vcm een ve-rbanrl- va-n aan-

(1) Verbr., 8 juli 1935 (Bull. en
I, 313).

PASIC.,

1935,

(2) Zie conclusie van het openbaar ministeTie in Bull. en PASIC., 1957, I, 79.
VERBR., 1957. -

4

stelling doch van een feitelijke toestand
wwantit bl-ijlct clat ae 1wottwer of handelctrt·r i-n cZ1·a.nlcen tt-it rle slijterij cle
voornaamste winst haalt (1).
De b'I'Onwer of hanclelaa1· in dranken om
d-it verrnoeclen te niet te doen is veJ·plioht te bewi.jzen cl-at de dranlcgelegenheicl in feite n·iet voo1· zijn 1'Clcening gehomlen wonlt on~clat h·i.i ttit de exploitat-ie ervctn niet cle voo-r-naamste winst
haalt (2).

(N.

V. <<

BHASSERIES LABOR HAINAUT REUNIES »,
'1'. STAD AAT.)
ARHEST.

RET I-I OF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5 van lie gemeentelijke belastingverorclening van de stad Aat van
8 jnni 1953, tot invoering van een jaarlijkse taxe, ten behoeve van de stad, ten
laste van de slijters van gegiste of geestrijke dranken, van de artikelen 1315, 1350
en 1352 van het Bnrgerlijk Wetboek, doorflat het bestreden arrest het door aanlegster ingesteld beroep niet geg-rond verklaart, om tle reclen dat « ... aangezien de
betwiste verordening tot het bestnurlijk
recht behoort, zij de brouwers of handelaars in dtanken, (lie zich bevinden in de
door de gemeenteraad van geintimeerde
sonverein bepaalde voorwaarden, als lastgevers kon veronderstellen )) en dat « het
hof clerhalve zich niet behoeft nit te spreken over de aard en de draagwijdte van
de rechtsbetrekking welke krachtens private overeenkomsten tussen appellante en
de herbergiers tot stand is gekomen )),
clan wanneer artikel 5 van de gemeentelfjke belastingverorclening, in het middel
aangeduid, tegen de brouwers of handelaars in dranken enkel een vermoeden dat
door het teg·enbewijs te niet kan worden
gedaan, instelt, waarnit volgt dat de rechter over de grond niet, zoals hij in de in
het middel aangehaalde redenen beslist,
kon stennen op het bestaan van c1at vermocden om te weigeren een nitspraak te
geven over de aard en de clraagwijdte van
de tnssen aanlegster enerzijds en de herbergiers anderzijds bestaande rechtsbetrekking, dan wanneer, vooral, waar zij
het haar toegestane tegenbewijs won bijbrengen, aanlegster haar hoedanigheid
van « lastgever )) betwistte door een gause
reeks middelen, herhaald in het beroepschrift waardoor zij de zaak bij llet hof
van beroep aanhangig had gemaakt :
Overwegende dat de taxe, door de ge-

_/fnstltuut voor'
Constitutioneel Recht
Tlense straat 41 - leuven

-50meentelijke
belastingverordening
van
8 juni lH53 van de stad .Aa t ten laste van
de drankslijters ingevoerd, in het geval
van artikel 5, nameli.ik wanneer de slijterij voor cle rekening van een derde door
een zaakvoerder of een andere aangestelcle gehouclen wordt, verschuldigd is
door llegene voor wiens rekening· de
drankgelegenheid geexploiteerd wordt;
dat voor toevassing van deze fiscale bepaling, de schulclenaar van cle taxe lastgever is genoemd; <lat voormeld artikel 5
veronclerstelt dat, behomlens teg·enbewijs
die hoedanigheid hebben de brouwers of
hanclelaars in clranken, wat lletreft ·<1e
slijterijen door andere personen gehouclen
in lokalen waarvan zij de eigcnaars of
hoofdlnmrllers zljn en waar dranken verkocht worden die door hen worden vervaardigcl of waarin zij handel drijven;
Dat uit deze bepalingen blijkt dat de
verorclening als de ware houder, c1ie de
taxe verschuldigc1 is, c1iegene aanziet cUe
nit de exploitatie de voornaamste winst
moet halen;
Overwegende dat, waar het aan deze de
hoedanigheid van lastgever toeschrijft,
het meergemeld artikel 5 die hoedanigheid nict heeft doen afhangen, van een
verbanll van aanstelling van dezelfde aard
als het in artilrel 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek omschrevene, doch van
een feitelijke toesta nd waaruit blijkt dat
de drankgelegenheid voor zijn rekening
gehouden wordt; clat derhalve, voor de
toepassing van deze bepaling van de verordening, het woord lastgever; een eigen
fiscale betekenis hebllend die aan de burgerrechterlijke principes vreemd is, van
toepassing is op de brouwer of de han,delaar in dranken die uit de kwestieuze
clrankgelegenheid de voornaamste winst
haalt, ongeacht de aard van de rechtsbetrekkingen welke bestaan tussen hem en
degenen die het reglement zaakvoerder of
aangestelde heet;
Overwegende, clerhalve, dat, wanneer de
bestaansvoorwaarden van dit wettelijk
vermoeden van artikel 5 verenigd zijn, de
brouwer of de handelaar in clranken, om
dat vermoeden te niet te doen, verplicht
is te bewijzen dat de drankgelegenheid
in feite niet voor zijn rekening gehouden
wordt omdat hi.i nit de exploitatie ervan
niet de voornaamste winst haalt;
Dat hieruit volgt dat, waar het beslist
<< dat het hof zieh niet llehoeft uit te spreken over de aard en de draagwijdte van
de rechtsbetrekking welke krachtens private overeenkoliiBten tussen appellante en
de herbergiers tot stand is gekomen )), het
llestreden arrest geen der in het middel
aangeduide wetsbepalingen gesehonden
heeft;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de

schending van artikel 97 van de Grondwet,.
eerste on<lerdeel, doordat het bestreden
arrest het door aanlegster ingesteltle beroep niet gegronc1 verklaart, om de redenen dat, enerzijds, << de betwiste verordening de brouwers of handelaars in dranken als lastgevers kon veronclerstellen )),
en dat « het hof zich derhalve niet behoeft
nit te spreken over cle aard en de draagwijdte van cle rechtslletrekking welke tussen appellante en de herbergiers tot stand
is gekomen )), en dat, anderzijds, « appellante door generlei gegeven het tegen haar
gerezen vermoeden te niet doet )} , dan
wanneer deze redenen onclerling tegenstrijc1ig of altilans dubbelzlnnig zijn en
deze tegenstrijdigheid en deze dubbelzinnigheid van redenen met een ontbreken
van redenen gelijkstaan; tweecle ondercleel, en doordat het bestreclen arrest geen
antwoord behelst op de middelen, door
aanlegster in het door haar op 23 november 1!.154 ingecliend beroepschrift, waarcloor de zaak bij de rechter over de grond
is aangebracht, hieruit afgeleid dat « de
reclltslletrekkingen (die tussen aanlegster
en de herbergiers aanwezig zijn) bestaan
in contracten die uitsluitend Jmurcontractcn zijn wellce tegen bepaallle voorwaarden aan verscheidene huurders toegestaan
zijn en zonder dat bewuste huurders zich
hoe dan ook onder de afhankelijkheid en
het gezag van verzoekster gesteld hebben,
dat van hen geen andere dienstprestatie
of andere verplichtingen geeist worden
dan die van een !murder jegens de verhuurder van een in huur gegeven onroe-·
rend go eel; dat zij geen vergelding ontvangen maar integendeel gehouden zijn
tot het betalen van bi.i overeenkomst vastgestelde huurprijzen; dat de totale winst,
door de door hen geexploiteerde detailhandel voortgebracht zonder daarvan iets
voor te behouden of uit te zonderen, uitsluitencl hun ten goecle komt; dat zij persoonlijk claarvan aan <le allministratie
rekenschap afleggen bi.i wege van de inkomenbelasting en de extrabelasting; dat
verzoekster (aanlegster) hun het bier dat
zij hun voor hun handelszaak verkoopt
integraal factureert; dat de lJestreclen beslissing niettemin vaststelt dat de huurders van onroerende goederen, hun door
verzoekster op het grondgebied van de
stad .Aat in lnmr gegeven, haar onderworpen zijn, hetgeen klaarbli.ikelijk een
onwaarheid is; dat deze qualificatie juriclisch geen zin heeft en met geen wettelijke betekenis strookt )) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat, zoals uit het antwoonl op het eerste middel blijkt, enerzijcls, de aard en de draagwijdte van de
rechtsbetrekking die tussen aanlegster en
de houclers van de drankgelegenheden be-staan, niet <1icnenll waren om de persoon_
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-die de taxe ,yerschuldigd was te bepalen
en anderzijds, aanlegster om de taxatie te
ontgaan, mocht bewijzen hetzij dat de
bestaansvoorwaarden van het wettelijk
vermoeclen niet v'ervuld waren, hetzij,
-cleze elementen voorbanclen zijmle, dat zij
uit tle exploitatie v·an tle drankgelegenbeid niet de voornaamste winst baalde ;
Dat derbalve de in bet middel aangehaalde vermeldingen van bet arrest, te
weten, a an de ene zij lle, dat de recbter
niet bc"boefde te beslissen over de aard en
-de draagwijdte van de contractuele recbtsbetrekkingen en, aan de andere zijcle, dat
aanlegster geen element van het wettelijk
vermoellen te niet deed, noch tegenstrijdig
noch l1 ub belzinnig zijn ;
Dat cUt onclerdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende . dat bet b_estreden arrest
lie !Jeschouwingen van het beroepschrift,
waarcloor cle aard en de draagwijdte van
-de contractuele rechtsbetrekkingen, bestaamle tussen aanlegster en de herbergiers, besproken worden, naar het vereiste van artikel 97 van de Grondwet
beantwoord heeft door te beslissen dat
die rechtsbetrekkingen ter zake niet dieneml zijn en dat aanlegster het tegen haar
gerezen vermoeden door geen enkel element te niet doet;
Overwegende, nopens de grieven gericht
tegen het in het middel aangeduid motief
van de beslissing van de bestendige deputatie, dat het bestreden arrest ze beantwoordt lloor te zeggen dat bewust motief
voor kritiek Yatbaar, docb zonder belang
is;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2 october 195G. - 2e kamer. - l'oor.~-it
te·r en ve·rslaggever, H. Gil·oul, raadsheer
·waarnemencl voorzitter. - Gel-ijklitidende
conclitsie, H. F. Duman, advocaat-generaaL- Ple1.ters. HH. Ansiaux en Simont.
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1°

BELASTINGEN EN 'L'AXES. ExTRAilELASTINU. AFTREK!lARE !lEDRI.JFSLASTEN. AFSCHRI-JVINGEN. ARTIKEL S,
PARAGRAAF S, VAN DE WET VAN 10 .TANUAIU
1940. - BEPALING DIE NIET VAN TOEPASSING
IS W AT BETREFT DE GRONDSLAG VAN DE EXTRADELASTING.

.2°

BELASTINGJ!JN. ~ AANGIFTE. VENNOOT VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP. BE-

SLUIT VAN

2

MAART

1g42. -

GEEN VElll'LICH-

TING AAN ZIJN AANGIFTE DJ-: ELEMJCNTEN 'J'E
VOEGEN 'Vl~LKE DE VENNOOTSCHAP ZELF 1\iOE'J.'
INBliE~GEN.

S0

BELASTINGEN. AANGIFTE. PERflONENVENl\OOTSCHAP.- BESLUI'l' VAN 2 MAAWl'
1942. ~ ELEME~TE:<: DIE SAMEN MET DE AANGIFTE MOE'l'EN OVERGELEGD WORDEN.

4°

BELASTINGEN. PERSONENVENNODTSCHAP. BESLUI'l' VAN 2 MAAR'!' 1942. AANGIFTE VAN DE VENNOOTSCHAP MET DIE VAN
DE VENNOTEN VERSMOLTEN. GE\'OLGEN.

5°

BELASTINGEN. 1\U,JN

VAN

AANSLAG.

BUI'IENGEWONE 'IER-

PEHSONENVENNOOT-

SCHAP. BESLUI'l' VAN 2 MAAR'!' 1942. 0N,TUISTE OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE VAN m;
VENNOOTSCHAP W AT IlETREFT DE WINS TEN AAN
DE
YENNOTEN
TOEGEKEND
Otc
ALDUS
BESCHOUWD. RECHT VOOR DE ADMINISTRA'l'IE
DE AANSLAG TE VESTIGEN LASTENS DE VENNOTEN
IN DE BUI'l'ENGEVVONE AANSLAGTER:MIJN.

1° Al was cle belastin,qpl-icht-ige te enifJC
t-ijde, in be[tinsel, belastingsch1tlcrige
van ae ll'ij clc wet -van 10 jnnu.an: 1940
ill,qevoeJ·cle b-ijzonde-re en tijdeUjlce belasting oeweest, is de culm-inistTatie
evenwel wetteUjk oerechti,qcl ·nit de belastbaJ·e gmnclslao van de ext1·abelasUng
(le uitzonde-rli.fke ctfsch·rij-vingen toegelctten, bij artilcel 3, paJ·ctgraaf 3, van
bovengemelde wet, te verwijde-ren. ('Wet
van 1G october 1945, art. 20.)
2° Zo cle vennoot ·i:n een personenvennootschctp om reclen vnn de bepalingen van
aTtikel 3 van het besluit van 2 rna(trt
1942, z-ijn ctctndeel in cle ,qeJ·eseTveeJ·de
w-insten van cle vennootschap dient aan
te aeven, vMplicht nicts hem e1·toe bij
zifn _actngifte de elernenten te voe,qen
wellce (le -vennootschap wettel-ijlc tot staving van hcta.J· actn[Jijte rnoet overleg[/Cn (1).
So Kracht:ens licl 2, pa-ragJ'aaf 4, 1Ja.n a:rtilcel 35 vctn cle sarnengescha lcelde wetten
betmfjende de ·inkomstenbelastingen zoa ls het gewijzigd is b ij cwtUcel 3 vcm het
beslu-i.t vctn 2 11wart 1942 is cle pe-rsonenvennootschaz1 ertoe gehou.den een jaarlijlcse inlcomstenaangijte ove1· te le,quen
en clrta.ntan een opgnve toe te voeyen
waaTin pe1· deeluenoot het bed-rag cle1·
toebedeelcle of toegekende sommen wonlt
rwngecl1tirl, met ajzondedi.:ilc, het lleclrag
van hun- J"espectief a.nndeel in rle overi{!e
winston alsmeae een nfscll-rift vctn cle
7Jalnns en van rle wi.nst- en ·verliesTelrening (2). (Samengeschakelde wetten bij
besluit van 31 juli 1943, art. 3'i, par. 4,
en 54.)

(1) en (2) Verbr., 10 april 1956 (A>T. T'e1·br.,
1956, blz. 650; Bull. en PASrc., 1956, I, 834)
en 22 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 1014).

-524° De aang·ifte van lle personenvennootschap, zoals zij cliencle overrtelegcl ingevolge artilcd 3 vctn het besluit vcm
2 nuw·rt 1942 .• is nwt ll·ie vctn cle vennoot
veTsmolten zoclat, ingeval zij onvollecl·ig
of onju:ist is, ·inzonclerhe·ill wat betreft
het bepalen van de inlcomsten clie beschouuxl ·worden als cum cle vennoten
toegelcencl, oolc lleze·r aang·iften onvolleclig of o·nj'll'ist zijn.

5° Zo lle aang·ifte van ([e personenvennootschap onjtt'ist of onvolle(lig is wctt betreft inzonllerhe·i£l het bepalen van cle
·inkomsten cUe bescho·u-wcl wonlen als
nan cle vennoten toegelcencl, vennag cle
nclm·inist'l"at-ie lastens cle vennoten een
aanslct{J te vest-igen ·in cle bttitengewone
tennijnen 1'0orzien bij artUcel 74 vwn lle
samengeschakelcle wetten bet'l'effencle de
inko1nstenbelnst-ingen.
·
(P. V. B. A. (( FONDEHIES HICIIE li'll1£HES >), H. EN
L. RICHE, T. BELGISCI-IE STAAT, :MINISTER VAN
FINANCIEN,)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 februari 1955 gewezen door
het I-Iof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 3, paragraaf 3, van de wet van
10 januari 1940 tot invoering van een bijzonuere en tijUelijke belasting op ue uitzomlerlijke winsten, 2, 4 en 20 van de wet
van 16 october 19~5 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomstcn, winsten en
baten, doordat het bestreden arrest ten
onrechte de stelling van eerste aanlegster
verworpen heeft door haar de uitzonderlijke afschrijvingen, in artikel 3, paragraaf 3, van de wet van 10 januari 1940
bepaald, te weigeren om de enkele reden
dat, ingevolge artikel 20 van de wet van
16 october 1945, .eerste aanlegster opgehouden had belastingschuldige van de bijzomlere en uitzonderlijke belasting te zijn
en niet v66r 16 october 1945 de aangifte,
bij artikel 9 van de wet van 10 januari
1940 voorgeschreven, ingediend had, dan
wanneer deze voorwaarde geenszins vastgelegd is in de in het middel aangeduide
wetsbepalingen :
Overwegende dat, al was eerste aanlegster te enigen tijde in beginsel belastingschuldige van de bij de wet van 10 januari 1940 ingevoerde bijzondere en tijdelijke belasting geweest, de administratie
evenwel voor het vestigen van de extrabelasting wettelijk gerechtigd zou zijn geweest uit de op 31 december 1943 en 31 december 1944 afgesloten balansen de uit-

zonderlijke afschrijvingen te verwijdereiJ>
welke aanlegster daarin had opgenomen
met het oog op toepassing van artikel 3,
paragraaf 3, van bovengemelde wet;
Dat immers de wetgever van 1940 die
uitzonderlijk snelle afschrijving enkel
aangenomen had uit aanmerking van de
eenjarigheid van de bijzondere belasting
en van de periode, welke hij toenmaals
achtte beperkt te moeten worden, van de
valle benuttiging van de nieuwe beleggingen;
Dat de wetgever van 1945 daarentegen,
<lie in de plaats van die jaarlijks geheven
bijzondere en tijdelijke belasting een.
extrabelasting stelde, in een maal 011 het
totaal bedrag van de exceptionele winsten
van een tijdperk van vijf jaren verschuldig·d, niet voorgeschreven heeft dat bij
de bepaling van het in de extrabelasting
bela;stbnar excellent, rekening gehouden
wonle met de uitzonderlijke afschrijvingen, in artikel 3, paragraaf 3, van de wet
van 10 januari 1910 omschreven;
vVaaruit volgt dat, mocht het beklaagcl
arrest ook zonder wettige redenen, zoals
aanleg-ster betoogt, geacht hebben dat zij
niet, te enigen tijde v66r 16 october 1945
de hoedanigheid van belastingschuldige
van de bijzondere en tijdelijke belasting
gehad l1eeft, het dispositief ervan, waardoor aanlegsters eis de sommen, in de
balansen als uitzonderlijke afschrijvingen
opgenomen op de in de extrabelasting· belastbare winsten te doen in mindering
brengen om de enkele reden dat bewuste
afschrijvingen in artikel 3, paragraaf 3,
van de wet van 10 januari 1940 omschreven waren, desniettemin overeenkomstig
de ter zake toepasselijke wetgeving zou
blijven;
Dat het micldel mitsdien bij gebrek aan
!Jelang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
scbemling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846
op 's Rijks comptabiliteit, aangevuld
door artikel 5 Yan de wet van n april 1935
en gewijzigd door artikel 1 van de wet van
29 november 1915, wat h_et dienstjaar 1944
betreft, en door artikel 1 van de wet van
8 juli 1946, wat het dienstjaar Hl45 betreft, 35, paragraaf 4, 53, 54 en 74 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij besluit van 31 juli 1943 sameng-cschakeld, doordat, hoewel bevindend
dat cle aanslngen in de inkomstenbelastingen ten laste, onderscheidenlijk, van_
tweede en derde aanlegger na cle afslui-ting· van de respectieve dienstjaren 1944
en 1945 waren gevestigd geworclen, het
bestreden arrest ten onrechte geweigerd
heeft het middel van forclusie, door aanleggers in hun beroepen en hun conclusies
ingeroepen, in te willigen, om de enkele
reden clat aanleggers niet al hun wette-
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-53lijke verplichtingen nagekomen zijn door,
zonder naar de minste bijlage te verwijzen, aangiften in te dienen die conform
waren aan de balansen van de vennootschap welker werkende vennoten zij waren, en dat zij aangiften dienden te doen
welke op zich zelf alle nodige gegevens
tot het vestigen van de aanslag bevatten,
deze kritiek inzonderheid doelende op de
door de vennootschap verrichte buitei1gewone afschrijvingen, dan wanneer geen
op de litigieuze dienstjaren toepasselijke wetsbepaling van vennoten in vennootschappen het aanbrengen, op de aangifteformulieren, eiste van door die formulieren niet voorgeschreven vermeldingen, en onder meer niet het vermelden van
de door het rechtswezen verrichte afschrijvingen, noch het voegen, bij die formulieren, eiste van bijlagen zoals de balansen en rekeningen van bewust rechtswezen tot overlegging van welke bescheiden alleen de vennootschappen verplicht
zijn :
Overwegende dat, om te beslissen dat de
aangiften van tweede en derde aanlegger
onjuist en onvolleclig waren en dat derhalve de aanslagen in de bedrijfsbelasting
en in de nationale crisisbelasting, te hunnen laste binnen de buitengewone termijn
van artikel 74 gevestigd, niet door forclusie getroffen waren, het arrest op twee
red en en steunt;
Dat het vaststelt, enerzijds, dat die aanleggers, hoewel hun hoedanigheid van
werkende vennoten in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
<(Riche freres >> te Courcelles aanduidend,
(( zich ertoe beperkt hebben, zonder naar
de minste bijlage te verwijzen, in
raam VIII van hun onderscheidenlijke
aangiften eim globule som te vermelden,
welke de drie volgende rubrieken gezamenlijk bestrijkt : 1 o werkelijk geinde
sommen (aandelen in de winsten, geldopnemingen, interesten enz,) ; 2° voordelen
in natura; 3° aandeel in de ·niet uitgekeenle winsten >>;
Dat het, anderzijds, erop wijst dat de
door de administratie gezonden berichten
van wijziging enkel zijn kunnen opgesteld
worden << aan de hand van een mecledeling, door het centraal bureau voor taxatie der vennootschappen te Charleroi aan
de controleur overgemaakt, hetgeen genoegzaam te kennen geeft dat de aanslagen, op grond enkel van de aangifte van
verzoekers gevestigd, door dezer- in gebreke blijven ontoereikencl zouden zijn
geweest indien de taxerende ambtenaar
niet, door benaarstiging van een andere
dienst, over die annvnllende inlichtingen
beschikt had ll ;
Overwegende dat de omstandigheid clat
de aangifte slechts « globaal >l de door een
vennoot werkelijk geinde sommen en <( het

aandeel van die vennoot in de niet uitgekeerde winsten ll vermeldde niet van zodanige aard was dat zij de administratie
belette, enkel aan de hand van die aangifte, de belastingschulcl te bepalen en
over te gaan tot het inkohieren van de
bellrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting;
Overwegende, anderzijds, dat, zo de
vennoot in een personenvennootschap om
reden van de bepalingen van artikel 3 van
het besluit van 2 maart 1942, zijn aancleel
in de gereserveerde winsten der vennootschap dient aan te geven, niets hem ertoe
verplicht bij zijn aangifte de elementen
te voegen welke de vennootschap wettelijk tot staving van haar aangifte moet
overleggen;
Overwegende clat de vennootschap,
krachtens lid 2 van paragraaf 4 van arti-kel 35 van de samengeschakeldc wetten,
zoals het gewijzigd is bij het besluit van
2 maart 1942, ertoe gehouden is een jaarlijkse inlwmstenaangifte over te leggen,
en daaraan een opgave toe te voegen
waarin per deelgenoot het bedrag der toebedeelde of toegekende sommen wordt
aangeduid, met afzonclerlijk, het bedrag
van hun respectief aandeel in de overige
winsten, alsmede een afschrift van de balans en van de winst- en verliesrekening ;
Overwegende dat clPze verplichtingPn
aan de vennootschap, welke niet aan de
belasting onderworpen is, enkel opgelegd
zijn ten einde het nazien van de aangifte
van fie vennoot mogelijk te maken;
Overwegende, clienvolgens, dat de aangifte van de vennootschap met die van de
vennoot versmolten is en tot het bepalen
van het karakter van laatstgenoemde bijdraagt, zodat, ingeval zij onvolledig of
onjuist is, inzonderheid wat betreft het
bepalen van de inkomsten die bescllouwd
worden als n nn de vennoten toegekencl,
ook clezer aangifte onvolledig en onjuist
is;
Overwegemle dat het bestreden arrest
er weliswaar op wijst dat de aangiften
van tweede en clerde aanlegger enkel aan
de hand van een mecledeling, door het
centraal bureau voor taxatie van de vennootschappen aan de controleur overgemaakt, zijn kunnen gewijzi_gcl worden;
dat llet evenwel niet preciseert of die
overmaking j a of neen die was van cle
door de vennootschap, eerste aanlegster,
ingediencle aangifte en, in bevestigencl
geval, of de aangifte van de vennootschap
al clan niet zelf volleclig en juist was, inzonclerheid ten aanzien van de bepaling
van de als « aan de vennoten toegekencl >>
beschouwde winsten;
Overwegende clat het bestreden arrest
mitsclien nit cle vaststellingen welke het
behelst niet wettelijk heeft kunnen afieiden dat de aangifte van tweecle en derde-

-54·aanlegger onjuist of onvolledig was en
dat derhalve, daar de bepalingen van artikel 74 van 'de samengeschakelde wetten
door de administratie mochten toegepast
worden, de ten laste van die aanleggers
in het kohier gebrachte aanslagen niet
door de forclusie g-etroffen waren;
Om die redenen, verbreekt het be.streclen arrest, doch enkel in zover de bestreclen beslissing beslist dat de aanslagen
in de gewone belastingen, over de dienstjaren 19!4 en 1945 tenlaste van tweede en
derde aanlegger gevestigd, binnen de wettelijke termijnen in het kohier zijn ge1Jracht; beveelt clat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van d.e gedeeltelijk vernietigcle beslissing; legt de helft cler kosten eerste
aanlegster en de weclerhelft verweercler
ten lru;te ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
2 october 195.6. - 2e kamer. - 11oorzitter, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - 11erslaggever, H. Moriame. - GeUjkl·uiclenae oonolltsie, H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters,

HH. de Mey (van het Hof van beroep van
Brusscl) en Van Leynseele.
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AAN DE AKTEN VERSCIWLDIGD
BURGERLIJKE zAREN. DAGVAARDING TOT BETALING VAN DE PRIJS VAN OP
RESTELLING UITGEVOERDE WERKEN. ARREST HETWE!.K DE VERWEERDEH VEROORDEELT TOT HERSTELLING VAN EEN SCHADE DOOR
EEN FOU'l' VEROORZAAKT. SOIIENDING VAN
HET GELOOF AAN DE AKTEN VERSOHULDIGD.

GELOo~-. -

-

Het hof ·van lieJ'OeJJ hetwellu ·in cle plctats
vwn cle eis wellce tot oo1·zanlc hncl cle liestell'ing vnn we·rlwn en tot aoel de betnUny vnn de JJrijs die1· we1·lcen, een eis
stelt cUe een nnclere oorzacac en een ancler cloel hncl nnmeUjlc een qHas·i-cleUof11 ele tont en het herstel van de doo1· clio
foH.t 1Jeroo1·znalcte sohnde, sohendt de liewijsknwht van het gell·inginleiclencl exploot en van cle oonol1tsies vwn pcwtijen (1).
(BELGISOHE STAAT,

'l'.

PlGEOLE'l'.)

ARRES'l'.

RET HOF; -

Gelet op het llestreden

(1) Verbr., 28 september 1950 (Arr. T'e?·b?·.,
1951, biz. 30; Bull. en PAsrc., 1951, I, 35).

arrest, op 12 december 1953 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afg-eleid uit de
schending van de artikelen 1101, 113!,
1135, 1319, 1320, 1322 en 1382 van het Burgerlijk vVetboek en \17 van de Gronclwet,
doorclat llet bestreden arrest aanlegg·er in
verbreking veroorcleeld heeft om hoofclelijk met cle genaamcle Brahy als schaclevergoeding aan verweerder een som van
53.748 fr. 75 te betalen, clan wanneer verweercler betaling vorder<le van een som
van 88.748 fr. 75, de prijs van de werken
tot wederopbouw van de aan de consorten
Pierrard toebehorencle brug, en .zijn vorclering steunde op de regelmatige bestelling welke Brahy hem namens en voor rekening van de Belgische Staat zou gedaan
hebben, zoclat het bestreden arrest, door
te beslissen zoals het !weft gedaan, het
g-erechtelijk contract en cle bewijskracht
van de proceclurestukken welke de grenzen ervan aang-aven, geschonden heeft :
Overwegencle clat de Belgische Staat
(Minister van openbare werken en wederopbouw), aanlegger in de voorziening, ten
verzoeke van verweerder tegelijkertijcl
als de genamncle Brahy en cle consorten
Pierrard v66r de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel is gedagvaard geworden
ten einde allen hoofdelijk, of « althans
cle ene bij gebreke van de andere>>, veroorcleeld te worden tot betaling van de
som van 88.748 fr. 75, van de gerechtelijke
interest en de kosten;
Overwegende dat, volgens het inleiclend
exploot, aanlegger tot het betalen van
evengemelde som gehouden is omdat zij
de prijs vertegenwoordigt van de werken
tot wederopbouw van een over de Vierre
te Neufch1tteau ligg·encle brug welke door
een oorlogsfeit wercl vernielcl en eigendom
is van de consorten Pierrard, welk werk
regelmatig aan verweerder zou bestelcl
zijn geworden door Brahy, cliredeur van
de dienst der gemeentewerken, afcleling
Neufchateau, voor de rekening van de
Minister van openbare werken en wederopbouw; dat de door verweerder v66r het
hof van beroep tegen aanlegger genomen
conclusies betaling van die zelfde werken
beoogden;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
met bevestiging clienaangaande van het
beroepen vonnis, beslist dat Brahy, door
het initiatief te nemen werken te bestellen welke met een definitieve wecleropbouw van de brug gelijkstonden, kennelijk buiten zijn machten heeft gehandeld
en de gevolgen van zijn optreclen moet
dragen; dat het arrest hem vervolgens,
zoals de eerste rechter gedaan had tot
schaclevergoecling jegens verweerder 'veroordeelt, maar met vermindering van haar
bedrag tot 53.748 fr. 75;
Overwegende dat het bestreden arrest,
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over de tegen de Staat gerichte vordering
nitspraak doencle, releveert dat niets bewijst dat, toen Drahy zich met Pigeolet,
hier verweerder, in be trekking gesteld
heeft, deze had moeten of kunnen denken
dat Drahy, door hem de wederopbonw
van de brug te bestellen, de grenzen van
zijn bevoegdheden te buiten ging; dat,
door de werken nit te voeren, verweercler
niet anders gehandeld heeft clan elke redelijke en voorzichtige mens, in dezelfde
omstanc1igherlen geplaatst, zou gehandelcl
hebben; dat het bestreden arrest nit die
beschouwingen afieidt dat << aanlegger jegens verweerder in clezelfde mate verantwoordelijk is als Brahy )) en, het beroepen vonnis, hetwelk de tegen aanlegger
ingestelde vordering niet gegroml had verklaard, wijzigend, « aanlegger. en Brahy
hoofdelijk veroordeelt om aan verweerder de sum van 53.748 fr. 76 als schadevergoeding te betalen )) ;
Overwegende dat het hof van beroep
mitsdien in de vlaats van de eis door verweerder tegen aanlegger gericht, welke
tot oorzaak had de bestelling van werken
voor aanleggers rekening en tot duel had
de betaling van de prijs dier werken, een
eis gesteld heeft die een andere oorzaak
en een ander duel had, namelijk een
quasi-delictuele font, door Brahy begaan
in de nitoefening of naar aanleiding van
de uitoefening· van zijn functies in het
1\1inisterie · van openbare werken en wederop!Jouw en het herstel van de door die
font veroorzaakte schaue; dat het arrest
de !Jewijskracht van het gedinginleidend
exploot en de conclnsies der partijen
heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het !Jestreden arrest in zover het de Belgische
Staat (Minister van openbare werken en
wederopbonw) veroordeelt om aan Pigeolet als schadevergoeding de sum van
53.748 fr. 75 verhoogcl met cle gerechtelijke interest te betalen en hem in een
deel der kosten verwijst; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroonleelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus
!Jeperkte zaak naar het Hof van beroep
te Lnik.
4 october 1956. - 1e kamer. - Voorzittei· en verslaggever-, H. Fettweis, voorzitter. - GeUjkl~tidenrle conclnsie, H. Hayoit
de

Termiconrt,

prucnrenr-generaal.

Pleiter, H. Delacroix.

(1) Over

de aanduidingen betreffende de
woonplaats van de aanlegger welke de voorziening in verbreking client te ver1nelden, zie
vorbr., 9 juni en 27 october 1927 (Bull. en
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1°

VOORZIENING IN VERBREKING.
VORMEN. BURHERLIJKE ZAKEN. AANDUIDIN(l VAN DE WOONPLAATS VAN DE
ElSER. 0NJUIS'l'HEID OF ONVOLLEDIGHEID
VAN DE AANDUIDING JlfOE'l' AAN VERWEELmER
NADEEL HEBBEN BEROKKEND. ZELFDE AANDUIDING ALS DIE VAN HE'l' EXPLOOT VAN HOGER
EEROl~P. -VER~TEERDEH DIE VOOR HEl' HOF
VAN llEROEP NIE'l' HEEF'l' BETOOGD DA'f DE VERMELDING ONVOLDOENDE WAS. ~ GEEN NADEEL.

~o EXEQUATUR. -

VREEMD VONNIS REG~L
MATIG GE\VEZEN. VONNIR BETRl~FFENDE DE
STAA'~' VAN PEHSONEN. - !NGEROEPEN ENKEL
TEN llEVYI.TZE VAN DIE STAAT. GEEN EXEQUATUR VEBEIS'f.

3o

VONNISSEN EN
ARRESTEN.
VREEMD VONNfS. ~ VONNIS BETREFFENDE DE
STAA'f VAN BELGISCHE ONDKRHORIOEN.
VONNIS STR!.JDIG MET DE DELGISCHE PUBLIEKE OHDE. GEEN BEWIJSKRACHT. BETREFli'ENDE DE STAAT YAN DE PERSONEN.

4°

WETTIDN EN BESLUITEN.- VREEMDE WE'l'. SOUVEREINE YERKLARING VAN DE
HECH'l'ER OVER DE HROND. HOF VAN VERRREKING ZONDER MACHT OM DE JUISTHEID
VAN DIE VER.KLARING NA TE GAAN.

1 o W aiHWcr de vcrmel£l'ingcn bekeffencle
aanlerwers woonplaats, ·wellce ·in het ·ver~
zoeksclM"ift t:ot vm·urekin.q vervat zi.jn,
j~tist rlezclf£le Z'ijn a.ls £l'ie vwn het emploot waarcloor awnlertuc·r rle znak liij
het hof van bemetJ aanhangi.q hceft gemnalct en venvecrdc1· voo1· hetzclfcle .zi:in
rechten zoncler voorbeho·u.d heett verclecligd, is cle 1Jewerin[l van deze la.a.tste
dat cle on}uistheid of onvolle£Urthei.d van
!le vm·mel!lingcn hem narleel Tweft 1Jemkkend niet geuroml (1).

2° Een rcrJelmatig ·in den vreemde gewezen
'Vonnis 1Jetreffende de stnnt rler personen
moet 11-iet vrm het emequatu1· voorz·ien
z·i:in waimee1· het enlceL ten bewijze van
rUe sta.at wonlt ·ingemepen. met -witslltiting van elke rlaad vctn temli.tvoedegglng op rle goerle1·en of van rlwany op de
pe1·sonen (2).

3o Een vreernrl vonnis hetwellc de echtsche·icz.ing t~~ssen echt{Jenoten vnn Relrtische nationaliteit u.itspreelct, ·is slechts
nls ·regelmatig gewezen te beschouwen
zo het narneUjlc niets behelst dnt tegen
lle open1Ja.1·e onle of het Belgisch pu,11Uelc l'echt indnl!ist (3). Een 'Vreemd
vonnLs ·is std.jclig met de Bclgische open1
PAsrc., 1927, I, 252 en 317, 2o); 15 october 1931
(ibid., 1931, I, 253).
(2} en (3) Verbr., 16 januari 1953 (A1-rT'm·b1·., 1953, blz. 304; Bull. en PAsrc., 1953, I,
335, ook de nota's 1, 2 en 3, blz. 336.)
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1Jare onle wannee·r het de echtseheicUng
·nitspreelc-t tussen eehtgenoten ·vnn BelrJ'isehe nationnUteit wegens een oo1·zaulc
nan1· lnid der nlgernene tennen wa(t1·van
niet moyelijlc ·is na te gnnn of de eehtscheifliny w'itgesprolcen wenl ~vegens een
oo·rzanlc weUce ja dan n·iet floor cle Belqische wet wonlt (utnv(utnl.

4o De verklcwinq van een 1nl'itenlnndse wet
hoo1·t a an de ·rech ter ove·r (le ,(1'1'011(1. I-I et
hot vnn 1!e·rbrelc·ing vennng n·iet de j?f,isthe·irl erv(l,n net te qnnn (1).
(CLOSSE'l', T. DEOLERCQ.UE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1955 gewezen
door het Hof van ]Jeroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat noch het verzoekschrift tot verbreking, noch het exploot van betekening ervan de aanduiding
van de werkelijke woonl)laats van aanlegger inhomlen :
Overwegencle dat, naar luid van artih:el 177l'is, lid 2, door artikel 2 van de wet
van 20 juni 1953 ingevoegcl in tle wet van
25 februari 1925 betreffende de rechtspleging in cassatie in burgerlijke zaken,
geen enkele nietigheid van exploot of van
akte van rechtspleging kan worden aanvaard, dan wanneer gebleken is dat zij
aan de tegenl)artij nadeel berokkend
heeft;
Overwegende dat de vermeldingen betreffencle aanleggers woonplaats, 'welke
in het verzoekschrift tot verbreking en
het exploot van de bctekening ervan vervat zijn, juist dezelfde zijn als die van
het exploot waardoor aanlegger de zaak
bij het hof van beroep aanhangig heeft gemaakt;
Dat verweerster v66r hetzelve pleitbezorger heeft gestelcl en haar rechten verdedigd heeft, zonder te betogen dat die
vermelclingen onvoldoencle waren;
Dat hieruit volgt dat haar bewering,
v66r het hof, dat de onregelmatigheid
van de voorziening en van het exploot
van betokening haar nadeel berokkend
heeft, niet gegrond is;
(1) Verbr., 4 juli 1919 (A1·r. Fe,-b,·., 1949,
biz. 456; Bull. en PASIC., 1919, I, 522);
26 maart 1953 (A1-r. Y C?·br., 1953, biz. 515;
Bull. en PAsrc., 1953, I, 5'81), alsook de conclusie van heL openbaar ministerie voor verbr.,
12 november 1955 (Bull. en PAsrc., 1936, I, 48
-en 49).

Over het rniddel, afgeleid nit de schending van de artikelen 10, lid 2, en 57, 7°,
van de wet vall 25 maart 1876, 3, 227, 229,
230, 231, 233, 306, 1350 en 1351 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grandwet : 1 o doordat het bestreclen arrest zowel de vordering tot scheiding van tafel
en bed als de vorclering tot echtscheiding,
beide v66r het hof van beroep ingesteld,
ontyangen heeft en de eerste gegrond
heeft Yerklaard, hoewel aanlegger regelrnatig bij conclusies verzocht heeft dat
voonneld hof zou vaststellen dat ingevolge het vonnis, tussen partijen op 21 juli
1953 door de Rechtbank te Washoe (Verenigde Staten van Amerika) gewezen, verweerster opgehouden had de hoeclanigheid van echtgenote van aanlegger te bezitten, zelfs ten opzichte van de Belgische
overheden; 2° doorclat het hof van beroep
deze eis verworpen heeft om de reden
dat bewust Amerikaans vonnis niet van
het exequatur was voorzien, clat claarbij
de echtscheiding uitgesproken is ter oorzake van extr-eme cruelty, << wat geen in
het Belgisch recht vastgelegd begrip is ll,
en « bovem1icn, dat het bepalingen van
rnateriele aard bevat welke enkel in Belgie uitvoering kunnen krijgen ll, clan wanneer : a) het bestreden arrest niet betwist dat het ingeroepen Amerikaans vonnis regelmatig is gewezen; dat een regelma tig gewezen bui tenlands vonnis betreffende de staat der personen niet in Belgie
uitvoerbaar behoeft te zijn verklaard dan
ingeval het door partij enkel ten bewijze
van die staat wordt ingeroepen, met uitsluiting van elke daad van tenuitvoerlegging op de goederen of van dwang op de
personen; b) de vaststelling van het feit
dat het ingeroepen Amerikaans vonnis de
echtsclleiding wegens extreme cnwlty,
« een in het Belgiscll recht niet vastgelegd
begrip, uitgesproken heeft, niet van aard
is het bewijs te leveren dat die oorzaak
van echtscheilling met de Belgische openbare orde strijdig is, noch clat het vonnis
niet voldoet aan enige c1er voorwaarden, in
artikel 10, lid 2, van de wet van 25 rnaart
1876 gesteld; c) de vaststelling van het
feit t1at het ingeroepen vonnis bepalingen
van rnateriele aard inhoudt welke niet
dan in Belgie uitvoering kunnen krijgen,
zonder de vaststelling da t de hanclelingen
welke moesten worden berecht ertoe strekken die materiele bepalingen in BelgH! in
werking te doen treden door een daacl
van tenuitvoerlegging op de goederen of
van dwang op de personen, niet van aarcl
is om het vereisen van het exequatur van
rneergemeld vonnis te verantwoorden :
Overwcgende dat aanlegger, ter betwisting van de ontvankelijkheid van de door
verweerster ingestelde eis tot scheiding
van tafel en bed, deed gelllen dat een vonnis, door een Rechtbank in de Staat Ne-

-57vada (Verenigde Staten van Amerika) gewezen v66r !le bij het ho:l' van beroep aangebrachte rechtspleging, waarbij ten voordele van aanlegger de ontbinding van de
huwelijksband tussen partijen uitgesproken is, tot gevolg had gehad aan verweerster, zelfs ten opzichte van de Belgische
overheden, de hoedanigheid van echtgenote van aanlegger te ontnemen;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze exceptie afwijst om de reden dat het
in de vreemde gewezen vonnis, om in BelgHl geldig te wezen, van het exequatur
had dienen voorzien te zijn;
Overwegende dat artikel 10 van de wet
van 25 maart 1876 niet tot voorwerp heeft
de exequaturprocedure nit te breiden tot
<le regelmatig in den vreemde gewezen
vonnissen betreffende de staat der personen, wanneer, zoals ten deze, het buitenlands vonnis enkel ten bewijze van die
staat, met uitsluiting van elke daad van
tenuitvoerlegging op de goederen of van
dwang op de personen, ingeroepen wordt;
Overwegeride evenwel dat, om in Belgie
bewijskracht te hebben, dergelijke vonnissen de in voormeld artikel 10, lid 2,
opgesomde voorwaarden dienen te vervullen, welke enkel de toepassing, op de buitenlandse vonnissen, uitmaken van de regelen waarvan het naleven door de wetgever beschouwd wonlt als essentieel voor
de geldigheid van elk vonnis; dat c1e
rechter ten overstaan van wie een buitenlands vonnis ingeroepen wor<.It, gehouden
is onder meer na te gaan of die beslissing
niE~ts llehelst dat tegen de openbare orde
of de beginselen van het Belgisch publiek
recht indruist;
Overwegende dat, in strijd met wat in
het tweede onderdeel van het middel is
gesteld, het bestreden arrest zich niet ertoe beperkt vast te stellen dat het buitenlands vonnis, gewezen tussen partijen die
beide van Belgische nationaliteit zijn,
« de echtscheiding uitsl)reekt wegens extt·eme ar·uelty, « een in het Belgisch recht
niet vastgelegd begrip ll ;· dat het, door
verwijzing naar de redenen van de eerste
rechter, wiens beslissing het op dit punt
overneemt, e.rop wijst dat, zo de termen
e:J;tr·eme cruelty, «de in artikel 231 van
het Burgerlijk Wetboek vermelde oorzaken van echtscheiding insluiten, zij eveneens gelden voor oorzaken van echtscheiding die de Belgische wetgeving niet aanneemt ll en dat « de motivering van het
(buitenlands) vonnis het niet mogelijk
maakt na te gaan of de echtscheiding uitgesproken is wegens een oorzaak welke
met de Belgische openbare orde strijdig
of niet strij dig is ll ;
Overwegende, gewis, dat aanlegger deze
uitlegging van de wet van de Staat Nevada kritiseert, maar dat de uitlegging
van een buitenlandse wet aan de rechter

over de grond behoort, het hof de bevoegdheid ni_et hebllencle om de juistheid
ervan na te gaan;
Overwegende dat het arrest op grond
van de bovenaangehaalde beschouwingen
wettelijk lleslist heeft dat het door aanlegger ingeroepen buitenlands vonnis « op
de door verweerster ingestelde vordering
geen weerslag kon hebllen JJ;
Dat mitsdien het tweede onderdeel van
het middel niet gegrond is en dat, aangezien het llestreden dispositief wettelijk
verantwoord is, de andere in het middel
voorgebrachte grieven hun belang verliezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten,
uitgezonderd de kosten van de memorie
van wederantwoord, die door verweerster·
zullen worden gedragen.
4 october 1956. __:_ 1e kamer. - Voot·zitH. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Tferslaggever, H. Bareel. Gelijlcl-uidende conalusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Harven en della Faille
d'Huysse.
tet·,
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EIGENDOl\'ISRECHT. STAD. GEnouw DOOR DE EIGENAAR OPGERICHT. TEN
DELE OP DE GROND VAN ZIJN GEBUUR. HECHT 01<! DI'l' GEBOUW TE DOEN AFBITEKEN.
VoonwAARDEN.
EIGENDOM. ~ GEBOUW HETWELK ElcN
AANPALENDE GEBUUR
NIET WEITELI.JK GEHOUDEN TO'l' HET BOUWWERK TOE 'l'E STEMMEN,

MISDRIJ~' Ul'l'JI,fAAKT. -

1 o De eigenawr, op wiens e-rt een door cle
naburirte e·ioenaar op,qericht bo-uwwe·rlc
ten dele staat, lean de wegnem·in!l van
clit bolttowerlc n·iet eisen ingevat hi.i
claa-rtoe z·ijn ·inste-mmi.n .rJ heett gerJe·l;en
of wannee;· 011 gnmcl van art-ikel G63
van het Burge-rlijk 1•Vetboelc, hij wettelij lo gehouden is toe te sternmen tot het
boltwwm·lc zoctls het wen.l op[!e·riaht (1).
2° Een eigenaa-r kctn niet wettelijlc gelw-ttclen zijn toe te stemmen tot het bo·uwwerlc hetwel/.: rloot· de ei,qenaar van het
aanpalencle e;·f ten clele OlJ zijn eTt weTd
opge·richt wann eer clie opricht-in,q een
;nisclTijf nitmaalct. (Burgeri. Wetb.,
art. GG3.)

(1) Verbr., 13 november 1952 (A1'r. 1' e1·b1'.,.
1n53, blz. 144; Bull. en PASIC., 1953, I, 158).
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AHREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door cle Rechtbank van eerste
aanleg te Bergeu ;
Overwegende dat nit de aan het hof
voorgeleg·lle stukken blijkt dat aanlegger
ter ener, ver-..veenlen: ter anr1Pre zijde
eigenaars zijn van aancengrenzende erven,
te La Louviere gelegen;
Dat aanlegger aan de scheiclingslijn tussen beille eigendommen, maar ten dele op
de grond van verweerdcrs, de 2 m. 90
hoge gevelmuur van een garage eu een
af.sluitingsmuur van 2 m. 60 hoogte gebomvd he eft;
Overwegende dat verweerders veroordeling van aanlegger vorderen om zowel de
gevelmuur als de afsluitingsmuur die hem
verlengt af te brcken, in zover zij op hun
erf staan;
Dat de rechter over de grond hun vorderlng heeft toegewezen ;
Over ltet eerste middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 544, 647, 658 en
()63 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 8,
10, 18, 27 en 30 van cle besluitwet van 2 december 19,16 betreffende de stedebouw,
1 van het besluit van de Regent van 1 februari 1945 betreffende de gemeenten
welke geroepen zijn ordeningsplannen op
hun grondgebied te maken bij toepassing
van het besluit van 17 november 19±4, 25
en 97 van de Belgische Grondwet, doorllat llet bestreden vonnis aanlegger het
reellt ontzegd heeft zijn eigendom af te
sluiten onder de voorwaarden en volgens
de modaliteiten, in de artikelen 647, 658
en 663 van het Burgerlijk Wetboek om.schreven, door op de scheitlingslijn tussen zijn erf en het nabm:ig erf I' an yerweerders een afsluitingsmuur op te richten welke voor de helft van zijn gronclvlak op dezer grond staat en gedeeltelijk
de gevelmuur vormt van een op zijn
groncl gebouwde garage, de aldus opgerichte muur door aanlegger zonder titel of
recht gebouwd verklaart heeft, en deze
ten verzoeke van verweerders veroordeelu
heeft om het deel van bewuste muur dat
op hun grond staat af te breken, zulks
om de dubbelzinnige en niet ter zake dienende redenen welke de beslissing niet
wettelijk kunnen n~chtvaardigen, te weten : dat de gemeente La Louviei·e, waar
de aaneengrenzende erven van partijen
zijn gelegen, onder het regime van de
besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw geplaatst is, dat niemancl op haar grondgebied mag bouwen
zonder de voorafgaande machtigin~ van
·de Minister van openbare werken, !lat

aanlegger, naar wordt beweerd, niet de
machtiging; ;,1JU verkregen hebben de kwestieuze a:fisluitingsmuur te bouwen waarvan de hoogte niet voorkwam op het door
de Minister van openbare werken onvoorwaardelijk goedgekeurd plan, dat bewuste
mnur een hoogte heeft van 2 m. 60, welke
tloor de diensten voor stedebouw van de
provincie Henegonwen als overdreven
wordt beschouwd, en dat hi.i de totstancl!Jrenging van het bouwkundig ensemble
van de wijk belet, dat hij voorts verweertlers belet het ontworpen bouwwerk aan
!le ingang van hun eigenclom op te richten, dat de aanspraak van de Minister
van openbare werken de hoogte van de
afsluitingsmuren, ge!Jouwd in de gemeenten waar afsluiting verplicht is, te beperken, niet tegen artikel 6.133 van het Burgerlijk Wetboek indrnist, mitsclien de besluitwet van 2 december 1946 in artikel 3,
cl, bepaalt dat in het belang van het behoud, de bruikbaarheicl en de .schoonheid
van de openbare wegen, algemene of bijzondere voorschriften aangaancle de beplantingen en de gebouwen mogen worden
gegeven, en clat er derhalve blijkt clat
aanlegger zijn naburen niet wettelijk kon
tlwingen op gemene kosten een afsluiting
op te riehten welke niet in overeenstemming zon wezen met een verordening van
algemene aard, clan wanneer het ontbreken van een bestuurlijke machtiging niet
<loor verweerders mocht '>vorclen ingeroepen en er geen enkel algemeen of bijzonder voorRchrift, noeh enige verordening
van algemene aard bestaat welke op het
grondgebied van La Louvier.e het bouwen
van afsluitingsmuren onder de voorwaarden van de artikelen 658 en 663 van het
Burgerlijk Wetboek verbiedt, en clan
wanneer althans de bovenaangehaalde reclenen geen vaststelling van het bestaan
ervan inhouclen :
Ovenvegende dat de eigenaar, op wiens
erf een door de nalmrige eigenaar opgericht bouwwerk ten dele staat, de wegneming van !lat bonwwerk niet kan eisen
ingeval hi.i daartoe zijn instemming gegeven heeft of wanneer, op grond van
artikel 663 van het Burgerlijk Wetboek,
hi.i wettelijk gehouden is toe te .stemmen
tot het bouwwerk zoals het werd opgericht;
Overwegende dat blijkens de vermeldingen van het bestreden vonnis, noch verweerclers, noch hun rechtsvoorganger toegestemd hebben tot het bouwen zowel van
de gevelmuur als van de afsluitingsmuur
die hem verlengt;
Overwegende clat het bestreden vonnis,
zonder deswege geeritiseerd te worden,
zegt dat aanlegger, vooraleer de litigieuze
muur te bouwen, de machtiging van de
Minister van openbare werken of van zijn
afgevaarcligde had moeten bekomen; daar-
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besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw;
Dat anderzijCLs vaststaat en niet betwist
is dat de gemeente La Louviere een der
gemeenten is waarop voormelde besluitwet van toe passing· is;
Dat, tenslotte, de rechter over de gronrl
vaststelt dat aanlegger, hoewel hij daartoe was verzocht geworclen, de aanvraag
om machtiging welke hij had tlienen te
doen, niet heeft ingediencl;
Dat het bestreclen vonnis uit die omstandigheclen terecht afgeleicl heeft dat
de rechtsvoorganger van verweerclers niet
wettelijk gehouclen was tot het bouwwerk
toe te stemmen zoals het werd opgericht ;
Overwegencle immer.s, dat de eigenaar
van een erf de eigenaar van een naburig
erf niet kan clwingen, hetzij tot het oprichten van een muur op gemene kosten,
hetzij zelfs tot het geclogen van het oprichten, uitsluitencl op de kosten van de bouwer, van een ten dde op zijn grond voornitlopende muur, wanneer het oprichten
van de muur in hoofde van bewuste bouwer een inbreuk 011 een strafbepaling uitmaakt;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeeltl heeft tot het afbreken, in
de mate dat hij op de grond van verweerclers staat, van het deel van de litigieuze
muur dat de gevelmuur van aanleggers
garage vormt, om de enkele reden << dat er
geen gronclen zijn om tussen de afsluitingsmuur en de garagemuur een onderscheid te maken 11, zonder. de redenen van
cl.eze zienswijze aan te geven en aldus de
werkelijke reclen van de beslissing nopens
het deel van cle litigieuze muur lletwelk
de gevelmnur van de garage van aanlegg·er in vcorbreking uitmaakt, onlJekeml lateml :
O.verwegenrle dat het bestreden vonnis,
om de beslissing ten aanzien van de gevelmuur van de garage te verantwoorrlen,
verwijst naar de redenen welke het geeft
ter rechtvaardiging van de beslissing l>etreffende de afsluitingsmm1r;
Dat laatsbedoelde redenen noch tegenstrijdig, noch dubbelzinnig zijn;
·
Dat het hestreden vonnis mitsdien aan
de vormregel van artikel 97 van de Grandwet voldoet;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 october 1950. - 1 8 kamer. - VoorzitSohier, raad,,heer waarnemend
voorzitter. - Verslarweve·r, II. Piret. -

ter, H.

GeUjkl·uidende conclnsie, H. Raoul Hayoit:

de

Tel'micourt,

procureur-generaal.

Pleiter, H. De Bruyn.
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OORLOG. - BESLUIT VAN 18 MEI 1943 VAN.
DE IN RAAD VERGADERDE MINISTERS . ...:_ 0FFICIER VAN RET IN GROOT-DRITTANNIE AANWE-·
ZIG GEDEELTE VAN RET DELGISCR LEGER.
ZIN VAN DIE UITDRUKKING.
Een re.se1·veojjic-ier, ·in Zwitserland ve·rbUjvencl, aan wie gedurende cle v-ijancleUjlcheflen doo1· cle !'CfJCTin[J bevel wenl
[Jegeven zich naa1· Lonrlen te be[Jeven
maar clie clit bevel nooit heett katnnen
ttitvo-eren, behoonlc niet, in de zin van
artikel 3 van het' OZJ 18 mei 194·3 floor de
in Raacl vergaflcnle rn,inisters [}enomen
1Jesluit, tot het in Groot-BI'ittannie aan-wez,ig gecleeltc va.n het Bel[Jisch lege1·.

{LITISCONSORTEN LALLEMAND, '1'. BELGISCRE
STAAT, MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.)
AHF.EST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1955 gewezen door·
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 3 van het .
besluit van de in Itaarl vergaderde ministers, van 18 mei 194B, ter goedkeuring van
het reglement tot vaststelling van de rech-,
ten der officieren en lagere militairen op
de verschillende toek enning en en verstrek- ·
Jdngen, 3, 4 en 5 van de wet van 18 april
1905, tot bepaling van de stand en de
rechtstoestand der reserveofficieren, 5 van
de wet van 15 september 1924 betreffende
de stand en de bevonlering der officieren,
26 van het koninklijk besluit van 26 maart
1940 tot vaststelling van de staat en de·
stand der reserveofficieren, 1350, 1351 en
1352 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet, rloordat het bestreden arrest,
hoewel er geoordeeld was dat de rechtsvoorganger van aanleg·gers, reservemajoor
met opdracht in Zwitserland, de stand
van een reserveofficier had gehad, gemobiliseerd van 1 juni 1941 tot 31 juli 1945
ingevolge een van de Belgische regeringin Groot-Brittannie uitgegane individuele
oproeping naar Louden, en dat hij voor
de in aanmerking genomen periode recht
hacl op de wedde en de nOTmale vergoedingen van de reserveofficieren van zijn
rang met opdracht in het buitenland, desniettemin beslist heeft dat hij niet tot het .
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in Groot-BrittannHc; aanwezig gedeelte van
het Belgisch leger behoord heeft en dat de
bepalingen van het bij het besluit van de
ministers van 18 mei 1943 g·oedgelwurd
reglement op hem niet toepasselijk zijn,
onder llet voorwendsel dat het behoren tot
het in Groot-Brittannie aanwezig gedeelte
van het Belgisch leger, in de zin van artikel 3 van bovengerneld besluit, een werkelijke inlijving in een formatie of een
dienst welke dat gedeelte van het leger
uitmaken zou onderstellen, en dat, bijaldien ook de oproeping automatisch de
opneming in de getalsterkte, door het
leger, met zich brengt, bewustc upneming
gezien de toentertijd heersende omstandigheden enkel is kunnen tot stand komen
door een tweevoudige verrichting, te weten de oproeping en de effectieve inlijving
in het kader van een eenheid of dienst,
dan wanneer artikel 3 ''an het besluit van
de ministers van 18 mei 1943 niet de bovenomschreven enge zin heeft, de mobili.;ering van een reserveofficier door een van
de Belgische Regering in Groot-Brittannie
uitgaande oproeping noodzakelijkerwijze
de inlijving in het in dat land aanwezig
gedeelte van het Belgisch leger met zich
heeft moeten brengen, naardien de reserveofficier, door het enkel feit van zijn
mobilisering, in de actieve kaders van het
leger treedt en dan wanneer de toentertijcl
heersende omstandigheden die wettelijke
uitwerking van de mobilisering niet konden belet hebben zich voor te doen, doordat bovendien het bestreden arrest gepoogd heeft de gecritiseerde beslissing te
verantwoorden door het ter zake niet dienencl motief dat het enkel feit aan
's vijands macht te ontkomen voor de militairen niet ipso facto het behm·en tot
het in Groot-Brittannie aanwezig gedeelte
van het Belgisch leger met zich bracht :
Overwegende clat, volgens artikel 3 van
het besluit van 18 nrei 1943, t1e bepalingen
van het daarbijgevoegd reglement uitsluitend toepasselijk zijn « op de belanghebbenden clie tot het in Uroot-Brittannie
aanwezig gedeelte van 't Belgisch leger behoren 11 ; dat mitsdien de rechten der tot
dat gedeelte van het leger behorende gemobiliseerde reserveofficieren ten aanzien
van de toekenningen en bevorderingen
door dat reglement worden beheerst, terwijl de rechten van de andere gemobiliBeerde reserveofficieren voort door de vroegere bepalingen beheerst worden;
Overwegemle dat, volgens de vaststellingen van het arrest, in 1941, toen reservemajoor Lallemand, rechtsvoorganger
van aanlegger.s, zich als militair attache
in Zwitserland bevond, de regering op
1 juni aan zijn opdracht een einde maakte
·en hem het bevel gaf zich te Lunden te
melden; dat majoor Lallemand dit bevel
nooit heeft kunnen uitvoeren;

Overwegende dat, door te beslissen dat
een oproeping welke niet van uitvoering
gevolgd werd, het behoren van de reserveofficier tot een bepaald gedeelte van het
Belgisch leger, ter zake het in Groot-Brittannie aanwezlg gecleelte van het Belgisch leger, niet tot stand bracht, het
bestreden arrest, verre van de in het middel aangeduide bepalingen van het besluit
van 18 mei 1943 te schenden, daarvan de
uitlegging verstrekt heeft welke zij zowel
naar hun tekst als naar de inleiding van
gezegd besluit in zich sluiten;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
4 october 1956. - 1° kamer. - Voorzittcr en verslno!Jevc·r, H. Sohier raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Gcl'ijlol·wiclcncle
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal.
Ple'itor, H. De
Bruyn.
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HUUR. HANDELSIIUUROVEi1EENK0:1<IST.
WET VAN 30 APRlL U51. UIT>VINNING. FORFAITAIRE VERGOEDING. AFWIJKINGS"
OVEREEi\':KOMST. - GELDWHEIDSVOORWAARDE.

Nn inuang van hct 1·ccht op he1·n·iettwing
vnn cle hanclclshmwove1·eenlcornst rnouen
cle pa'riijen vctn het cloo1· cle tvet in{Jestelcl 1'e!Jirne van to1·jaitai·rc VC1'[JOecl'ing
ctfwijken (1). (Wet van 30 april 1951,

art. 25.)
(YA:NDERMEGLE'N P. EX l\L, T. DEWULF.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonniS op 15 j anuari 1955 in hager beroep
gewezen door de Rechtllank van eerste
aanleg te Brugge;
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 25, meer bepaalcl, eerste lic1, 28 en 33 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfoncls, 1168, 1179, 1181 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet, cloorclat het bestreden vonnis, na
(l) Verslag van de verenigde commissies voor
justitie en economische zaken van de Senaat
(Pa1"l. doc., Senaat, buitengewone zitting, 1950,
nr 156, blz. 5).
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-61vastgesteld te hebhen dat op 9 juni 1951 ~en uitwinningsvergoerling ingesteld heeft,
eisers aan verweerder opzegging gegeven het bestreden vonnis er op wijst dat aanhadllen van de kwestieuze handelshuur- leggers, eigenaars van het door verweerovereenkomst, om reden dat zij zelf het der vroeger betrokken goed en waarin
door verweerder hetrokken goed wensten deze een apotheek hield, tegen 10 decemuit te lmten en te hetreklren, llat hij von- ber 1951 aan de huur een einde hadden
nis van de Rechtbank van eerste aanleg te gemaakt om het goed zelf te betrekken,
Brugge, dd. 26 april 1952 deze opzegging dat clie opzegging geldig verklaard werd
gelcUg verklaard werd en de uitdrijving en dat de uitdrijving van verweerder tevan verweerder bevolen, dat op 19 mei 1952 gen die datum bevolen werd bij vonnis
een dading tussen partijen gesloten werd, van 26 april 1952, betekend op 15 mei 1952,
die op 30 september 1952 bevestigd · werd, dat na het vertrek vari verweerder op
en waarbij onder meer, enerzijds verweer- 30 october 1952, aanleggers het goed niet
ller het recl1t bekwam het goed te betrek- betrokken maar het aan een derde verken tot 10 october 1952 (datum die later huurden;
vervangen werd voor de datum van 30 ocQyerwegende dat, om die eis tot vergoetober van hetzelfde jaar). en anderzijds ding in te willigen, afgewezen door de
yerweerder uitclrukkelijk en vrijwillig eerste rechter ov grond van een tussen
eiseres ontsloeg van alle verplichting om partijen op 19 mei 1952 gesloten en op
hun eigendom zelf te betrekken of nit te ilO sevtember 1952 bevestigde overeenbaten en zich alle recht ontzegde op enige komst, het bestreden vonnis die overeenvordering noch vergoeding over het feit komst en haar bevestiging nietig verdat zij vanaf 10 october 1952 (later werd klaart, in zover deze betrekking hebben
bedongen : vimaf 30 october 1952) deze op de uitwinningsvergoeding, om reden
plaatsen opnieuw zouden verhuren, wan- dat zij zijn tussengekomen v66r ingang
neer en aan wie zij wensten, dat eiseres van het recht op verg·oeding gerechtvaari'le bij deze dading aangegane verplich- digd door het niet persoonlijk betrekken
tingen stipt naleefden en dat verweerder van het verhuurde goed door aanleggers
het goed eerst verliet op 30 october 1952, binnen de zes maanden na de uitwinning
beslist heeft dat voormelde dading nietig van verweerder;
was en dat verweerder recht had op een
Overwegende dat artikel 25 van de wet
uitwinningsvergoeding, om reden dat de van 30 april 1951 dat, in cle daarin bedading afgesloten werd v66r de ingang paalde gevallen, het recht tot een uitwinvan het recht op vergoeding spruitende ningsvergoeding erkent ten behoeve van
uit het niet zelf betrekken van het huur- de huurder aan wie zijn recht op hergoed door eisers binnen de zes maanden nieuwing van de huurovereenkomst werrl
na de ontruiming, wanneer artikel 25 van ontzegd, en dat het bedrag van die verde wet van 30 april 1951 aan de partijen goeding forfaitair vaststelt, uitdrukkelijk
het recht verleent een akkoord af te slui- aan de partijen de vrijheid toekent dit
ten over de uitwinningsvergoeding na in- punt te regelen naar gelang hun bijzongang van het recht op hernieuwing, wan- dere overeenkomsten voor zoveel hun akneer dit recht ontstaan was in hoofde van koord afgesl<iten zou zijn << na ingang van
Yerweerders vanaf 10 mei 1951, datum dat recht >>;
waarop de wet in werking trad en waarOverwegende dat nit de voorbereidende
op .tegelijk, ingevolge artikel 33 van de
wet, huurvernieuwing kon worden aange- werkzaamheden van de wet blijkt, dat, na
vraagd, wanneer overigens ook het recht ingang van het recht op hernieuwing van
op vergoeding ontstaan was, v66r het af- de huurovereenkomst, partijen van het
sluiten van de dading, wanneer inderdaad door de wet ingesteld regime van forfaidit recht ontstond, onder schorsende voor- taire vergoeding mogen afwijken;
Overwegende dat de overeenkomst,
waarde, vanaf 9 juni 1951, datum van de
opzegging van de huurovereenkomst om waaraan het bestreden vonnis weigert
reden dat eisers het goed zelf wensten nit uitwerksel toe te kennen wat de uitwinte baten en te betrekken, wanneer in alle _ningsvergoeding aangaat, werd afgesloten
geval het niet betrekken van het kwes- na het ogenblik waarop het recht op hertieus goed door eisers de opschorsende nieuwing van de lmurovereenkomst invoorwaarde heeft verwezenlijkt en, dus, gang kreeg, daar zij tussen partijen op
het volle recht op de uitwinningsvergoe- 19 mei 1952 werd aangegaan en op 30 sepding met terugwerkende kracht op 9 juni tember 1952 werd bevestigd, hetzij na het
ogenblik _waarop de uitwinning rechter1951 heeft doen ontstaan :
lijk erkend werd;
Overwegende llat om de omstandighe- '
Dat het mid del gegrond is;
den nader te bepalen waarin verweerder
een op het 3° van de eerste alinea van arOverwegende dat het vonnis niet betikel 25 van de wet van 30 april 1951 en streden wordt in zover het door aanlegtegelijk op de derde alinea van dit artikel gers aangevoerd verweermiddel, afgeleid
gegronde vordering ter verkrijging van nit de verjaring van de vordering ter
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verkrijging van de uitwinningsvergoeding, afgewezen werd;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behouclens in zover het vaststelt dat de door verweercler ingestelde
vordering ter verkrijging van de uitwinningsvergoeding door verjaring niet vervallen is; beveelt dat melcling van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing·; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak alzo beperkt
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Veurne, zetelende in hoger beroep.
5 october 1956. - 1° kamer. - Voo·rzittcr, H. Wouters, eerste voorzitter. Vcrslag_qcver, H. van Beirs. - Gclijldttidcndc conclusie, H. Roger Janssens de

Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
Pleitc1·, H. Struye.
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nis verniet-i{lt om ·reden het niet mogelijlc is de regelmatigheid van fle samen-·
stelUng van fle zetel na te gaan, de verpUoht-ing over de gmnrl ~titspnwlc te
floen (1). (Wetb. van strafr., art. 215.)

2° H et m'ilita·ir" uereohtshof hetwellc, zetelenfl in ho{le·r bemep, over cle _q,·oml van
fle zaalc !tUspmalc floet na evocat'ie ingevolge de n·ietiglleid van het bemepen
vonnis zonde1· de ve·rdachte 1/.'ie·rvan in
lcennis te stellen, mislcent zorloencle rlw
rechten van de venlediging niet (2).

(Besluitwet van 27 januari Ull6, art. 3.)
3o De mhldelen Wftal·in het feit en het
recht vermenufl H_qpen zijn niet ontvanTcelij 7c (3).
4° Het 1niflflel naa·r lnifl waa;rvan het feU
omsolweven ftls een beflPieglijlce verdttis-·
tering (art. 54, al. 1 en 2, van het Mil.
strafwb.) eigenl'ijk een beclriegli,ike wegnemin.q (art. 54, leclen 1 en 3 van hetllelfrle WetboekJ !t.itma.alr,t is niet ontva.ulcel-ijlc, wnnneer rle witgestJ1'olcen ska,f
7l'innen de tJerken blijft vftn fle st1·at rlie·
marl ~titgespmlcen worclen voo·r flit laatste misdr"ijf (4). (Weth. van strafv.,.
nrt. 411 en 414.)

1°

VONNISSFJN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. BEROE.PEN VONNIS VERNIETIGD WEGENS ONMOGELIJK ONDEilZOEK NAAR
DE REGELMATIGHEJD VAN DE SAMENS'IELLING
VAN DE ZETEL. YER.PLICIITE EVOCATIE VAN
DE llECH'l'ER. IN HOGER BEROEP.

2° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. KRIJG3IIJF. EVOCATIE EN BESLISSING TEN GRONDE O.P BESCHEIDEN
GEWEZEN.
ZONDER
VOJBAFGAANDELIJKE
VERWITTIGING YAN DE VEBDACIITE. GEE'!
SCIIENDING VAN IIET VERDEDlGINGSBECIIT.

3° MIDDELEN 'J'OT VERBRFJKING. STHAF;I,AKEN. Jii[IDDEL WAAiliN HEr FEIT
EN IIEl' RECHT VERMENGD LIGGEN. NIET
ON'_rVANI<:ELI.JK ].1IDDICL.

4° MIDDELEN TOT VERBREKING. STHAFZAKEN. VEROOBDELING WEGENS BEDRIEGLIJKE VERDUISTElUNH. VOORZIENING
VAN DIC VERDACHTE. J\i!IDDEL GENOMEN
DOORDA'l' HET ~'EIT EEN BEDRIEGLIJKE WEGNE~HNG UIT~IAAK'l'. STRAF WETTELIJK
VERANTWOOBD. NIET ONTVA.NKELIJK MIDDEL.

1 o lVanne(J1' de ee1·ste 1·eohter bevoegcl WflS
en de zaak •u66r hem ·1·egelmatig aanhan.qig 'I.Verd yemaalct, heett de ·1·echte1·
in hager be·roep, !l'ie het beroepen von-

(1) Verbr., 12 febrnari 1951 (1l1T. jrei·b,·.,
1951, blz. 315; Bull. en PASIC., 1951, I, 377).
(2) Verbr., 12 februari 1951 (A>T. T'e1·br.,
1951, blz. 315; Bull. en PASIC., 1951, I, 377).
Zie ook verbr., 13 december 1954 (A>'1'. Fe1·br.,
1955, blz. 268; Bull. en PASIC., 1955, I, 3QI7).

(HERMAN.)
ARREST.

HFJT HOF; ~ Gelet op het besti:eden
arrest, op 22 december 19:35 gewezen door
het militair gerechtshof;
I. Over de voorziening van Herman :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5'! van het Militair Strafwetboek, 66 en 240 van het gewoon Strafwetboek, en schending van de rechten der
verdediging, doordat het bestreden arrest
aanlegg·er veroonleelt na uit de debatten,
om reden van de onmogelijkheicl de regelmatig·heid van de samenstelling van de zetel na te gaan, weggelaten te hehben het
v66r de krijgsraacl verrichte onderzoek en
het bij vonnis vooraleer recht te doen gelast aanvullend onderzoek, met de verklaring llat zij niet nodig zijn tot de openbaring der waarheid, zonder dat aanlegger
van llat yoornemen van het militair gerechtshof in kennis is gesteld geworden
noch in staat dienaangaancle het zijne te
zeggen en te verzoeken dat de getuigen
opnieuw zouden worden gehoord, dan
wanneer sommige der gehoorcle getuigen,
-------------·-·-·--·

(3) Verbr., 7 mei 1956 (A1-r. Yerln·., 1956,
blz. 742; B<tll. en PAsrc., 1956, I, 989).
(4) Verbr., 6 februm·i 1956 (Arr. Yerb1·.,
195(;, blz. 446; Bttll. en PASIC., 1956, I, 573).
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·onder meer degenen die gehoord werden
in de loop van het bij het vonnis vooraleer recht te doen gelast aanvullend on~
derzoek, gehoonl waren geworden op verzoek van aanleggers verdediging en door
haar waren ingeroepen, en dan wanneer
het militair gerechtshof niet kon beslissen, zonder de ingewonnen deposities te
omlerzoeken, welke zij verklaart buiten
beschonwing te laten, dat die dq1ositieR
tot de openbaring der waarheid niet nodig waren, zodat de weigering acht te
slaan op de ten verzoeke van de verdediging ingewonnen deposities niet wettelijk
met redenen omkleed is :
Overwegencle, enerzijds, dat het niet tegenstrijdig is wegens nietigheid het v66r
de krijgsraad verricht onderzoek nit de
debatten weg te laten en tevens te verkla.ren dat cle door bewnst onderzoek ingewonnen elementen niet nodig zijn tot de
openbaring der waarheid, naardien deze
laatste verklaring enkel impliceert dat
het militair gerechtshof vastgesteld heeft
dat de andere elementen der zaak volstonden om zijn overtniging te vonnen;
Overwegende, anderzijds, dat, na in de
loop van de beraadslaging vastgesteld te
hebben dat het in de omnogelijkheid was
gesteld de. regelmatigheid van de samen.steliing van de krijgsraad die het beroepen vonnis gewezen had, na te gaan, het
mi.litair gerechtshof, zoals het de verplichting had, bewust vonnis en het in
·eerste aanleg gevoerd onderzoek vernietigd heeft ;
Overwegende dat het militair gerechtshof, altlns verkerend in bet in artikel 215
van het Wetboek van strafvordering omschreven geval, over de grond diende nitspraak te doen na het beroepen vonnis
vernietigd te hebben en znlks mocht cloen
zonder de beklaagde van dat voornemen
in kennis gesteld te hebl1en;
Overwegende dat, vermits het militair
gerechtshof, in boger beroep op de stukken recht sprak uit kracht van artikel 3
van de besluitwet van 27 jannari 1916, en
de waarde der voorgelegde bewijselementen en de gepastheid van elke aanvnllende
<mderzoeksverrichting souverein beoordeelde, het niet gehonden was, aangezien
het achtte genoegzaam ingelicht te zijn,
de debatten opnieuw te openen om aanlegger in staat te stellen eventueel het verhoren van de getuigen aan te vragen die
op zijn verzoek v66r de krijgsraad getuigenis afgelegd haclden;
Dat door definitief ten gronde in die
omstandigheden uitspraak te doen, na het
in eerste aanleg verricht onderzoek nit de
debatten weggelaten te hebben, het militair gerechtshof geen wetsbepaling noch
de rechten der verdediging geschonden
l1eeft;
· Dat het mid del niet kan slagen;

Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van cle artikelen 97 van de
Grondwet, 5! van het Militair Strafwetboek, 6G en 240 nm het gewoon Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt nit hoofde van de telastlegging in de loop van de jaren 1953 en
1954 zekere aan de Staat toebehorende
hoeveelheden benzine en olie verdnisterd
te hebben « waaroner hij rekenplichtig
was of die hem ter bewaring waren toevertrouwd », als oflicier van het bevoorradingspeloton, dan wanneer uit <1e in het
dossier berustende stukken, en onder
meer uit het proces-verbaal nr 13 blijkt
da t aanlegger sedert mei 1952 niet meer
de leit1ing van het bevoorradingspeloton
had, daar hij overgegaan was naar de legerbakkerij te Bressoux, waar de benzine
en de olie hem niet meer ter bewaring
wrrren toeYertrouwd :
Overwegende dat bet middel, in zover
het artikel 97 van de Grondwet vermeldt,
niet ontvankelijk is, daar het niet aanduidt waarin het beklaagd arrest bewuste beprrling zou geschonden hebben;
Overwegende dat, voor het overige, in
het middel de feiten en het recht vermeng"Cl liggen; dat het nienw en derhalve
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Orer de voorziening Yan Fransolet :

· Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 54 van het Militair Strafwetboek, 66 en 2,!0 van het gewoon Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger uit hoofde van inbrenk op artikel 54, eerste en tweede lid,
van het JVIilitair Strafwetboek veroordeeld
lweft, ter zake van het bedrieglijk verduisteren van benzine en vlees die aan de
Staat toebehoorden, waarover hij rekenplichtig was of die hem ter bewaring waren toevertrouwd, dan wanneer aanlegger
in werkelijkheid niet over bewuste goededen rekenplichtig was en deze niet onder
zijn bewaring waren :
Overwegende dat het middel, waarin
feiten en recht vermengd liggen, nieuw
is; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de snbstantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
III. Over de voorziening van Marsin :

Overwegende dat de substantiele of ·op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
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IV. Over cle voorziening van Bonniver :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
V. Over de voorziening van Legros :
Over het eerste middel, afgeleitl uit de
schending van de artikelen 54, eerste en
tweede lid, van het Militair Strafwetboek,
en 2,10 van het gewoon Strafwetboek,
doordat het beklaagd anest aanlegger
uit hoofde van inbreuk op artikel 54, eerste en tweede lid, van het Militair Strafwetboek veroordeeld l1eeft, en op hem de
straf, bij artikel 240 van het gewoon
Strafwetboek gestelcl, toeg·epast heeft, ter
zake van het bedrieglijk verduisteren van
goederen die aan de Staat toebehoorden
en hem ter bewaring waren toevertrouwd,
clan wanneer aanlegger, die beherend menagemeester was en geen magazijnhonder
in werkelijkheid niet de bewaring van
llecloelde goederen had :
Overwegende dat het micldel, waarin
feiten en recht vermengclliggen, nieuw is;
dat het mitsclien niet ontvankelijk is;
Over het tweetle micldel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen M, eerste,
tweede en derde lid, van het Militair
Strafwetboek, 240, 461. en 463 van het gewoon Strafwetboek, cloordat het bestreclen arrest aanlegger uit hoofde van bedrieglijke verduistering veroorcleeld heeft,
llij tocpassing van de artikelen 5±, eerste
en tweede licl, van het Militair Strafwetboek en 2JO van het gewoon Strafwetboek,
dan wanneer de door aanlegger begane
feiten in werkelijkheid een bedrieglijke
wegneming opleveren en clienvolgens onder toepassing vallen van de artikelen 54,
eerste en derde lid, van bet Militair
Strafwetboek, 461 en 463 van bet gewoon
Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger, die onclerofficier was, nit hoofde van bedrieglijke wegneming van aan
de Staat toebehorende goederen, welke
hem ter bewaring waren toevertrouwd,
veroorcleeld heeft tot een gevangenisstraf
van drie maanclen en 50 frank geldboete,
en beslist heeft dat hem zijn graad wordt
ontnomen;
Overwegende clat de aldus toegepaste gevangenis- en geldboetestraf in cle grenzen
van artikel ,163 van het gewoon Strafwetboek uitgesproken is; dat de ontneming
van de graad de verplichte strafmaatregel is clie met de veroordeling van een
omlerofficier wegens inbreuk op artikel 54
van het Militair Strafwetboek, hetzij uit
hoofde van bedrieglijke vercluistering
eerste en tweede lid), hetzij uit hoofde
van bedrieglijke wegneming (eerste en
derde lid), gepaarcl moet gaan;

Waaruit volgt dat, al ware bet middel
gegroncl, de straf desniettemin verantwoord zou blijven;
Dat het middel derhalve krachtens de
artikelen 411 en 414 van het Wetboek van
strafvordering niet ontvankelijk is;
Over het derde en het viercle middel,
het derde, afgeleid uit de schending van
de artikelen 54 van het Militair Strafwetboek, 240 en 505 van het gewoon Strafwetboek, doordat bet bestreden arrest,_
om aanlegger te veroordelen bij toepassing van de artikelen 5±, eerste en tweede
licl, van het Militair Strafwetboek en 240
van het gewoon Strafwetboek, hierop
steunt clat aanlegger rechtstreeks medegewerkt heeft tot de uitvoering van de door
cle medebeklaagde Bonniver gepleegde bedric:glijke verduisteringen van aan de
Staat toebehorende en hem ter hewaring·
toevertrouwde levensmiddelen, dan wanneer het aldns ten laste van aanlegger·
voor bewezen gehouden feit eventueel enkd de inbreuk van heling, in artikel 505van het gewoon Strafwetboek omschreven, kan oplevercn : het viercle, afgeleid
uit de schending van de 'artikelen 54 van
het Militair Strafwetboek en 240 van bet
gewoon Strafwetboek, doordat voormeld
arrest ten onrechte laat gelden clat de
levensmiddelen wegens welker beclrieglijke verduistering aanlegger is veroordeelcl geworden, vallen in de limitatieve
opsomming van de lichamelijke goederen
die het voorwerp kunnen zijn van het misclrijf, in artikel 5!, eerste en tweede lid,
van bet Militair Strafwetboek omschreven:
Overwegencle dat aanlegger terechtstond
op grond van artikel M, eerste en tweede
lid, van het Militair Strafwetboek, we-,
gens twee reeksen beclrieglijke vercluisteringen, tle eerste van kantoorbehoeften
(telastlegging A), <le tweede van levensmidclelen, onder meer v lees, suiker, enzovoorts (telastlegging B);
Ovenyegende dat het arrest beide telastleggingen bewezen verklaard beeft
doch oih reclen van de eenheicl van oogmerk welke de feiten dier telastleggingen
verbond, slechts een straf heeft geveld;
Overwegende dat, aang·ezien zij enkel
op de bedrieglijke verduisteringen van telastlegging B betrekking hebben, de middelen, al waren zij gegrond, niet tot verbreking van de veroordeling zouden kunnen leiden, de uitgesproken straf gerechtvaardigd blijvencle door de feiten van telastlegging A;
Dat de midclelen mitsdien bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietighei1l voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;
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8 october 1956. - 2" kamer. - Voorzitte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Moriame. - Gelijkluidende conol1ts·ie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. della Faille d'Huysse, G. Ugeux (deze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Brussel) en De
Laever ('van de Balie bij het Hof van beroep te Luik).

2e

8 october 1956

KAMER. -

VEJRKEJEJR. - WEGCODE VAN 8 APRIL Hl5±.
~ IN REWEGING ZIJNDE VOERTUIGEN. ~ 0NTMOETING OP EEN E:RUISPUNT. - KRUISEN. TOE TE PASSEN REGELEN.
De ontmoeUng van twee voert·nigen op een
lcntispunt w01·dt door de bepalingen van
de arUkelen 15 en 16 van de W erJoode
van 8 atpril .1954 geregeld, te1·wijl het
leruisen van twee in beweging z·ijnde
voe1·tuigen bij het artilcel P!O van voormelde carle geregeld worat (1).

(PARIS, T. FREY.)
ARHEST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 januari 1956 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik ;
Overwegende dat de voorziening van
aanlegger, burgerlijke partij, enkel betrekking heeft op de beslissing·, gewezen
over de door hem tegen verweerder ingestelde burgerlijke vordering;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van cle artikelen 15 en 16 van
bet koninklijk besluit van 8 april 1954,
doordat bet bestreden vonnis beslist dat
verweerder niet bij een te hoge snelheid
reed om de reden clat hij ten opzichte van
aanlegger de voorrang van het van rechts
komencl verkeer genoot, clan wanneer de
voorrangsregelen niet toepasselijk zijn op
twee voertuigen die elkaar kruisen :
Overwegende clat het vonnis erop wijst :
dat verweerder in een « soort engte >> reed,
en dat « becloelcle engte reeds van de rue
Duquesnoy cleel uitmaakt >> ; « clat het
(1) Verbr., 24 januari 1955 (Bull. en PAsrc.,

1955, I, 532).
VERRR., 1957. -

5

punt der aanrijcling op ongeveer acht of
negen meter van het begin dier straat is
gelegen; dat de terrasse Saint-Brice er
toegang toe verleent aan de linkerzijcle
van de zich naar de pont des Vendeens
voortbewegende weggebruiker, zoals appellant (bier verweerder) deed; clat bet
onmogelijk is, om reden van bet uitzicht
der plaats, de rue Duquesnoy in het deel
llat aan de terrasse Saint-Brice paalt, te
beschouwen als met deze een enig kruispunt >ormend >> ;
Overwegende clat deze onduidelijke en
dubbelzinnige vaststellingen in het onzekere laten of partijen elkaar ontmoet hebben op het kruispunt gevormd door de rue
Duquesnoy en de terrasse Saint-Brice, in
welk geval verweerder de voorrang van
het van rechts komencl verkeer zou genaten hebben, dan wel of zij elkander gekruist hebben in «de engte >> welke het
begin van de rue Duquesnoy uitmaakt, in
welk geval het de regelen cler kruising
zijn die toepasselijk zouclen wezen;
Overwegencle clat de bestreclen beslissing
wegens deze onchtidelijkheid en deze dubbelzinnigheicl in de redenen de beoordeling
niet wettelijk rechtvaanligt · welke de
rechter van verweerclers snelheid geeft
door erop te steunen dat verweercler de
voorrang van het van rechts komencl verkeer genoot ;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
vonnis, doch enkel in zover het over de
vordering cler burgerlijke partij Paris beslist; beveelt clat melding vail omlerhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gecleeltelijk vernietigcle besli~sing ; veroordeelt verweerder tot de kosten ; verwijst de alclus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, in hoger
beroep uitspraak doende.
8 october 1956. - 2e kamer. - Voo?·zitter, H. Fettweis, voorzitter. - Ve?·slaggever, H. Neveu. - Gelijlcluiclenae conclits·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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GEEJSTRIJKEJ DRANKElN. - OPENINGSTAXE DER. SLIJTERIJEN. AANVULLENDE
'!'AXE INGEVOLGE DE TOEPASSING VAN DE WET
VAN 26 JULI 1952. - GEBREK AAN BETALING
BINNEN DE GESTELDE TER:IfiiJN. ~ TOEPASSELIJKE GELDEOETE.
Bij gebrelc aan betaling van de aftnvu.llenae openingstaxe ve1·schulrUgcl ingevolge ae toepassing van ae wet van
26 j1tli 1952 b'innen ae gestelde tennijn
is de toepasselijlce geldboete cleze flie
voorzien ·is bij a1·tilcel 35, 3°, van cle

-66wetsbepaUngen in zake slijte?"ijen van
gegiste d1·anlcen bif koninlclijk lieslttit
1!an 3 april1953 sarnen{/eschalcelrl en niet
degene cUe voo1·z·ien is b·ij a.rtikel 35, 1o,
van zelfde samengeschctkelde bepali.ngen.

\DELGISCHE S'l'AAT, MlNISTEH VAN FINANCIEN,
T. COENEN; COENEN, T. DELGISCHE STAA'l'., l\11NISTER VAN ~'INANCIEN.)

ARHEST.
HET HOF; - Gelet op het be:o;trcclen
arrest, op 7 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
A. Over de voorziening van Coenen :
Over het middel van ambtswege, afgeleicl nit de schending van artikel 35, 1°,
der wetsbepalingen in zake de slijterijen
van gegiste drunken, bij koninklijk besluit
van 3 april HJ53 samengeonlencl, doonlat
llet arrest de door die bepaling als straf
voor clc overtreding van artikel 50 voorziene gcldboete uitsprcekt, {lan wanneer
artikel 35, 1 o, slechts de overtredingen bedoelt van de artikelen 9 tot 16, 23, 26
tot 31 :
Overwegencle clat de bestreden beslissing
ten laste van Coenen een geldboete uitspreekt van tweemaal de onbetaalde belasting, berloeld door artikel 35, 1°, van de
wetsbepalingen in zake de slijterijen van
gegiste dranken bij koninklijk besluit van
3 april Hl53 samengeschakeld, om bij overh·eding van artikelen 9 en 50, binnen twee
jaar, na 2 april 1953 de aanvullencle openingsbelasting welke voortspruit uit de
toepassing van de wet van 26 juli 1952 toepasselijk vnnaf 1 januari 1Ki2, niet gekweten te hebben, nanvnlling verschnldigd voor de slijterij van gegiste dranken
ter plnatse te gebruiken, door Coenen op
3 mei 1952 geopencl;
Overwegende dat, in het stelsel van {le
samengeschakelde wetsbepalingen, de artikelen 9 en volgencle rle gronden bepalen
van de openiugsbelasting van de slijterijen van gegiste c1ranken en de schuldenaars van de llelasting aanuuiden, tei·wijl
de artikelen 28, 31 en 50 er van cle betalingstennijnen vaststellen;
Overwegencle clat het gebrek aan betaling van de openingsbelasting wordt beteugelcl d·oor artikel 35, 1°, naar luid waarv;m
«worden gestraft : 1 o met een geldboete
van tweemaal de totale of gedeeltelijke
belasting, benevens de betaling clezer laatste, elke overtreding van de artikelen 9
tot 16, 23, 2G tot 31 >>;
Overwegende dat er volgens die bepa1ing enkel strafbare overtreding bestaat
wanneer de openingsbelasting, vastgesteld
overeenkomstig de artikelen 9 en volgende

niet betaald is hetzij bij gebrek aan aangifte voor de 011ening van de slijterij hetzij op llet ogenblik van de bij artikel 28
voorziene aangifte, of nog wanneer de
aanvullende belasting, verschnldigd ingevolge de scllatting voorzien bij artikel 11
binnen de bij artikel 31 vastgestelde te/
mijn niet betaald is;
Overwegende weliswaar dat, indien, in
het geval van artikel 50, die een overgangsbepaling uitmaakt, de aanvullende
openingsbelasting voortspruitend nit de
toepassing vnn de wet van 26 juli 1952, alclus worclt vastgesteld overeenkomstig de
nrtikelen 9 en volgencle, het artikel 50 is
dat cle termijn beperkt bij het verstrijken
waarvan de sclluldenaar in gebreke van
betaling is ;
Overwegencle dat, daar het naar artikel 50 niet verwijst, artikel 35, 1 o, het geb'rek aan betaling van de aanvullende belasting niet beteugelt ;
Overwegencle, bijgevolg clat de aldus ten
laste van Coenen uitgesproken geldboete
van wettelijke gronclslag is ontbloot;
Overwegende dat het te haren laste gereleveerd feit echter vatbnnr schijnt om
aanleiding te geven tot de bij artikel 35,
3°, b, of door artikel 35, rl", c, voorziene
geldboete ;
B. Over de voorziening van cle Belgische
Staat':
Overwegencle dat de verbreking van de
beslissing op de voorziening van Coenen
de voorziening van de Staat, beperkt tot
de vervangende gevangenisstraf, zoncler
voorwerp maakt ;
Om clie redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de Belgische Staat tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.

8 october 1956. - 26 kamer. - Voo·rz'itte1', H. Fettweis, voorzitter. - Ve?·slaggeve?·, H. Neveu. Gelijkltticlencle conclus·ies, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.
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'rRAMWEGEN, AUTOBUSSEN EN AU'IIOCARS. - TAXIS. - BESLUITWET VAN
30 DECEMBER 19±6, ARTIKEL 1. - BEZOLDIGD
VEIWOER· VAN PERSONEN DOOR AUTOVOERTUIGEN. - VIDR!BOD ZULKDANIG VERVOER IN 'IE
RICHTEN ZONDER MACHTIGING OVIDREENKOMS'l'lG DE BESLUITWET HEKOMEN. - DRAAGWI,JD'l'E VAN DI'l' VERBOD.
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-67"1rt-llcel1 van de besl·u-itwet va·n 30 decembe-r 1946, bet·reffende het bezoldigd vervoer van personen ,cloor a·ntovoe·rtltigen
ve·rldedt z·ttUalanig 1;ervoe·r in te richten
zonder de dcta·rtoe vereiste macht-ig·in,rJ te
hebben veTlc•regen, doah ook de emplo-itat-ie -in ancle·re voonvaarden- dnn di.e,
wellce door de macht-ig-ing wonlen be1Ja.ctlcl, te ve·rr-iahten.
(PROGUREUR m;s KONINGS TIC JlRUSSEL, EN
(( LE GROUPEMENT NATIONAL DES EXPLOITAN'l'S
DE TAXIS CONCEDES ll, T. AENSP'EOK EN ANDEREN.)
.\RRES'l'.

HET I-IOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1956 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brussel;
Over de voorziening van· het openbaar
ministerie :
Over het middel van ambtsweg·e, afgeleid uit de schen:ding van de artikelen 97
van de Gronclwet, 1, 2, 23, 24, 25, 26 en 30
van de besluitwet van 30 december 1946
houdende herziening en coordinatie van
de wetgeving betreffende het bezoldigd
vervoer van personen door middel van automobielen. 27 en 29 van het besluit van
tle Regent ·dd. 15 maart 1947, 24 en 27 van
het besluit van de Regent del. 20 augustus
1947, 75 van de gemeentewet van 30 maart
1836, doordat het bestreden vonnis verweerders vrijspreekt van de tegen hen
ingestelde vervolgingen, clan wanneer de
tot staving van die beslissing aangevoercle
beweegredenen die vrijspraak niet verantwoorden:
Overwegende dat de verweerders vervolgd waren op grand van de artikelen 1
en 30 van de besluitwet van 30 december
19!6, de eerste veertien als daders, de
vijftiende als dader of mededacler en als
burgerlijk vera:ntwoordelijke partij voor
de eersten, om met een taxi die een ander
nummerplaat draagt dan G. 8325 en
G. 8321 gestationneerd te hebben in een
garage gelegen Batavierenstraat, 39, te
Etterbeek, plaats waar de werkgever, de
vijftiende beklaagde, gemachtigd is een
taxidienst te exploiteren op privaat domein met twee auto's welke voormelde
platen dragen;
Overwegende dat de rechter over de
grand de werkeli.ikheid cler in de telastlegging vermelde feiten vaststelt cloch beklaagden van de vervolgingen vrijspreekt
door te beslissen dat die feiten geen inbreuken uitmaken;
Overwegende clat het vonnis hierop
steunt clat (( artikel 1 van de besluitwet
van 30 december 1946 enkel de inclienst-

stelling verbiedt, voor het bezoldigcl vervoer van personen, van auto's waarvoor.
geen machtiging verkregen wercl in de
door die besluitwet voorziene vormen >>
en hierop dat de litigieuze taxi's in feite
een mach tiging verkregen he b ben;
Overwegencle dat voormehl artikel,
waarbij wordt beschikt dat een machtiging moet (( afgelevercl geweest zijn overeenkomstig
onderhavige
besluitwet >>,
claarcloor impltceert clat het alclus goeclgekeurd vervoer onclerworpen is aan de
bepalingen van de uitvoeringsbesluiten
door de Regent genomen op 15 muart en
20 augustus 1947, alsook aan de voorwaarclen van de machtigingen krachtens
cleze wetgeving afgelevercl;
Dat artikel 1 van de beslnitwet del.
30 december 1946 alclus niet alleen de inclienststelling van taxi's zoncler machtiging verbiedt, cloch ook de exploitatie in
andere voorwaarclen clan die welke door
de machtiging worden bepaalcl; llat de
reden waarop de rechtbank steunt om te
beslissen dat het verweten feit geen inbrenk op voormeld artikel kan uitmaken
aldus verkeerd is;
Overwegencle dat de rechthank ook ten
onrechte op artikel 24 van het besluit
van cle Regent del. 2D augustus 1947 steunt
om daarnit af te leiclen clat dit artikel
(( op zich zelf het stationeerrecht beperkt
van de voertuigen ter beschikking van het
publiek op het privaat clomein gestelcl >>;
Dat die bepaling, welke een verbocl van
algemene aarcl oplegt zoncler inv loecl is op
de clansulen van de machtigingen waarbij de voorwaarclen worden bepaald
waarvan de terbeschikkingstelling van
het publiek van gezegde voertuigen afhankelijk wordt gemaakt;
Overwegende dat de rechtbank, niettemin onclerzoekencl of die voorwaarden
door de beklaagclen nageleefa werclen, tot
de bevestiging besluit door te steunen,
enerzijds, hierop dat op geen enkel ogenhlik het getal in de litigieuze garage stationerencle taxi's het getal twee heeft
overschreclen, getal dat overeenstemt met
het getal auto's welke vijftiencle beklaagde gemachtigd was te exploiteren, anderzijds, hierop clat de aan cleze verleende
machtiging (( enkel het stationeren op de
openbare weg verbiedt >J omstandigheicl in
onderhavig geval niet verwezenlijkt;
Dat die beweegreclenen niet afdoende
zijn, vijftiencle beklaagcle gemachtigcl geweest zijnde om de staanplaats te exploiteren bij micldel, niet van onverschillig
welke taxi's, doch van twee taxi's gei:dentificeercl door hun karakteristieken en
claar de machtiging, niet alleen het stationeren op de openbare weg, doch ook de
ter beschikkingstelling van het publiek
van taxi's buiten de erin beclongen Yoorwaarclen verbieclt;
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Overwegende dat uit die beschouwingen
blijkt dat de gecritiseerde beslissing niet
wettelijk met reden en is omkleec1;
Over de voorziening van de burgerlijke
pnrtij :
Overwegende dat de verbreking van de
op de publieke vordering gewezen beslissing de vernietiging met zich brengt ;:an
de beslissing gewezen op de burgerhJke
vorderingen die er het gevolg van is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden ov
de kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Nijvel in hager beroep zetelende.
8 october 1956. - 2" kamer. - Voorz'itter, H. Fettweis, voorzitter. - Yerslagrtever, H. Valentin. ~ Gelijlcl·ttidenrle conclns'ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. Pirson en Struye.
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10 VERKEER. - BESTUURDER DIE DE VE]1KEERSVOORRANG GENIET. NIET VRI.TGESTELD DE VOORZORGS:MAATREGELEN TE TREFFEN
NA:MELI.TK DEZE VOORZIEN BI.T AR'l'IKEL 26, 1,
VAN DE vVEGCODE.
2o VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 15. VDORRANG VAN DE VAN RECHTS KO.&IENDE BESTUURDEB. ~ VONNIS HETWELR VASTSTE!if
DAT DE RECHTS UlTl'<IONDENDE WEG NOCH KENBAAR GE:MAART NOCH ZICH'L'BAAR IS Ei'l DAT DE
':VE8:GEBR.UIKER

Op

DIE

DAAN

OPGEl.iE~K'l'

WERD WANNEER HI.T l\'IE'l' MEER KON VERMEDEN WORDEN. - VRI.TSPRAAK WEGENS ONYOORZIENBARE HlNDERNIS, WETTELI.TKHEID.

1o De best1t·unler cUe de verkeersvoo1Tanu
geniet ·is niet vrijgesteld de voomorgsmaatregelen te t1·etten wellce clooT de
omstancUghecZen geboden zij1~ en nwmeZijl;; rle.ze voo1-z·ien b'ij wrtilcel 926, 1, van
de We geode na te leven (1).
2o H et vonnis hetwellc rele1;ee1·t flat cle
weg op de ?"echte-rlwnt ·in cle richting
van fle verrlachte 1ritmonclencle niet ge-

(1) Verbr., 1() januari 1955 (B11ll. en PAsrc.,
1955, I, 473); 2·6 september 1955 (Arr. Yerb•·.,
1956, blz. 24; B11ll. en PASIC., 1956, I, 50).
(2) Vergel. verbr., 29 september 1952 (A•·•··
J1 e1•b•·., 1953, blz. 18; B11ll. en PASIC., 1953, I,
20). Raadpl. oak verbr., 16 en 23 januari 1950
(A1T. T' erb1·., 1950, blz. 299 en 328; B11ll. en

signaleercl is en verlioTgen is floor een
onroerend ooed clerwijze clat rle we,qgebrnikeT flie de verlceersvoo-rranu geniet
01J.(Ieme?'lct wenl wanneer· hij niet meeT
leon ve-rmeden woTden stelt wetteliilv in
hootcle van (le verclachte het bestaan
vast van een t·eden van rechtvaarcli,qin,q (2).

(FLAMMANG,

1'.

HANSSENS.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 avril 1956 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Neufchateau;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over cle publieke
vordering ten laste van aanlegger ingesteW:

Overwegende dat aanlegger geen belang
l1eeft het bestreden vonnis te critiseren in
zover het de publieke vordering· bij verjaring vei·vallen verklaart aangaancle de
telastleggingen gesteuncl op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek; {lat,
te clien opzichte, de voorziening niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel en het tweecle
miclclel samen, afgeleicl, het eerste : nit
de schencling van de artikelen 15, 16, 26
van de Wegcode, 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Gronclwet, doordat
het bestreclen vonnis, vaststellencl clat aanlegger die een kruispunt naderde wettelijk de voorrang genoot ten opzichte van
de weggebruiker Hanssens, · verweerder,
nochtans cle verantwoordelijkheid voor
het ongeval ten laste van aanlegger legcle,
hem veroordelend en Hanssens buiten
zaak stellend, aanlegger verwijtend artikel 26, 1, van de vVegcode en de artikelen 418, 420 van het Strafwetboek ten opzichte van Hanssens overtreden te hebben,
clan wanneer aanlegger, die over cle wettelijlre verkeersvoorrang genoot ten opzichte
van de wegg·ebruikers komende nit de
richting waaruit Hanssens kwam gereden,
niet gel10uden was te voorzien dat zij de
voorschriften van de Wegcocle zouden
overtreclen, noch te hunnen opzichte bijzonclere voorzorgen te nemen : het
tweede : uit de schencling van de artikePAsrc., 1950, I, 320 en 352); 6 september 1951
(Arr. Ye1·b·r., 1951, blz. 701; B11ll. en PAsrc.,
1951, I, 8()3) ; H januari 1952 (Bt~.ll. en PAsrc.,
1952, I, 265); 28 april 1952 (A,.,·. Yerb1·., 1952,
blz. 468; Bull. en PASIC., 1952, I, 539); 12, juli
1954 (Bull. en PASIC., 1954, I, 987).
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merkt werd wanneer hij hem niet meer
kon vermijden, en dat Hanssens het
slachtoffer is geweest van een onoverkomelijke dwaling en .zich bevonden heeft
voor een hindernis die niet kon voorzien
worclen >>, het vonnis wettelijk in hoofde
van verweerder Hanssens het bestaan
heeft vastgesteld van een oorzaak van
rechtvaardiging en wettelijk heeft kunnen beslissen dat hem niet kan verweten
worden het prioriteitsrecht van Flammang overtreden te hebben, terwijl het
impliciet aanneemt dat Ilanssens artikel 26, 1, van het koninklijk besluit van
8 april 1954 niet overtreden heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 october 1956. -

2e kamer. -

Foo1·-

zitter, H. Fettweis, voorzitter. Ferslagge-ver, H. Neveu. Gelijklu·idende
aonalu.sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. della Faille

d'Huysse.

2"
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1° RIDGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. VHAAG INGEDillND DOOR
EEN DURGERLIJKE PAHTIJ 'IEVENS VERWERENDE PARTI,J O.P EEN ANDERE BURGERLlJKE
VORDERING. DTIAAGWIJDTE.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
S'l'RAb'ZAKEN. PUDLIEKE VORDERING
'l'EN DELE VERJAARD JEGENS EEN VERDACHTE
EN DEli'INITlEF GEVONNIS'l' JEGENS DE ANDERE
VERDACHTE. '\oVEDERZLJDSE BURGERLIJKE
VORJlERINGEN. VOOHWERP VAN DE REGELING
VAN RECHTSGEBIED.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
-

STRAFZAKEN.

BE3CHIKKING VAN DE
VAN ONVRIJ\:riLLIGE
KWETSUREN VERDACHTI PERSOON MET INACHTNE~IING VAN VERZACH'l'ENDE OMSTANDIGHEDEN
NAAR DE POLITIEDECH'l'IlANK VERWIJST. ~ lNBREu"KEN VAN DE WEJCODE VODR
ZELFDE H.ECliTBANK AANHANGIG GEllfAAKT 'l'EBAADKAMER

DIE

-

EE]\1

GEN DIE VERDACHTE EN EEN ANDERE PERSOON.

WE:>ERZIJDSE DUROEBLI.JKE VORDERINGEN.
VoNNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE CORRECl'IONELE RECHTBANK DOORDAT DE FEITEN
OOK EEN NI1L11

G]LCDN'.fRAVI~N'IIONALISEERD

MIS-

JJRIJF V1\N ONVRIJWILLIGE KWETSUREN UI'IC~fAKEN JE.3ENS ICE~ DERUE PERSOON. IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAKE BE3LISSINGEN.
PUBLIEICE YORDERING WE:iENS HET GEC~N
'l'RAYENTIONALISEERJJ MISDRIJF VER.JAARJJ. PUBLIEKE VORDERING JEGENS DE 'l'WEEDE VERDACHTE DEb'INITIEF GEVONNIST. NIET VERJAARDE 1\-IISDRI.JVEN LASTENS DE EERS'l'E VERDACHTE ONDEEL!lAAR. VASTS'IELLING VAN DE

RECH'l'ETI DIENAANGAANDE. VETIKNOCH'l'HEll>
TUSSEN ,DIE MISDRIJVEN EN HEr FEI'l' DIENENDE -'IOT GRONDSLAG VAN DE BURGEHLIJKEVORDERING 'l'EGEN DE TWEEDE VERDACHTE. VERNIE1'IGING VAN DE IJESOHJ.=ING VAN DE
H..AADKAMER. BEPERKING. ~ VERWIJZING
NAAR

ZELFDE

RAADK.A~IER

ANDERS

SAMENGE-

S'l'ELD.

1° De m·a.ag om regeUng van 1·echtsgebiecl
!loo1· een b1tT[Jer-lij lee par·Uj clie tevens
-ve·r1verende par-tij is op een anclm·e b1w·gerlijlw vordeTing maa.Jct het hof bevoegd
om kennis te nemen zo·wel van cle p•u.blieke vor·clering al.s van cle b1t'/'gerlijke
vm·der-'ingen. (Wetb. v. strafv., art. 529,

en besl. van 15 maart 1815, art. 54.)
2° Wanneer op het ogenblilc clnt het aonft'ict van j·lwisdiatie ontstaan is cle publieke vonlering ten clele verjaa1·d was
jegens een cle1· verclachten en rlefiniUef
gevonnist jegens cla anrlere is er slecht.s
nanle·icl'i-ng tot re.qeling -van r·eahtsgebied·
r.vat betr·ett rle pubUelce vo·ram·ing jegen.s
rle ee·rste -venlnchte en wnt betreft de·
b1wgerlij lee vonle'l'ingen (1).
3° 1'Vanneer de l'a,adlcamer ingevol-r;e ve·r-·
zaahtende omstandigheclen een per·soon
venlaaht -van on-vri.jwilUge lc1.0etsm·en
naa.r· de politieTeahter venvezen heett en
v6M aeze r-eahte·r lastens dezelf!le persoon en een amde·re pe·rsoon inbmulwn
op cle 1'Vegcocle wo·rden aa,nhangig gemaalct en de OO'ITect-ionele 1·echtbctnlc, 1tit
spntalc cloende in hoge·r beroep ingevolge
een vc'I"W'ijzing -vctn het aassatiehof, zieh
onbe,;·oegd verlclawrt doonlat de feiten
lastens cle verdachten gele,qd een niet
g()aontnwenUonaliseerrl wanbeckijf van
on-v·rijw'illige
kwetsm·en jegens een
clenle JieTSOOn 1titnutkcn, cle besahilclcing ·
en het vonnis lcraaht vwn ,qewijscle hebbencle '1-'el"kl·egen, stelt ltet hof, ingevolge·
een v·raug tot r·egeUng 'Van ·reahtsgcb'ied,
vast clnt cle p~tbliel<e ,;onle1·ing wat betreft het geaontmventionaliseenl miscZr·ijf veTjaarcZ is en dnt cle publieke -vorcler·ing jegens de twee!le venz,aahte de.flnit-ief is gevonnist, onde'l·zoekt het of ae
lastens ae ee·rste venlrwhte niet verjctanle miscll·ijven oncleelbctar Z'ijn en of
zij ve1·Tcnoah t z·ijn rnet het feit clctt ten
gmnclslng ligt vctn cle burge'l'lijlce vordeT'ing ·wn de tweecle venlaahte; in bevesUgencl ge-val, wonlt de beschfklcing
verr!'iet-iycl in zovEw !lie beschilcking de
polit'lereahte·1· aangewezen heeft als
.'<!ijnde de bevoegde jur-isdictie en -verwijst
het hof cle P1tblieke -vonlering cUe ove·rblijft lctstens cle eerste ve>·dachte en cle
-----------------

-·-

(1) Verbr., 21 februari 1955 (An·. Verbr.,
1955, blz. 526; B.11ll. en PAsrc., 1955, I, 677) en
9 juli 1956 (A1T. Ve1·M., 1956, blz. 956; B"ll.
en P ASIC., 1956, I, 1265) .

-71tegen hem gestelde burgerlijke partijen
provisionele vergoedingen en de kosten te
betalen en, voor het overige, een onderzoeksmaatregel heeft bevolen ;
Overweg£nc1e dat, op de hager beroepen
(ROMKENS, •r. URLIOH.)
van Urlich, beklaagde en burgerlijke partij, en van het 011enbaar ministerie, dit
laatste beroep tegen de twee beklaagden
ARHEST.
en de burgerlijk verantwoordelijke partij
gericht zijncle, de Oorrectionele RechtHEJT HOF; - Gelet 011 het verzoek- bank te Verviers, bij ~onnis dd. 15 april
schrift tot regeling van rechtsgebied op 1954, op strafgebied, het beroepen vonnis
17 mei 195(i door Leon Romkens, burger- heeft bevestig<l wat Urlich aangaat, het
lijke partij, ingesteld;
gewijzigd heeft betreffende Lydie RomOverwegende dat, bij beschikking van kens, die veroorlleeld wercl tot 20 frank
25 augustus Hl53, de Raallkamer ller gelclboete
vermeerclerd met 1!JO opdecieRechtbank van eerste aanleg te Verviers, men, of drie dagen vervangende gevangeverzachtende omstandighcden aannemen- nisstraf, Urlich en Lydie Romkens resde, Yvan Urlich naar de bevoegde politie- pectief tot de drie vierde en tot een vierde
rechtbank heeft verwezen uit hoofde van, der kosten van beicle aanlegg·en heeft verte Goe, op 21 juni 1953, bij gebrek aan oonleeld, Leon Romkens, burgerlijk aanvooruitzlcht of voorzorg, doch zonder het sprakelijk heeft verklaard voor <le geldinzicht om de persoon van een ander aan boete en de kosten ten laste van zijn
te randen, onvrijwillig aan Lydie Rom- dochter Lydie gelegd en, op Jmrgerlijk
kens verwondingen veroorzaak te hebben; gebied, wijzigende, Urlich heeft veroorOverwegende dat de ambtenaar van het deeld, de kosten voorbehouden, ten proviopenbaar ministerie bij de politierecht- sionele titel te betalen aan Leon Romkens
bank te Limburg, bij eenzelfde vordering, en aan het Hijksfonlls voor verzekering
Urlich v·66r dit rechtscollege heeft doen tegen ziekte en invaliditeit de drie vierde
dagvaarden u\t hoofde van gezegde telast- van verscheidene vergoedingen, solidair
legging, en, bovendien dezelfde, wegens Lydie Homkens en Leon Romkens heeft
inbreuk op de artikelen 27, paragraaf 1, veroordeeld tot het betalen vall de bur41 en 35 van de Wegcode van 1 februari gerli;ike partij Urlich van het vierde van
1g34, Lydie Romkens, wegens inbreuk op zijn schaclevergoedingen en het vierde der
artikel 20, paragraaf 2, van dezelfde Weg- kosten, het beroepen vonnis voor het ovecode, en Leon Romkens, als burgerlijk rige heeft bevestigd en de zaak naar de
verantwoordelijk voor eerstgenoemde; politierechtbank te Limburg voor de overzijn minderjarige dochter;
blijvende burgerlijke belangen heeft verOverwegende dat ter terechtzitting van wezen;
·de politierechtbank, Leon Romkens, perOverwegende dat, op voorzieniug van
soonlijk en in hoedauigheid van wettelijke beheerder der goecleren van zijn Urlich, het Hof van verbreking, bij arminderjarige clochter Lydie, en het rijks- rest van 21 februari 1955, dit vonnis heeft
fonds voor verzekering tegen ziekte en vernietigd voor zoveel het uitspraak
invaliditeit zich tegen Urlich burgc~rlijke doet : a) over de publieke vordering tepartij gesteld hebben, terwijl deze laatste gen Urlich ingesteld; b) over de tegen
zich burgerlijke partij stelde tegen Lydie deze gerichte burgerlijke Yorderingen;
Romkens, beklaagde, en Leon Romkens, a) over de burgerlijke vordering van Urlich, en de aldus beperkte zaak verwezen
burgerlijk verantwoordelijke partij;
Overwegende dat de politierechtbank ou heeft naar de Oorrectionele Rechtbank te
5 februari 1954, coutraclictoir uitspraak Luik in hager beroep uitsvraak doende ;
Overwegende dat deze, bij vonnis van
<loende, Urlich heeft veroordeeld, voor het
geheel der telastleggingen hem verweten, 23 juni 1!!55, he eft beslist da t de poli tietot eeu straf van 50 frank geldboete, plus rechtbank en zijzelf als rechter in hager
190 opdeciemen, subsidiair tot vijftien da- beroep onbevoegd waren om kennis te negen gevangeilisstraf, Lydie Romkens heeft men van de vervolging·en ten laste van
vrijgesproken en Leon Romkens buiten Urlich en der vorderingen van de burgerlijke partijen Leon Romkens en Rijkszaak heeft gesteld;
Dat hetzelfde vonnis, op de burgerlijke fonds voor verzekering tegen ziekte en
vorderingen uitspraak doende, de be- invaliditeit, en de zaak naar de procnklaagde Urlich veroordeeld heeft aan de reur des konings te Luik verwezen heeft
voor wat het zou behoren, omclat de aan
Urlich aangewreven feiten, waren ze bewezen, zoals het aan. Lydie Romkens ver(1) Verb1·., 4 october 1(154 (Bnll. en PASIC.,
Je.55, I. 31); 26 scptembeT 1955, 9 en 20 ·juli weten feit, ook de wanbedrijven zouden
1S56 (A7T. Fe?'V'I'., 1956, biz. 956; Bull. en
uitmaken van onvrijwillige verwondingen
P!,src., 1(156, I, 53, 1265 en 12:>5).
aan Simone Romkens, en dat er onsplitsvu1·gerlijlce voTdcringen naa1· de 1·aa.d7camer anders samen{festeld en ve1·we•rpt
de vraag voo1· het ove-rige (1).
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regelmatig ter kennis gebracht van de politierechtbank, daarna van de correctiDnele
rechtbank in hager beroep zetelende, en de
wanbedrijven van onvrijwillige lichamelijke letsels aan Simone Romkens die het
voorwerp niet hadden uitgemaakt van een
beschikking van verwijzing naar de politierechtbank;
Ovcrwegende dat de procureur des konings bij de Rechtbank vail eerste aanlcg
te Luik dan Yvan Urlich en Lydie Romkens rechtstreeks v0.6r de Correctionele
Rechtbank te Luik heeft gellagvaard nit
hoof de. van verwondingen onvrijwillig a an
Simone Romkens veroorzaakt en, bij samenhang, wegens inbreuken op de Wegcode waarvoor de ambtenaar van het
openbaar ministerie bij de politierechtbank te Limburg de voornoemden in betichting had gesteld, bovendien, Leon
Romkens als burgerlijk verantwoordelijk
voor Lydie Romkens bij de zaak oproepend;
Overwegenlle dat, bij vonnis van 23 janual'i 195(), de Correctionele Rechtbank te
r~uik, over deze clagvaarding uitspraak
doende zich onbevoegd 1"af'ionc loci heeft
verklaard om van het geschil kennis te
nemen, do:ar de verweten feiten in het
gerechtelijk arrondissement Verviers begaan wenlen, en beicle beklaagden er
wonendE', en aan het Rijln'1fom1R voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit akte
heeft verleend van de afstand Vall ZlJn
vorderlng;
Overwegende dat de beschikking der
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers del. 25 augustus 1953, ·
het vonnis der Correctionele Rechtbank
te Luik in hager beroep uitspraak doende
en als rechter van verwijzing op 23 juni
1955 en het vonnis van onbevoegdheid 1'aUone loci van dezelfde rechtbank del.
28 januari l!J5H in kracht van gewijsde
zijn gegaan; dat uit_ de strijdigheid van
de eerste twee beslissingen een conflict
van jurisclictie is ontstaan dat de gang
van het gerecht belemmert en dat tot regeling van rechtsgebied aanleiding geeft;
Overwegende echter, dat de publieke
vordering aangaande het gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige
lichamelijke letsels aan Lydie Romkens,
ten laste van Urlich gelegd, bij toepassing van artikelen 23 en ;,o der wet van
17 april18 8, verjaard was sedE'rt een datum v66r deze waarop het vonnis van onbevoegdheid van de Col'l'ectionele Hechebank te Luik del. 23 juni l!J55 kracht van
gewijsde heeft bekomen; dat aldus; ten
opzichte van die openbare vordering, het
verzoekschrift tot regPline: van rechtsgebied van belang is ontbloot;
Overwegende dat nit cle rechtspleging
schijnt te blijken, enerzi;jds, dat de aan

Urlich verweten feiten niet aileen het gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen aan Lydie Romkens uitmaken, doch ook het wanbedrijf
van onvrijwillige verwondingen aan Simone Romkens en inbreuken op de Wegcode, anderzijds, dat het door Lydie Romkens gepleegd feit, dat definitief door de
Correctionele Rechtbank te Vervlers op
strafgebied berecht werd en welk als
grondslag van de burgerlijke vordering
van Urlich client, vordering waarop nag
uitspraak moet gedaan worden, samenhangend is met die welke tot grondslag
die:i:ten van de vorderingen tegen U r lich
gericht, samenhang waarop de ambtenaar·
van llet openbaar ministerie bij de politierechtbank te Limbm·g reeds gewezen
had en welke impliciet dDor het arrest
van verw~jzing werd aangenomen;
Overwegende dat, bij gebrek aan verzachtende omstandigheden aangaande de
feiten waarvan Romkens Simone het
slachtoffer is geweest, de Correctionele
Rechtbank te Luik, in hager beroep uitspraak doende, zich wettelijk onbevoegd
heeft verklaard om van de zaak kennis te
nemen;
Overwegende clat de feiten te Goe scllijnen gebeurd te zijn geweest, gemeente
van het gerechtelijk arrondissement Verviers, en dat beide beklaagden hun woonplaats in clat arrondissement schijnen te
hebben;
Om die redenen, het rechtsgebied regelende, vernietigt de beschikking van cleRaadkamer der Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers in datum van 25 augustus 1953 voor zoveel ze de politierechtbank aancluidt om van de feiten van onvrijwillig aan Lydie Romkens veroorzaakte lichamelijke letsels kennis te ne-men; beveelt clat melding van onderllavig·
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing;
verwijst naar gezegde raadkamer, anders.
samengesteld, de nag te berechten pu-blieke vordering ten laste van Urlich en
de burgerlijke vorderingen van die laatste
en van Leon Romkens, en, voor het geval
de rechtsmacht van onderzoek zou beslissen clat er geen aanleiding bestaat tot vervolging op gezegde publieke vordering,
zegt dat de burgerlijke vordering van Ur-lich naar de Correctionelc Rechtbank te
Verviers in hager beroep -zetelencle verwezen is ; verwerpt het verzoekschrift
voor het overige.
8 october 1g5[). - 2" kamer. - YooTzitter, H. Fettweis, voorzitter. - Yerslaggever, H. Moriame. Gez.i.ilcl'Uidende
conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL
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BELASTINGEN. EXTRABELASTING.
DOOR ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WE'l'
DD. 16 OCTOBER 1945 GESTELDE VERMOEDENS.
DOOR DE BELASTIKGSOHULDIGE INGEROEPEN
FEITELI.JKE ELEJ\I.ENTEN OJ\1 DIE VERMOEDENS
'IE NIET TE DOEN. BEWI.JSKRAOHT.
BINDENDE BEOORDELING VAN DE RECHTER.

2o

:3°

KAMER. -

BELASTINGEN. ExTRA!lELASTING.
VERMOEDENS VAN HERKmfST. ARTIKEL 2,
PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OOTO!lER
19-45. - TEGENBEWI.JS DOOR DE BELASTINGSOHULDIGE 'IE VOEclEN. JVIOET DE VOLLEDIGE
RECHTVAARDIGING VAN DE AANSPRAAK VAN DE
UELASTINGSCHULDIGE OPLEVEREN.
BELASTINGEN.
0NDERZOEK

VAN

-

RECLAMATIE.

DE REOLAJ!.:fATIE.

-

BEPA-

LINGEN 0:1\{'!'RENT DE FORMALI'IEI'l'EN VAN HET
ONDERZOEK. BEPALTNGEN VREEMD AAN DE
BEWI,JSKRACH'l' VAN DE GESCHREVEN GETUIGENISSEN DOOR PARTIJEN INGEROE.PEN.

4°

MIDDELEN TOT VERBREKING.l\1IDDEL HETWELK Ul'l'SLUITEND WE'l'SBEPALINGEN AANDUIDT DIE VREEMD ZI.JN AAN DE
INGEROEPEN GRIE\'EN. ~ NIET ONTVAliKELI.JK,

1 o De 1·echte1· over clc grontl beoo·rtlcelt
soeve1·e-in tle bewijskracht van tle fe'iteliilce elementen tloo1· cle belastingschulrZ·l.qe van lle emtrabelasting aangevoenl
ten eintle tle vennoedens gesteltl bij aTtilcel 2, paTagmaf 3, van lle wet tltl. 16 octobe1· 1945 te n·iet te tloen (1).
·2o Artilcel 2, paraomnf 3, vnn tle wet van
.16 octobe'l' 1945 somt enlcel tle elementen
op tvellce de belanghebbencle lean cloen
gelclen om het vermoeden vnn hwrlcornst
aoor tlie bepaling gesteld te niet te doen,·
annruit blijkt nochtnns n·iet tlat het bewijs waartoe cUe ove1·t·uigingselementen
s.treklcen geen v·olleclige 1·echtvaa1"diging
van de a·ansp1·nnlc van ae belastingschttlllige dient op te leveren (2).
3° De bepalingen van artilcelen 6.'2 en 64,
ee1·ste en tweede lid, vnn ae samengeschalcelae wetten betreffencle de inkomstenbelctstinge·n en betTeffencle ae onlle1·zoelcen en de getu·ioenve1'7cla1·ingen z·ijn
vreema aan cle getnigsclwiftcn en sch1"iftel-ijlce verlclaringen cloo1· cle pa1·tijen a.ls
feitel-ijlce vennoeclens ingemepen.
4° Het miclclel hetwellc de schencl-in.Q annvoeTt van wetsbepalingen clie vreenul
zi.in aan ac ingemepen g-rieven, 'iS niet
ontvanlcelijlc (3).
(1) Verbr., 18 januari 1955 (An·. JTerb1·.,
195-5, blz. 384; Bull. en PASIC., 1955, I, 513) ;
16 november 1955 (A,.,-. Yerb1·., 1956, blz. 2(}1;
Bull. en PASIC., 1956, I, 2t7); 2'9 juni 1956
(Bull, en PASIC., 1956, l, 1208).

(SMETS, 'f. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN ~'INANCIEN.)
ARTIEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Lnik;
Over het eerste middel, afgeleid nit .de
schending van de artikelen 1320 van het
Bnrgerlijk Wetboek en 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945, doordat,
om te verklaren dat, ten antwoord op de
opwerping hieruit afgeleid dat aanlegger
in zijn aangifte in de extrabelasting zelf
de waarde van zijn stock bij de aanvang
van het belastbaar tijdperk op 300.000 fr.
geraamd had, aanlegger vergeefs betoogde dat die stock ten belope van 600.000 fr.
begrepen was in de som van 923.158 fr.,
in vak XIII van die aangifte vermeld ter
aftrekking van de activa welke geacht
zijn van belastbare inkomsten voort te
komen, het hof van beroep hierop stennt
dat « de aangifte het detail van dit laatste bedrag niet vermeldt ll; en doordat
het hof dienvolgens aanleggers conclnsies
niet gegrond verklaart welke ertoe strekten dat een som van 600.000 frank als zodanig, ter verantwoonling van zijn activa,
zon aangenomen worden, om de reden dat
<< hij in dit opzicht enkel de bovenhand
zon kunnen halen door aan te tonen dat
hij een vergissing begaan had door zijn
goederen in zijn aangifte in de extrabelasting op 300.000 frank te ramen ll; eerste onderdeel, dan wanneer aanlegger in
het vak XIII van zijn aangifte dnidelijk
de wijze vermeld had waarop de som van
923.158 frank samengesteld was en dan
wanneer verweerder zelf in zijn conclusies niet betwistte dat de stocks van 1940
in die detailopgave voorkwamen onder
twee afzonderlijke rnbrieken welke voor
600.000 frank in het totaal van 923.158 fr.
opgetekend stonden; tweede onderdeel,
dan wanneer, zelfs ingeval de elementen,
door aanlegger aangevoerd ten bewijze
dat de waarde der goederen op 1 jannari
1940 600.000 frank bereikte, znlks niet zo
aantoonden dat tegelijkertijd bewezen
was dat een raming op 300.000 frank niet
dan bij vergissing was kunnen geschieden, zij voldoende konden zijn om door
waarschijnlijkheid en algemene bekendheid het vermoeden van inkomsten, door
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 ingevoerd, te niet te doen;
Over het eerste onderdeel :
(2) Verbr., 16 december 1955 (Arr. JTerb1·.,
1956, blz. 299; Bull. en PASIC., 1956, I, 373).
(3) Verbr., 8 maart 1955 (Arr. JTe1·br., 1955,
blz. 582; Bull. en PASIC., 1955, I, 758).
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van zijn aangifte voor de berekening van
de provisie tot instanclhoucling van de
stock aangecluicl had dat deze l1ij de aanvang van het belastbaar tijdperk een
waarde van 300.000 frank had;
Overwegende dat in vak XIII van zijn
aangifte, de som van 923.158 frank voorkwam onder de melding << Sommen, gedn·
rende het belastbaar tijdperk uit hoofde
van nalatenschap, schenking of legaat
ontvangen 11; dat aanlegger op de kant
aangeduid had <lat de 923.158 frank belichaamden : provisie 1,6 : 480.000 frank,
afschrijving 40 tot 44 = 5 x B.898 frank,
verkoop van aandelen : 37.801 frank; huishuren : 85.867 frank; verkocht :NL Camille
300.000 frank, cUt is in het geheel
923.158 frank:
Overwegende dat llet lJestreden arrest,
zonder met de termen dier aangifte in tegenstrijdigheid te vervallen, heeft kunnen
laten gelden dat de door aanlegger ingeroepen vermelcling g·een raming van zijn
stock op 600.000 frank begreep;
Overwegende dat, al had verweertlPr
zelfs b1j conclusie8 aangenomen dat de
stock voorkwam in vak XIII onder twee
onclerscheiden rubrieken waarvan de ene
een herhaling was van de andere, het hof
van beroep door die lleoordeling niet gebonden was; dat het van de aangifte een
uitlegging verstrekt heeft welke niet met
haar termen onverenigbaar, en derhalve
souverein is;
Dat het eerste onderdeel van het middel mitsdien niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat de rechter over de
groncl souverein de bewijswaarcle beoordeelt van de feitelijke elementen welke
de aan de extrabelasting· onclerhevige persoon aanvoert om de in artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
omschreven vermoedens te niet te doen;
Dat, waar het de omstancligheclen vermeldt welke het ertoe geleid hebben de
door aanlegger aangevoerde elementen als
niet bewijskrachtig te verwerpen, het hof
van beroep in feite uitspraak gedaan
heeft; dat zijn beslissing dienvolgens souverein is;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 112 van de
Gronclwet, 1320 van het Burgerlijk Wethoek, en 2, paragraaf 3, van de wet van
1.6 october 1.945, cloordat het arrest, om de
enkele reden dat zij niet kunnen dienen
tot het bepalen van de op 1 januari 1910
voorradige goederen, als niet pertinent de
middelen afwijst welke zijn getrokken
uit het inhoudsvermogen van de winkel-

' zaken en opslagruimten van aanlegger op·
clat tijdstip, welk inhoudsvermogen bepaald was door een deurwaaarclersvaststelling en door de verklaringen van 23 getuigen volgens welke die winkelzaken en
opslagruimten toentertijd met goederen
gevuld waren, eerste onderdeel, dan wanneer aanlegger in zijn conclusies, welke·
het hof van beroep op dat punt niet ]Jermtwoordt, cle waanle van die goederen
bepaald had op basis van de gemicldelde
vooroorlogse aankoopprijzen, volgens de
facturen opgetekeml in twee deurwaardersvaststellingen welke regelmatig bij
het hof van beroep werclen overgelegd;
tweede onderdeel, clan wanneer artikel 2,
paragraaf 3, uitdrukkelijk bepaalt dat
llet bewijs door getuigen kan dienen om
de vermoeclens van belastbare inkomsten
te niet te doen; denle onderdeel, dan wanneer bleek nit verzoekers conclusies, welke noch in verweerders conclusies noch in
het arrest zijn tegengesproken, dat het
door de getuigen verklaard feit door de
atlministratie niet betwist was
'

Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat, in zover het aan het
arrest verwijt aanleggers conclusies niet
l1eantwoord te hebben, het middel niet
ontvankelijk is wijl het onder de geschonden wetsbepalingen artikel 97 van de
Grondwet niet aanduidt;
Overwegende, voor het overige, dat aanlegger, om aan te tonen dat de waarde
van zijn stock in 1.9!0 600.000 frank was,
bij conclnsies een deurwaardersvaststelling inriep welke aantooncle dat het inhoudsvermogen van de rekken van zijn
winkelzaak en van de opslagruimten hem
in staat stelcle 9.807 dozen elk met een
paar schoenen op te lJergen en bovendien
verscheidene honderclen onverpakte paar
schoenen, en een tweede tleurwaardersvaststelling inriep welke op grond van
zijn boekhouding fle gemiddelde koopprijs, in l9B9, van de schoenen in dozen
en de onverpakte schoenen aantoonde;
Overwegende· dat het bestreden arrest,
door erop te wijzen dat het inhoudsvermogen van de rekken van de winkelzaak
en de opslagruimten niet dienend was tot
het llepalen van de in 1940 voorhanden
stock, de grondslag zelf van aanleggers
stelling verworpen heeft, zonder de draagwi.i dte zijner conclusies te miskennen;
Over het tweede ondercleel :
Overwegende dat het bewijs door getuig·enissen weliswaar krachtens artikel 2,
paragraaf B, voorlaatste lid, van de wet
van 16 october 1915 aangenomen wordt
ter bestrijding van de wettelijke vermoedens op grond van welke sommige activa
geacht worden van belastbare inkomsten
voort te komen, cloch clat de waarde van
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{le grond souverein wordt beoordeeld;
Overwegende, derhalve, dat, door << de
zo goed als stereotiepe verklaringen >> van
;~tetuigen, door aanlegger overgelegd, af te
wijzen om de reden dat deze verldaringen, « niet kunnen dienen om de waanle
der goederen te b~'lJalen », het arrest de
toelaatbaarheicl van het bewijs door getuigenissen niet uitgesloten l1eeft, maar zijn
beslissing gesteund heeft op een beoordeling in feite welke buiten de toezichtsbevoegclheid van het hof vult;
·
Over het derde onclenlPel :
Overwegende clat het arrest, na de getuigenverklaringeu door een souvereine
peslissiug verworp0n te hebben, niet behoefde het argument te beantwoorden hetwelk aanlegger tot staving van die verklaringen deed gelden door te stellen dat
verweercler de draagwij!lte ervan niet betwistte;
Overwegende clerhalve dat geen van de
onderdelen van het midclel. kan slagen;
Over het clerde middel, afgeleicl uit de
schending van artikel 2, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 1915, cloordat het
hof van beroep aanleggers conclusies verwerpt welke hierop zijn gesteund dat hij
op 1 jauuari 1940 te'nminste 200.000 frank
in liggencl geld bezat, om de enige reden
dat geen der aangevoerde feiten, en onder meer de omvang van zijn handel,
<< rechtvaardigende elementen uitmaken
welke toelaten nauwkeurig het bedrag aan
liggend geld te bepalen waarover hij op
die datum zou besc)likt hebben >>; dan
wanneer bewuste eleri:tenten, zonder het
juiste bedrag van dat liggencl geld te bewijzen, het naar het vereiste van artikel 2, paragraaf 3, genoegzaam bewijs
konden opleveren clat het vermoecl accres
van aanleggers patrimonium tussen 19:101944 ten belope van meer clan de door
de beslissing van de directeur aangenomen 75.000 frank voortkwam van de liquide middelen welke hij op clat tijdstip
bezat :
Overwegende dat, waar ZIJ bepaalt clat
het tegenbewijs dat de belastingschuldige
stelt tegenover het vermoeden van oorsprong, door de administratie ingeroepen
lrrachtens artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 16 october 194G, mag worden geleverd door alle om het even welke bewijsmidclelen in rechte en in feite en ondermeer lloor getuigen, waarschijnlijkheden, vermoeclens, algemene bekenclheicl, in
de ruimste hetekenis van deze woorclen
alsmede door alle middelen die de rellelijke overtuiging van het bestttur kunnen
vormen, die bepaling enkel de elementen
opsomt welke de belang·hebbencle kan
doen gelc1en, doch dat claaruit niet blijkt
dat het bewijs waartoe llie overtuigings-

elementen strekken, geen volledige rechtvaardiging van de aanspraak van de belastingschulclige behoeft op te leveren;
Overwegende clat, waar het erop wijst
dat noch de omvang van aanleggers handel, nocl1 de andere aangevoercle feiten
<< rechtvaarcligende elementen uitmaken
welke toelaten nauwkeurig het bedrag
aan liggencl geld te bepalen waarover hij
op 1 januari 1940 zou beschikt hebben »,
het hestreclen arrest door een souvereine
beoorcleling van hun hewijswaarde overwogeil heeft dat de door aanlegger aangevoerde elementen niet volstonclen om het
volledig hewijs van de gegrondheid van
zijn eis te leveren;
Dat het micldel mitsdien niet kan aangenomen worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 3, paragraaf 2, van
de wet van 16 october 1945, doordat het
arrest verklaart << clat de grondslag tot
het stellen van het liggend geld op meer
dan 75.000 frank niet is te vinden in de
aangiften over de clienstjaren 1938 tot
19:t0, welke er niet van laten blijken dat
de aanvullende personele belasting voor
een dier dienstjaren op een hogere grondslag dan 150.000 frank zou geheven zijn
geworclen »; dan wanneer, om het bezit
van de aan de belasting onderhevige personen op 1 januari 1940 forfaitair vast te
stellen, artikel 3, paragraaf 2, niet verwijst naar het voor een cler dienstjaren
1938 tot 19±0 aangegeven globaal netto-inkomen, doch naar het inkomen dat voor
een dier dienstj aren als gronclslag gediend
heeft of clat, waar het niet wettelijk vrijclom genoot, als grondslag zou gediend
hebben voor de aanvullencle personele belasting, verhoogcl met 15 t. h. van het belasthaar beclrijfsinkomen voor het deel
dat 100.000 frank niet te hoven gaat, alsmede met de inkomsten uit aandelen en
obligaW~n welke in litt. b van die tekst
vermeld staan :
Overwegende dat aanlegger hij conclusies niet stelde dat het bedrag van
75.000 frank, hetwelk de administratie
aangenomen had als bezit in liggend geld
bij de aanvang van het belastbaar tijdperk, lager was clan het hedrag dat,
krachtens artikel 3, paragraaf 2, van de
wet van 16 october 1945, wettelijk vermoed was in 19-10 in zijn bezit geweest te
zijn;
Overwegende dat aanlegger zich ertoc'
beperkte te stellen clat, zo hij zelf de bewuste som van 75.000 frank in zijn aangifte aangeduid had, dit te wijten was
aan een feitelijke vergissing en dat deze
vergissing hehoorde te worden verbetercl
door het in aanmerking nemen van een
liquicle bezit van 200.000 frank;
Overwegende dat het !Jestreden arrest
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gerechtvaurdigd heeft door de in het ant.
woord op het derde middel onclerzochte
reclenen;
Overwegende dut, Vi'Uar het arrest eraan toevoegt clat cc de aangiften over de
dienstjaren 1938 tot 1940, zoals zij blijken
nit de gegevens van de stukken 10/5 en
10/6, geenszins bewijzen dat de aanvullende personele belasting voor een van
die clienstjuren op een hogere grondslag
dan 150.000 frank zou gelleven zijn geworden ll en c< c1at claarin geen fundament
te vinden is voor een verhoging van het
vermoed bezit, hetwelk volgens de aangifte zelf voor 75.000 frank was aangenomen ll, het hier een ten overvloede gegeven beschouwing betreft en dat het middel waurdoor ertegen worclt opgekomen
mitsdien bij gellrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het vijfde midclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 55, 62 en 64
van de samengeschakelcle wetten, 19 en 2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
19c15, 1315 tot 1365 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
·om te verklaren dat een som van
102.161 frank, zijncle een deel vau de
prijs van een door zijn twee meerderjarige dochters gedurenc1e het belastbaar
tijdperk gekochte boomgaard, door aanlegger betaalcl is, en om te beslissen clat
die som derhalve moest geacht worden
van zijn belastbare inkoinsten voort te
komen, steunt, enerzijcls, op een eenvouclige verklaring van verweerder, namelijk het verslag van 25 juli 1951 waarin
de inspecteur der belasting gewag maakt,
zonder verclere vercluiclelijking, van een
verklaring welke een persoon genaamcl
Van Clee tn clut opzicht zou afgelegcl hellben; en cloorclat, anclerzijds, het hof van
beroep als waarcleloos verwerpt een verklaring in tegengestelcle ·zin van clezelfcle
Van Clee, door hem neergeschreven en
onclertekencl op 1 december 1951, door aanlegger tot staving van zijn beroep regelmatig overgelegcl, eerste onclercleel, dun
wanneer, behouclens in geval van aanslag·
van ambtswege, de bewijslast van het bestaan van belastbare inkomsten of van
elementen welke geacht zijn van dergelijke inkomsten voort te komen rnst op
verweerder, die zich er niet van kan afmaken door een eenvouclige verklaring;
tweede onclercleel, dan wanneer de verklaring van Van Clee, naar welke het verslag van de inspecteur verwces, volgens
het arrest zelf en verweerders conclusies
vastgelegd was in een stuk of een kaart
welke, ofschoon tot de lletwisting betrekkelijk, door de directeur der belastingen
niet samen met de uitgifte ter griffie was
neclergelegcl, en welke deze evenmin geoorcleeld had te moeten overleggen ter

beantwoorcling van de verklaring in tegengestelde zin van de genaamcle Van
Clee, die vastgestelcl was in het geschrift
van 1 december 1951, ten aanzien van hetwelk aanlegger evenwel zijn wil kenbaa1·
had gemaakt het te gebruiken door het
neer te leggen nadat hij het dossier der
administratie zon gezien hebben, binnen
de maand van het verstrijken van de
termijn tot beroep; derde onderdeel, dan
wanneer het hof van beroep, zonder dezelfcle bepalingen van de wet van 6 september 1895 te schenclen, de verklaring
van de genaamde Van Clee van 1 december 1951 niet kon yerwerpen als een retractatie uitmakend en als waardeloos,
wijl een retractatie zijncle; viercle onclerdeel, clan wanneer noch het verslag van
de inspecteur, noch de beslissing van de
clirecteur het hof van beroep in staat
stelclen na te gaan of de ver klaringen van
de genaamcle Van Clee waarop het steunt,
overeenkomstig artikel 62 van de samengeschakelde wetten ingewonnen waren
door een ambtenaar der belastingen, van
een hogere gruad dun die van controleur,
en ook niet of de regelen, bij artikel 64,
eerste en tweecle lid, in ucht waren genomen vooruleer hij gehoord werd :
Over het eerste en het tweede onderdee! :
Overwegende dut het bestreden arrest,
om i.n de belastbare grondslag de integrale
prijs van een boomgaard, door aanleggerin naam van zijn twee dochters onder
voorbehoud van vruchtgebruik gekocht,.
te behouden, niet op een verklaring van
de administratie steunt, doch op een verklaring van aanleggers schoonzoon, welke
vastgelegd is in het verslag van de met
het onclerzoek over de reclamatie belaste
inspecteur en waarin is gezegd dat de
prijs en de kosten door aanlegger uit zijn
persoonlijke gell1middelen waren lletaald
geworden;
Overwegende dat het bestreden arrest
de aclministrutie niet van het op haar rustend bewijs vrijgestelcl heeft, doch beslist
heeft dat bewust bewijs bijgebracht was;
dat het, door een souvereine beoordeling
van de llewijswaarde van het verslag van
de inspecteur en van de verklaring, welker inhoud uit dat verslag bleek, heeft
kunnen overwegen dat de uanspraak der
udministratie verantwoord was;
Over het c1ercle ondercleel :
Overwegencle dat het bestreclen arrest
het getuigschrift in tegengestelde zin van
de schoonzoon van uanlegger, door deze
overgelegd, verwerpt, niet omdat het een
retructatie uitmaukt en als zoclunig wuardeloos zou wezen, doch omdat het door
lmatzucht was ingegeven;
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Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat de bepalingen van de
artikelen 62 en 64, eerste en tweede lid,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen betreffende
de onderzoeken en de getuigenverklaringen vreemd zijn aan de getuigschriften en
schriftelijke verklaringen, door de partijen als feitelijke vermoedens ingeroepen;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 1320 van het Burgerlijk Wetbock, en 2, paragraaf 3, van de wet van
lG october l94G, doordat het arrest verklaart dat de som van 54.170 frank, de
koopprijs van de effecten welke aanlegger betwistte door bemoeiing van zijn
schoonmoeder gekocht te hebben, te weten
1.2 Tramways aandelen voor de prijs van
47.520 frank verhoogd met 475 frank kosten en een reserveaandeel voor 6.1.75 fr.,
reeds was afgetrokken van het bedrag van
1.08.319 frank hetwelk was opgenomen in
de bij het bericht van wijziging van
1.6 augustus 1949 kenbaar gemaakte vergelijking van activa, dan wanneer nit de
stukken naar welke het arrest verwijst,
onder meer 10/1.6 en 10/15, blijkt dat het
wei de litigieuze effecten zijn die, na
rechtvaardiging van het overige van de
IJortefeuille, ten belope van 54.170 frank
in het actief van de rekening van vergelijking der vermogens in aanmerking waren
genomen;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat, na aanvankelijk in het bedrag van
1.08.31.9 frank, in de vergelijking der activa aangeduid, een koop van effecten ten
belope van 54.170 frank verricht door bemoeiing van aanleggers schoonmoeder begrepen te hebben, de controleur nuderhand dat bedrag verminderd heeft tot
54.170 frank, welk bedrag in werkelijkheid tot 5!.1.49 frank had dienen te worden verminderd;
Dat het arrest aldus vaststelt dat de
aftrek verricht is;
Dat het milldel in feite niet opgaat;
Over het zevende middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het arrest geen antwoord verstrekt op aanleggers subsidiaire
conclusies welke ertoe strekten dat de
bedrijfsinkomsten van de periode 19401.944 zoud<m verminderd worden met de
reeds belaste winst welke behaald werd
op de op 1 januari 1940 voorradige goederen :
Overwegende dat het middel, zoals het
is opgesteld, vreemd is aan de wetsbepalingen welker schending het aanvoert;

Dat het mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kos,
ten.
9 octoller 1956. -

2e kamer. - VoorzitH. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. Gelijlclnirlende concl~tsie, H. Delange, advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. G. Gothot (van het Hof van beroep te Luik) en
Van Leynseele.
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KAMER. -

9 october 1956

BELASTINGEN. SPECIALE BELASTING.
TAXATIE VAN AMIJTSWEGE. RAMING VAN DE
BELAS'l'BARE GRONDSLAG. BEDRAG VAN DE
ONTVANGSTEN GEL!Jl( AAN IIET BEDRAG VAN DE
DOOR EEN VIJANDELIJK ORGANISME UITGEGEVEN CHECKS. ~ AANKOPEN EN ALGElviENE ONKOSTEN VASTGESTELD DOOR VERGELIJKING MEl'
DIE VAN EEN SOORTGELIJKE BELAS'l'INGPLIOHC
TIGE. GEEN WILLEKEUR.

'l'en e·inde een van nml!tswege awnslag in
de speciale belast'ing te vestigen ve·rmau
de ndm·inistmt'ie, cUe de ve·mwerleUjke
belastbcwe inkomsten moet bepalen, te
stemwn ene1·Z'ijds op door een vijancleUjlc oTganisme ·nitueueven checks om de
ontvanusten te bepnlen en andenijds op
cle aankopen en nlgemene onkosten vctstuestelcl doo·r ve·rgelijkinu rnet d·ie van
een soortgelijke belastingpHchtige. (Sa-

mengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 28 en 56, wet van
15 october 1945, art. 13.)
(D'HAYER, '1'. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

BET HOF; ~ Gelet op het bestreclen
arrest, op 14 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 1.10 van de
Grondwet, 28 en 56 van de wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli 11J43,
7 van de wetten lJetreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakeld bij het
besluit van 31 juli 1943, 13 van de wet
van 15 october 1945 tot invoering van een
speciale bela sting, en 1315, 1349 en 1353
van het Burgerlijk vVetboek, doordat het
bestreden arrest het micldel verworpen
heeft, hetwelk door aanlegger hieruit was
getrokken dat hij de checks voor anderen
tegen een commissieloon van 3 t. h. had
geind, en de aanslag in de speciale belas-
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ting behouden heeft op een som welke
met 3G t. h. van het bedrag der litigieuze
checks overeenstemt, om de reden dat
aanleggers bewering niet bewezen was en
dat de aanslag, gevestigd l1ij vergelijking
met een soortgelijke belastingplichtige,
regelmatlg vvas, dan wmmeer de administratie in geval van aanslag van ambtswege door vermoedens moet bewijzen
welk het bedrag der belastbare inkomsten
is, en dan W[mneer, ing·eval de administratie gebruik maakt van de vergelijking
met de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen, zij v66r deze vergelijking de aard van de activiteit van de
belastingschuldige client te bewij.zen ten
einde nit te maken of die activiteit gelijkaardig is met clie waarmede zij zal
worden vergeleken :
Overwegende dat aanlegger in de speciale belasting aangeslagen werd op een
winst van 271.422 frank, bepaald op grand
van een omzet van 755.525 frank;
Dat het bestreden arrest crop wijst dat
dez€ omzet llet bedrag belicllaamt van
twee door een vijandelijk organisme nitgegeven checks, en aanleggers beweringen
verwerpt volgens welke deze een van die
checks niet gei:nd heeft en de andere voor
rekening van een denle gei:nd lleeft tegen
een commissieloon van 3 t. h.;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
« dat de belastllare winsten of baten zijn
bepaalcl volgens de bewijskraclltige elementen, getrokken nit de verrichte inningen, na aftrek van de aankopen en algemene onkosten, deze vastgesteld zijnde
door vergelijking met die yan eell · soortgelijke belastingplichtige >> ;
·
Overwegemle dat nit deze vaststelling
blijkt clat de aclministratie, welke ertoe
gehouden is, ingeval van aansl.ag van
ambtswege, krachtens artikel fl6 van de
samengescllakelde wetten, op de extrabelasting toepasselijk gemaakt door artikel 13 van de wet van 15 october 1945,
te steunen op vermoedens om het bedrag
der belastbare inkomsten te bepalen, gebruik gemaakt heeft, enerzijds; van de
elementen aan llet licllt gebracht door de
haar bekend .zijncle inningen, anclerzijds,
wat cle aankoopprijzen en de algemene
onlmsten aangaat, van llet vermoeden hetwelk overeenlwmstig artikel 28 van de samengeschakelde wetten afgeleid is nit de
vergelijking met een soortgelijke belastingplichtige ;
Overwegende dat, door vast te stellen
dat aanleggers ware activiteit niet clie
van een eenvoudig tussenpersoon was, het
arrest het enig bepaald element verworpen heeft hetwelk aanlegger in zijn conclusies deed gelden om de gelijlmardigheid van zijn activiteit met die van de
belastingplichtige met wie hij was vergeleken te betwisten;

Dat de rechter over de grond clerhalvc
kon verklaren dat de vergelijking met
een soortgelijke belastingplichtige was geschied, zonder dat hij gellouden was zijn
beslissing nopens dat punt uitvoeriger te
verantwoorden;
Dat het middel niet kan slagen;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
!}
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lo BELASTINGEN. - EX'l'RABELASTING.
REFERENTIEWINST. - YDORTGEZETTE ONDERNEMING. - AF'rREKKING ALSm' DE ONDERNElVIlNG NlET VAN TITULARIS WARE VERANDERD.
00K TOEPASSELIJK OP DE FOR.FAITAIRE
REFERENTIEWINS'l',

BELASTING. ~ ExTRABELASTING. PERSONENVENNOO'l'SCHAP :ME'l' BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. - BELASTBARE WINSTEN.
TOEGEKENDE WINSTEN BELASTBAAR IN
ROOFDE VAN DE VENNOTEN. - ANDERE WINSTEN BELAST!lAAR TEN LASTE VAN DE VENN001'SCRAP.
3° BELASTING. EXTRABELASTING. PERSONENVENNOOTSCHAi' ME'l' EEPERKTE AANSPRAKELIJKREID. ~ REFEREN'!'IEWINST NAAR
RE'l' EELEGD KAPITAAL. - J\'[AATSCHAPPELIJK
KAPITAAL EN DE RESERVEN. - REFERENTIEWINST VOOR IEDER VAN DE VENNOTEN HEREKENO NAAR ZIJN INilRENGST. - REFERENTIEWINST VAN DE YENNOOTSCRAP EEREKEND OP
2°

HET OVEHIGE

VAN HE'l' KAPITAAL EN ()p DE

RESE~I~VEN.

4° BEJ.,AS'l'INGEN. - EX'J'RAEELASTING.
REFERENTIEWINST.
PER SONENVENNOOTSCHAP llffiT EEPERKTE AANSPRAKELI.rKREID
t\'ELKE DE ONDERNEM.:ING YAN EEN FEITELIJKE

VERENIGING GEDURENDE RET IlELASTJlAAR TIJDPERK HEEFT VOORTGEZET. - FORFAITAIRE
REFERENTIEWINS'l' IlEREKEND NAAR RET IN DE
VERENIGING EELEGD KAPITAAL.

-

REFEREN-

TIEWINS'J' OP DEWELKE IEDER VAN DE YENNO'l'EN AANSPRAAK MAG MAKEN. - REFERENTIEWINS'l' BEREKEND NAAR DE IN DE VERENIGING
EELEGD KAPITAAL IN VERROUDING MET ZI,JN
INBRENGSTEN OF l\1E'l' DEZE VAN ZIJN VOORGANGERS.

1o Bet n'rtilcel 8. )Ja1'nrJra.af 2, vnn de ·wet
van 1G october 1945 naa'l" luicl waaTvan
cle pe1·soon, !lie gecl~c1·encle het refe?·entietijclperk of het uelastuaa·r tijllperlc een
ondcrneming voo1·tzet of rleze na ove1··

-79nemin,q flrijft, onder zeke1·e voo1·waa1·clen cle winst van het 1·eterent1e tijflperlc
in aft1·elc mag· brengen alsof cle onclernemin,q niet van titnlcwis ve·mncle1·cl
ware is toepasselij k op cle mfeTen tiewinst rUe werkelijk behartlcl is en op cle
foJ'faUaiTe referenUewinst voomien cloDT
a1·tUcel 5, pa1·ag1·actf 3, van clezelfcle
wet (1).

2° Met lwtr'ekkiii!J tot cl6 personcnvennootschap met bepe·rlcte annspntkeUjkheicl,
wo1'clen cle ,qemactlcte w·insten, voluens
a.1·Nkel 4, panwmctf .q, Ucl 1, va!t de wet
van .16 october 19.}5, met het oog 01J het
vesUgen van cle emt·mbelctsting, gesplitst
en tlOO'I' het aan fle vennoten toegelwncl
cleel, op clezcr na.a:m en voo·r hct overblijvencle op naam cle1· vemwotschap
anngeslagen (2).
3° Om reclen van cleze splitsing de·r ·w'iltsten geeft artilcel 5, pctntgmctf 8, van cle
Wf!t van 16 octobe·r 1945, hetwelk een
to1'[aUa·ire reteren Uew·inst toestaat berelcencl naar het bele,qcl lcapUaal, flit, ·is
het maatschappeUjlc lcapUaal en cle mser•,es, ·in zijn lifl 4 de mant aan wacwin
cle pe1·sonenvennootschap met beperlcte
annspralteUjlcheicl ene1'Zijcls en cle vennoten ancle·rzij cls (lie referentiewinst zullen mogen ·inroepen, wa•aQ·bij het bepcwlt
clat iecle·r vennoot het belegd lcapitcwl
tot het beloop van zijn b·ijclmgen en cle
vennootschap het snlclo en cle 1·eserves
als gmndslag zal moyen nemcn (3).
4° Wnnneer een peTsonenvennootsclwp met
beperlcte annspralcelijlcheicl in cle voo·rwnanlen bepnalcl bij nrtUcel 8, pamgmaf 2, vcm cle wet del. 16 october 1945,
geclumncle cle belastbare periocle cle oncle·rneming vwn een feUelijlce vr:wenig·ing
heeft voortgezet, moet de 1·eteTenUewinst
berelcencl naa1· het belegd lca..pUaal, die
cloor iede1· van cle vennoten rnctq worclen
af.rTetro1clcen, wonl en l!e·relcenri tot het
beloop van z·ijn l!Ijtl·raf!en ·in rle feiteUjke
ve1·eni.rpin.fJ of van cUe vnn hnn voor!fangers en niet in verhowUny van zijn nandelen ·in de personenvennootsclwqJ met
bepe1·1cte cwnspmlcelijlcheid. (Wet van

16 october 1945, art. 4, par. 1 en 4, 5,
par. 3, 8, par. 2, en 11 par. 3.)
tBELUISCHE

STAAT, ~fiNIS'l'ER
T. FOQUET.)

VAN

FINANCIEN_,

ARREST.

HET HOF; -

G<,let

ov

het bestreclen

(1) Verbr., 10 juli 1956 (A1·r. F~?·br., 1956,
biz. 959; B"ll. en PASIC., 1956, I, 1277).
(2) en (3) Verbr., 7 februari 1956 (A1T.
Yerb1·., 195(i, biz. 462; B"ll. en PASIC., 1956, I,
592) . Zie ook bet volgend arrest.

arrest, op 5 octo!Jer 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schencling van artikel 97 van de Gronclwet, · doonlat het arrest de conclnsies van
de Staat niet ten genoege van recht beantwoord !weft, wat met het ontbreken
van motivering gelijkstaat, dan wanneer,
krachtens artikel 97 van de Grondwet,
elk vonnis de gronden moet vermelden
· waarop het rust :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies betoogcle clat artikel 8, paragraaf 2,
van de wet van 16 october 1945 enkel de
nftrekking van een werkelijke referentii~
winst !JE~doelt, <lit vvil zeggen van de referentiewinst welke de voorganger van de
belastingschulclige geclurencle het referentietijdperk effectief behaald had;
Overwegencle clat, door in expliciete bewoorclingen te beslissen clat voormelcl artikel 8, paragraaf 2, insgelijks toepasselijk is op de forfaitaire referentiewinst
in artikel 5, paragranf 3, van voormelcl~
wet omschreven, het bestreclen arrest op
nanleggers conclusies een passencl antwoorcl heeft verstrekt;
Dat het miclclel in feite niet opgant;
Over lwt tweede miclrl.el, afgeleicl nit de
schenc1ing van artikel 8, paragraaf 2, van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
v:::n een extrabelasting op de in oOl·logstlJcl behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, doordat het arrest aanneemt dat een persoon, cUe na overneming
een onderneming voortzet met dezelfde
acti viteitsbestundclelen, zich op die wetsbepaling lmn beroepen om de referentie
op het belegll kapitaal te eisen welke de
vroegere onderneming had kunnen genieten indien zij niet van titularis veranclerd
ware, clan wanneer zowel nit de formele
termen van artikel 8, ]mragraaf 2 als
l~it de .!oelichting betreffende deze bepaling bll]kt dut alleen de werkelijke referentiewinst van de vo01·ganger in een
voortgezette onderneming door de nieuwe
titularis mag worden ingeroepen :
Overwegenc1e dat noch de tekst noch de
geest van artikel 8, rmragraaf 2, van de
wet van 1G october 1945 de toermssin?; van
deze bepaling lleperken tot de referentiewinst welke door de voorganger van de
belastingschulclige werkelijk behaalcl is;
Dat derhalve, door te beslissen dat die
bepaling ~n beginsel to(;passelijk lmn zijn
op de ;·eferentiewinst, in artikel 5, paragraaf ._., van dezelfcle wet omschreven, het
bestreden arrest de ingeroepen wetsbepnling niet geschonden heeft ;
Dat het middel naar recht fnalt;
Over het llerde midc1el, afgeleid nit de
schending van artikel 5, paragraaf·3, van
meergemelde wet van 16 october 1945,

-80van de referentiewinst een som van
3.266.698 frank neemt - welke een in 1922
bestaand belegd kapitaal uitmaakt, vermits het daarop de herwaarderingscoefficient van dat jaar toepast - welke som,
volgens de conclnsies zowel van de Staat
als van verweerders, naar welke de rechter met betrekking tot die basis verwijst,
het netto-actief op 30 april1922 belichaamt
van de fei telijke vereniging die van 1912
tot 25 april 1923 bestaan heeft;
Overwegende dat cUt cijfer aangenomen
hellbend, zonder te onderzoeken in welke
mate dat netto-actief of belegd kapitaal,
naar de zin van artikel 5, paragraaf 3,
van cle wet van 16 octol:)er 1945, bijdragen
belichaamde, llet bestreden arrest, na een
revaloriseringscoBflicient toegepast te hebben, de totaliteit van dit gerevaloriseerd
actief als basis neemt van zijn berekening
tot vaststelling van de in die bepaling
omscllreven referentiewinst, waarbij het
zich ertoe lleiJerkt bewuste winst over
elk cler verweerders om te slaan naar
evem·ediglleid van het aantal hunner
maatschappelijke aandelen in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements Charles Focqnet
et Qie )) ;
Overwegende dat, door aldus na te laten het kapitaal om te slaan als vereist
door lid 4, van voormelcl artikel 5, paragraaf 3, hetwelk aan de vennoten enkel
toestaat het belegd kapitaal tot basis te
nemen ten belope van hun bijdragen of
van die hunner voorgangers, inclien zij de
onderneming overeenkomstig artikel 8,
paragraaf 2, van dezelfde wet overgenoment hebben, het bestreden arrest de in
het middel aangeduide wetsbepaling geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwiist de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.

doordat uit 'de berekeningen in i{ine van
de redenen van het arrest blijkt dat hetzelve in hoofde van verweerders de referentie aanneemt OJ} een belegd kapitaal
dat hun respectieve bijdragen te boven
gaat, dan wanneer krachtens voormeld
artikel 5, paragraaf 3, , het in personenvennootschappen belegd kapitaal door
elke venoot als referentie slechts mag
worden ingeroepen ten belope van zijn
persoonlijke bijdragen :
Overwegende dat met betrekking tot de
personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, de door <le vennootschap gemaakte 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
overblijvencle 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 forfaitaire referentiewinst, volgens het belegd kapitaal
berekend, clit wil zeggen, volgens de omschrijving welke cle eerste twee leclen
daarvan geven, het maatschappelijk kapitaal en de reserves, in lid 4 de maat
aangeeft waarin de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid enerzijds,
en de vennoten anderzijds, die referentiewinst zullen mogen inroepen, waarbij het
bepaalt dat iedere vennoot het belegd kapitaal tot het beloop van zijn bijdragen
als grondslag zal mogen nemen, en de
vennootschap het eventueel saldo en de
reserves;
Overwegende dat het bestreden arrest,
ten aanzien van de aan de vennoten toe
te kennen referentiewinst artikel 5, paragraaf 3, van de wet van 16 october UJ45
toepassend, ten gunste van verweerders,
vennoten in de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Etablissements Charles Focquet et Cie ll, een referentiewinst aanneemt, berekend op basis
van de totaliteit van het in 1922 bestaande
netto maatschappelijk vermogen;
Dat immers, waar het, voor toepassing
van artikel 8, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945, het bestaan van de
onderneming doet opklimmen tot de feitelijke vereniging, in 19'12 tussen de
gebroeders Charles en Leon Focquet opg·ericht, welke onderneming het aanziet
als voortgezet, eerst door de vennootschap onder gemeenschappelijke naam, op
23 april 1923 tussen dezelfde personen gesticht en vervolgens door de IJersonenvennootschap met beiJerkte aansiJrakelijkheid
« Etablissements Charles Foequet et Cie ll,
het bestreden arrest als basis van zijn
berekeningen met het oog OlJ het beiJalen

9 october 1956. - 2" kamer. - Voorzitter en Verslaggever, H. Giroul, waarnemend voorzitter. - Gel'ijlclttidende conclusie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele en J.
Maes (deze van het Hof van beroeD van
Brussel).
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1° BELASTINGEN. -SPECIALE BELASTING.
~ BELASTINGSCHULDIGE DIE DE RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZIT. - PERSDNENVENNOOTSCHAP MET BEPERK'l'E AANSPBAKELIJKHEID.
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'SPECIALE BELASTING IN HOOFDE VAN HE'l'
RECH'l'S WEZEN VASTGESTELD.

:2°

.3°

BELASTINGEN. Ex'l'RABJCLAS'TING. PERSONENVENNOOTSCHAP MET llEPl~RRTE AANSPRAKELIJXHEID. EELAS'l'JlARE WJNS'l'EN.
~ '.fOEGEKENDE WINS TEN, IN HOOFDE VAN DE
VENNOTEN BELAS'l'BAAR. ANDERE WINSTEN
IN HOOFDE VAN HE1' RECHTSWEZEN.
BELASTINGEN. Ex'l'RABELAS'l'ING. lNKOMS'l1EN, ':VINSTEN EN EATEN ONDERHEVIH
AAN DE EX'l'RABELAS'l'ING. !NBEGRIP VAN DE
WINSTEN ONDERHEVIG AAN DE SPECIALE BELASTING.

·40 BELASTINGEN. EXTRABELAS'l'ING. ARTIKEL 10, LID 1, VAN DE WET' VAN 16 OCTOBER 1945. DRAAGWIJDTE.

.5o

BELASTINGEN. ~ EX1'RAilELAS1'ING. PERSONENVENNOO'l'SCHAP. MET BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID BELASTBAAR IN DE EXTRABELAS1'ING OP DE NlET TOEGEKENIJE WINS'l'EN.
VENNOOTSCHAP BELAST!lAAR IN DE SPE·CIALE BELASTING OP AL DE WINSTEN SPRUITENDE UIT DE LEVERINGEN AAN DE VI,TAND. ~
:i\'lA'l'E W AAiliN DEZE WINS TEN WERDEN TOEGEfKEND EN GERESERVEERD. DEEL VAN DEZE
WINS'l'EN HE'l'WELK VOORKOMT IN DE EXCEPTIONELE WINS'l' BELAS'l'BAAR IN DE EX'l'RARELAS'l'ING IN HOOb'DE VAN HET RECHTSWEZEN
WORDT AFGETROKKEN.

Jo Met betTelcldnu tot de belasUnupUchUgen met rechtspersoonlijlcheicl, wonlt cle
specinle bela.stin fl op de winsten voo'/"tvloeiencl wit leveringen en prestaUes aan
tle v·ijand {!evestigcl ten nnme van de
·rechtspe1·soon zelf en nameUjlc niet ten
laste van cle vennoten van een pe·rsonen·vennootschap met beperkte aansp·ra.lcelijlcheid. (Wet van 15 october 1945,

art. 7, par. 3.)
.2° _4nn,qna.nde de personenmennootscha1Jpen
met bepe1·1cte annspn~kelijlcheid vom·ziet
de wet vnn 16 octobe1· 1945 ove1· de extrnbelastin,q b'ij lwn1· nrtilcelen 4, pa1·a,qmnf 4, en 11, pnnt{f1'naf 3, een splitsin{! van cle onde1· de extmbelastin,q vallendo w-insten door cle vennootschap aan
de belast-in,q enlcel te onclen.vMpen ten
aanzien vwn cle niet uit,qelceercle winsten.,
terwijl cle ttit,qelcee1·de inlcomsten, belnstbnar z·ijn in hoofde vnn cle vennoten, zcwlcvoerders en ancle1·e personen
becloelcl in artiltel 2, 'f}(tmm·ctaf 1, Uttem a, cUe ze bekornen hebben (1).

:so Om reclen van de algenwne be·woo'rcUn,qen
van a.Ttih:el 2, paragrnaf 1, van de wet
vctn 16 october 1915 z·ijn aUe in deze bepnlin,q ve1·melcle w·insten aan cle extntbelastin,q ontle·rworpen a.l Z'ijn zij ooJ,,
uit lever·in,qen en prestat-ies awn cle

(1) Zie voorgaande arrest.
YERDR.,

1957. -
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vijnncl voortvloe·iencle winsten wan1·op
rle speciale belastin,q ,qeheven wordt (2).

4° Ten einde een clubbele a.nnslag op dezelfcle inlcomsten te vennijden bepnalt
a1·tilcel 10 van cle wet vnn 16 octobe1·
1945 dat de in de emtmbelnstin,q belnstbare winst venn·inclenl wo1·dt rnet de
voo1· de speciale belasfoion,q vatba1·e inlcomsten (3) ; deze bepnlin,q sch1·ij[t cle
attrelc v661' ten {!ttnste van om het wven
wie attn cle emtrabelastin,q onde1·hevi(l
zott wczen op inlcomsten wellce 1·eeds in
de speciale belastin,q zouden zijn belast
,qewonlen on,qeacht cle persoon die deze
lantste belast-ing ve1·schttlcli{fcl 1va.s.

5° In,qeval cen personenvennootschap met
be1Jerlcte aansp1·alcelijlcheirl, cUe de emt1·abelastin,q ve·rsclmlcli,qd is op de niet ttityelceenle inlcomsten· {ferZtwen de het be/,astbnar tijclpe'l'l,, ve·rwezenlijlct, in de
speciale belastin,q aan,qesla,qen we·rd op
al tle winsten voortvloe·iende ttit leverin{fen en 11restnties ctan de v-ijnnd, is de
beslissin,q wellw ten ff·ztnste vctn cle vennootschap slechts cUt deel a[t1·elct van
de w·insten belastbanr ·i;n de ext1·a1Jelastin,q hetwellc er in voo1·1cornt als z·ijntle
1·eeds cw.n,qeslctrJen r1eweest in cle speciale
belnst-ing, wettelijlc ge1·echtvanrdigd zo er
mo,qeli.ilclW'id bestant te bepalen in wellce
mate de in de speC'iale belctsting ann,qesln,qen winsten ann cle vennoten ·we1·den
toe,qelcencl en ·in de vennootscha.p [!e1·ese1·veercl. (Wet van 16 october 1945,

art. 4, par. 1 en 4, 10, lid 1, en 11,
par. 3.)
(P. V. B. A. (( E'l'AilLISSEMENTS CHARLES FOCQUE'l'
ET COMPAGNIE ll, T. DELGISCHE STAA'T, MINIS'l'ER VAN FINANCii~N.)
ARREST.
HE'J~ HOF ; ~ Gelet op het llestreden
arrest, op 5 october 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
Over de twee middelen samen, het eerste, afgeleid nit de schending van artikel 10 van de wet van 16 october 1945, tot
invoering- van een extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalcle exceptionele inkomsten, winsten en baten, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat de beslissing van de directeur in
hoofde van aanlegster een aan de speciale belasting onc1erworpen grondslag ten
bedrage van 6.72i3.420 frank en een in beg-insel aan de extrabelasting onderworpen

(2) en (3) Verbr., 9 november 1954 (Arr.
Yerbr., 1955, biz. 153; Bull. en PASIC., 1955, I,
216) en 22 mei 195G (A1'1'. Yerln·., 1956, blz. 794;
Bull. en PASIC., 1956, I, 1007).

-82grondslag van 3.158.153 fr. 04, in aanmer- tera a becloeld, de aan laatstgenoemden_
king neemt, bewuste beslissing· bevestigd uitgekeercle inkomsten llelastbaar zijnde
heeft in zover deze van cle belastbare in hoofde van degenen die ze bekomen
grondslag slechts een sam van1.183.318 fr., hebben;
dit is een gedeelte van de onder de speOverwegende clat ten deze, het bestreciale bela sting vallende gromlslag, he eft den arrest vaststelt, enerzijds, dat nit
afgetrokken, dan wanneer, naar luid van niet .betwiste eijfers blijkt da t aanlegster,
de bovenaangeduide wetsbepaling, de to- personenvennootschap met beperkte aantaliteit van de in de speciale belasting sprakelijkheid, in de loop van het belastbelastbare inkomsten van de in de extra- baar tijdperk een totaal inkomen van
belasting belastbare gronclslag moest wor- 20.631.896 frank bekomen heeft, hetwelk
den afg·etrokken; het tweede, afgeleicl uit een niet nitg·ekeerde som van 4.1.02.644 fr.
de sehencling Yan de artikelen 6, 1319, en een aan de vennoten uitgekeerde som
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van 16.52.!}.252 frank llegrijpt, en, ancler10 van de wet van 16 october 19-:15, tot zijds, dat onder die globale winsten, er
invoering van een extrabelasting op de ten belope van 6.725.420 frank voortkwam
in oorlogstijd behanlde exceptionele in- van levering·en en prestnties aan de
komsten, winsten en lmten, en van de be- vijand waarop alleen de vennootschap in
wijskracht d<~r tabellen, getitelcl « Bere- de SDeciale belasting is aangeslagen; dat
kening van de ln de speciale belasting het arrest er voorts op wijst dat, aangebelastbare winst Jl en << P. Y. B. A. Eta- zien de boekhouding. het niet mogelijk
blissements Charles Focquet et Qie. '.roe- maakt nauwkeurig te bepalen in welke
stand ten aanzien van de extra- en de mate de aan de speciale belasting onderspeeiale belasting ll, welke op 31 mei 1951 hevige winsten door de vennootschap wadoor de zaakvoerder van aanlegster voor ren gereserveercl of door haar aan de
akkoord wenl getekend, doorclat het be- vennoten waren uitgekeerd, de adminisstreden arrest de beslissing van de direc- tratie voor lle toepassing van artikel 10
teur bevestigcl heeft welke ten laste van van de wet van 16 october 1H4iJ een omaanlegster een aan de speciale belasting slag van de aan de speciale belasting ononderworpen grondsltig ten bedrage van derworpen winsten voorstelde, waarbij
6.725.420 frank in aanmerking nam, hoe- zij liet gelden dat die winsten ten belope
wei zij van de onder de extrabelasting van 1.183.31.8 frank in de gereserveerde
vallende gronclslag slech ts een onder de winsten begrepen waren; dat de vennootspeciale belasting valleml gecleelte ten be- schap zich met die omslag akkoord verdrage van 1.183.318 frank aftrok- om de klaarde door op 31 mei 11151 de op stuk 8
reden dat de zaakvoerder van aanlegster van het dossier voorkomende tabel goed
zich met die handelwijze akkoord ver- te keuren;
klaard heeft, clan wanneer het akkoord
A. In zover aanlegster tegen het bestreenkel op een feitelijke kwestie sloeg, namelijk hoe de onder de speciale belasting den arrest als grief aanvoert dat het de
vallende inkomsten onder de belangheb- bewijskracht van het geschrift waarin
benden waren vercleelcl geworden, en niet dat akkoord is vastgesteld, schendt ;
op een hanclelwijze waardoor afgeweken
Overwegen<le dat dit geschrift de tabel
wordt van de bij artikel 10 van de wet is, getiteld « Toestand ten aanzien van de
van 16 october 1HJ5 voorgeschreven regel; extra- en de speciale belasting J> waarin,
en clan wanneer, ingeval bewust akkoord na aan<luicling van de in hoofde der venop clergelijke afwijking betrekking had nootschap aan de extrabelasting ondergehacl, het krachteloos zou blijven wijl worpen
winsten,
een
aftrek
van
strijdig met een bepaling van openbare 1.183.318 frank staat vermeld uit hoofde
orcle :
van aan de speciale belasting onderwor.
Overwegende dat, aangaande de perso- pen inkomsten;
Overwegende flat aanlegster, door zich
nenvennootschappen met lleperkte aansprakelijkheid, de wet van 15 october schriftelijk akkoord te verklnren nopens
1945 door haar artikel 7, paragraaf 3, de de in haren hoofde in de extrabelasting
speciale belasting op de winsten voort- belastbare grondslag zoals llij uit die ta ·
vloeiend uit leveringen en prestaties aan bel bleek, niet alleen met het feit van de
de vijand ten laste van de rechtspersoon omslag van de winst van 6. 725.240 frank
zelf stelt, clit wil zegg·en de vennootschap ingestemd heeft, doch ook met de juriaileen, terwijl de wet van 1<1 october 1945 clische gevolgen van die vercleling, wat
door haar artikelen 4, paragraaf 4, en 11, het aftrekken van de aan de speciale beparagraaf 3, een splitsing van de onder lasting onderworpen inkomsten betreft;
Dat het bestreden arrest derhalve de
de extrabelasting vallende winsten verricht, door de vennootschap aan deze be- bewoordingen van het akkoord van 31 mei
lasting enkel te onderwerpen ten aanzien 1951 niet misken<l heeft waar het vastvan de winsten welke niet zijn uitgekeerd stelt dat hetzelve sloeg o:p een repartitie,
aan de vennoten, zaakvoerders en andere tussen tle vennootschap en de vennoten,
personen, in artikel 2, paragraaf 1, lit- van <le aan de speciale belasting onder;

-83worpen winsten, ten einde toepassing van
artikel 10 van de wet van 1G october 1945
mogelijk te maken ;
Dat de middelen in dit opziellt in feite
niet opgaan;
B. In zover aanlegster tegen het bestreden arrest als grief aanvoert dat het artikel 10 van de wet van Hi october 1945
_gescllonden lleeft :
Overwegende dat, om rerlen van de algemene bewoordingen van artikel 2, paragraaf 1, van de wet van1G october 1945,
alle in deze bepaling vermelde winsten
aan de extrabelasting onderworpen zijn,
al zijn zij ook uit leveringen en prestaties
aan de vijand voortvloeiende winsten
waarop de speciale belasting gelleven
wordt;
Dat evenwel, ten einde een c1ubbele aanslag op dezelfde inkomsten te yermijden,
artikel 10 van voormelde wet bepaalt dat
<le in de· extrabelasting helastbare winst
verminderd wordt met de voor de S]1e-ciale belasting vatbare inlwmsten;
Overwegende dat deze bepaling niet beperkt is tot het geval' <lat er in hoofde
Yan een zelfde belastingschuldige een dubbele aanslag zou zijn geschied ; da t zij
enkel de inkomsten in aanmerking neemt
en de aftrek voorschrijft ten gnnste van
om het even wie arm de extrabelasting
onderhevig zou wezen 011 inkomsten welke
reeds in de speciale belasting zouden zijn
belast geworden, ongeacht de 11ersoon die
deze laatste belasting versehuldigd was;
Dat hieruit volgt dat, tot toepassing
van voormeld artikel 10, in beginsel llet
bepalen vereist is, in hoofde van elke be1astingschuldige, van het deel der aan de
extral1elasting onderworpen baten hetwelk reeds in de speciale belasting zou
aangeslagen zijn; dat het van belang ont1Jloot is te onderzoeken· hoe, ingeval bovenbe<loelde bepaling niet mocht kunnen
vlaats hebben, artikel 10 zou moeten worden toegepast, vermits zij in dezen met
llet akkoord van de belastingsclmldigen is
verricht;
Overwegende c!'at, <loor .zich akkoord te
verklaren nopens llet !Jedrag cler in haren
hoofde :wn de speciale belasting onderworpen winsten welke opnieuw aangetroffen werden in de in llaren lloof<le aan de
extrabelasting onderworpen baten, aanlegster zich ertoe beperkt heeft een feitelijke toestand te aanvaarden waarvan de
wettelijke toe passing van voormE' lc1 artikel 10 afhing;
Dat mitsdien rlat · akkoord, verre van
deze bepaling te sehenden, tot c1oel had
toepassing ervan te vergemakkelijken;
Dat c1erhalve, waar het het bedrng dE'r
aan de speciale belasting onclerworpen
winsten aftrekt welke, volgens het akkoord van aanlegster, 011nieuw nrmgetrofJen werden in de onder de extra!J~lasting

vallende gronc1slag, llet lJestreden arrest
artikel 10 van de wet van 16 october 1945
niet geschonclen lleeft;
Dat de middelen in clit opzicllt naar
recht falen;
Om die redenen, YE'rwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 october HJ5G. - 2• kamer. - Voor·zitter· en versln[J{!ever·, H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclwirlenrle coucl1tsie, H. R. Delange, advocaatgeneraal. -- Pleiters, HH. J. Maes (van
het Hof Yan beroep van BrussPl) en Van
Leynseele.
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1°

R11JLASTINGEN. BEDRI.TFSEELASTING.
BEDRIJFSVERLII!;ZEN VAN VORIGE IlOEKJAREN. ________, IN ACHT GENOMEN INGEVAL DE BELASTBARE ..WINSTEN VERUOED OF VASTGESTELD
WERDEN, ZONDER ONDERSCHEID. BEPALING
VAN DE BELAS1'!lARE WlNS'l'EN IJI.J VERGELIJKING MET SOOR'l'GELIJKE BELAS1'1NGPLICHTIGEN EN BIJ TOEPASSING VAN FORFAITAIRE
GRONDSLAGEN VAN AANSLAG.

2°

BELASTINGEN. BEDRIJFHBELASTING.
BEDRIJ~'SVERLIEZEN VAN \'ORIGE BOEK.TABEWI.JS. WERICELIJKHE!D EN
HEN. IlEDRAG VAN DE BEDRIJFSYERLIEZEN DOOR DE
BELASTINGPLICHTIG!C TE IJEWIJZEN.

1° Nctar· lu·icl van artikel 32, par·arrraaf 1,
Url 2, van rle wetten bet1'Cffentle de inkomstenbelastingen mogen met het ooo
op cle vesUgino van cle betlrijfsbelasting
op rle bij 1° en 3° van pnr·agraaf 1 'lXtn
nrtikel 25 becloelcle tvinsten en baten cle
berl1"ijfsve'!'liezen oerl1wenrle vo1"i.ge jaren
of boelc.ia:ren geleclen in m·inrle·ring gebracht worden. even zeer wa.nneer de aclrn·in·istr·atie cle inlcomsten ·vermoecl heett
ctls ingeva.l het orn vnstgeste/.rZe inlcornsten {faat; cleze verminrler·ino is cl1ts niet
uit{fesloten tvanneer, b·ij {febrelc aan bewijsl.TachUge elernenten, cle belastb!Lre
winsten of baten 1Jepaalll z·i.in gewor·clen
rloor tle ve1'{!Clij7C'in!Js?nethode 'in artiluel 28 va.n rle sarnengeschnkehle wetten
oinschreven en inzonclerheicl bij toepass-ing van cle forfaita'ire amnrlslauen van
(tnnslaa in {!Cmeen overleg rnet cle betmklcen berl1"i.ifs[J1'0ej)er·ingcn V!LStyestelcl (1).
(1) Volgens artikel 32, paragraaf 1, lid 2,
van de samengeschakelde wetten betrelfende
de inkomsten belastingen zoals het vervangen
werd door artikel 1 van de wet van 20 juli
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juli 1954 gewezen cloor het
Hof van beroep te Brus3el;
Over llet micldel, afgeleid uit cle schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 28 en 32, paragraaf 1, 56 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescllakelcl bij llet besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 2, paragraaf 1, van !le wetten betreffencle cle
nationale crisisbelasting, samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 16 jaIinari 1948, en 1319 en volgencle van het
Burgerlijk WetlJoek, doordat llet bestreden arrest de van ambtswege ten laste van
verweercler gevestiglle forfaitaire aanslag
vernietigd lleeft om de reden dat <( llet
forfait cle mogelijkheid van aftrek van de
vroegere verliezen niet uitsluit ll en met
in aanmerkingneming van bedrijfsverliezen welke verweenler beweert geleclen te
hebben tijdens het aan het aanslagjaar
voorafgegane jaar, eerste ondercleel, dan
wanneer de bedrijfsverliezen, clie krachtens artikel 32, paragTaaf 1, tweecle en
derde lid, in mindering mogen worden gebracht, enkel en alleen van cle door cle
belastingiJlichtige bekomen werkelijke inkomsten mogen worden afgetrokken en
niet van de belastbare inkomsten welker
bestaan de administratie vermoeclt, in g~'
val van niet-overlegging, door cle belastingschulclige, van enig bewijs van cle
eerstgenoemcle inkomsten, tweecle onderdeel, clan wanneer het bewijs' van cle
werkelijkheid en het bedrag dier verliezen

door verweercler ni€t was bijgebracht en_
bet hof van beroel) het tegencleel niet
!weft kunnen beslissen clan met schending
van de llewijskracht van een brief van
9 juni l95i van de directeur cler belastingen en van het stuk 48/2 van het dossier,
hetwelk een nota van de taxerende ambtenaar ·was :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, naar luid van :ut.ikel 32, varngraaf 1, lid 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, de·
bedrijfsbelasting OlJ de bij 1° en 3° van
l)aragraaf 1 van artikel 25 becloelde winsten en baten gevestigd wordt op cle vastgestelde of vermoedelijke inkomsten van
het vorig jaar of van het tijdens het lo-pend jaar afgesloten jaarlijks boekjaar;
Dat lid 2 van dezelfde bepaling, zoalH
het is vervangen door artikel 1 van de
wet van 20 juli 1931 en ter zake toe]msselijk is, bepaalt dat de inkomsten van het
belastbare jaar of boekjaar clesgevallencl
verminclercl worden met de ged urende de
twee vorige jaren of tijclens de twee vorige boekjaren geleden bedrijfsverliezen;
Overwegencle dat de in lid 2 bedoelde
inkomsten van het jaar of het boekjaar
de in lid 1 aangecluicle, vastgestelde of
vermoedelijke inkomsten zijn; dat de vermimlering, zomler onclerscheid in lid 2
bepaald, even goecl geboden is wanneer de
administratie de inkomsten vermoecl heeft
als ingeval het om vastgestelde inkomsten
gaat;
Overwegende dat cleze vermindering
niet nitgesloten is wanneer, bij gebrek
aan bewijskrachtige elementen, de belastbare winsten of baten bepaald zijn geworclen door de vergelijkingsmethocle, in
artikel 28 van cle samengeschakelde wetten omschreven, en inzonderheid bij toe-passing· van de forfaitaire gronclslagen,
in gemeen overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgesteld; clat immers in dit laatste geval het forfait enkel
slaat op de winsten en baten van het jaar,
verminclerd met de normale uitgaven
welke geclurende clat tijclvak voor het beclrijf zijn geclaan, zoncler clat hoe dan ook
rekening gehouden wordt met de gedurende de vorige jaren geleden verliezen
waarvan artikel 32, paragraaf 1, lid 2, het
in mindering brengen toestaat;

1931 werden de inkomsten van het belastbaar
jaar verminderd met de gedurencle twee vorige
jaren of tijdens de twee vorige boekjanm geleden bedrijfsverliezen.
De wet van 1:8 februari 1954 toepasselijk
van af het dienstjaar 1954 heeft de termijn
op vijf jaren of boekjaren gebracht.
Bij arlikel 3 van de wet van 16 juni 1955
toepasselijk van af het clienstjaar 1955 wordt
de toepassing van het lid 2 van paragraaf 1

van artikel 32 voonneld uitgesloten wanneer
het gaat om beclrijfsverliezen geleden gedurencle de j aren waarvo<ir het belastbaar inkomen forfaitair wercl vastgesteld overeenkom-stig arlikel 28, vierde lid, voor deze opeenvolgencle dienstjaren met het schriftelijk en on-herroepelijk akkoord van de belastingplichtigeen van het bestuur.
(1) Verbr., 15 juni 1948 (A.r1·, T'e1'b1·., 1948,.
hlz. 335; Bull. en PASIC., 1948, I, 390),

2" OtJclnt bed1'ijfsve,rl'iezen [!eduren(le vo1'iqe jnren of boekjaren gele(len zouden
1n0.(/Cn (tjget1·olc/ten wonlen 'VWn de 'inlGOmSten 'Van een betJnnld (Uenst;iaa1·
moet fle belnstinapUchUge het bewijs
leveren vnn cle we1·keUjMwicl en het be(l'm.rt cle'r (tnngevoenle becl!'ijfsverUezen (1). (Wetten op de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1, lid 2.)
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Dat het e.erste onderueel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat verweerder v66r het
hof van beroep het recht der administratie hem van ambtswege aan te slaan niet
betwist heeft, doch betoogd heeft dat de
grondslag der belasting willekeurig was
bepaald en dat de litigieuze aanslag bijgevolg diende te worden vernietigd omdat
de administratie een rechtsdwaling had
begaan door te overwegen clat de forfaitaire aanslag elke aftrek van de verliezen der vorige jaren uitsloot, en door
geen rekening te lwuden met de verliezen
welke hij in 1946 geleden had en welke,
volgens hem, 192.375 frank beliepen en aldus het vermoed bedrag van zijn belastbare inkomsten van 19-17 te boven gingen;
Overwegende dat, al blijkt uit het op
het eerste onderdeel van het middel verstrekte antwoorcl dat de rechtsstelling der
administratie verkeerd was, llet hof van
beroep nochttms de aanslag niet vermocht
te vernietigen wijl willekeurig gevestigd
dan voor zoveel de werkelijkheid en het
bedrag der aangevoerde bedrijfsverliezen
door verweerder bewezen Werden;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
om te beslissen dat cle aangevoerde verliezen werkelijk waren en een bedrijfskarakter hadclen, steunt « op de door de fiscus zelf voorgebrachte elementen ll ; dat
het uitdrukkelijk gewag maakt van verweerders aangifte over het dienstjaar 1947
waarin een fiscaal verlies staat vermeld;
Overwegencle dat, zoals aanlegger in
zijn -conclusies v66r het hof van beroep
betoogde, het feit dat de administratie
voor dat dienstjaar ten laste van verweerder geen aanslag in de bedrijfsbelasting
011 het kohier heeft gebracht niet impliceert dat zij het bedrag der door hem in
zijn aangifte aangeduicle verliezen, noch
de oprechtheid dier aangifte erkend
heeft;
Overwegencle, aangaancle de andere beweerdelijk << door de fiscus voorgebrachte
elementen ll, dat, in een brief van 9 juni
1954, tot aanleggers raadsman gericht met
verzoek v66r het llo£ van beroep de daarin
verschafte elementen te doen gelden, de
directeur der belastingen, de inhoud van
verweerders aangifte over het dienstjaar
1947 aanhalend, erop wees dat, zo de belang·hebbencle gezien de in 1946 betaalde
belastingsupplementen als niet belastbaar
was aangezien geworden, « men niet kan
zeggen, en zulks trouwens niet uit de elementen van het dossier blijkt, dat de fiscale toestand van de belastingplichtige
voor het jaar 1946 onderzocht is geworden,
noch dat voor die periode te zijnen gunste
een bedrijfsverlies is aangenomen geworden ll;
Overwegende dat nit cle aanslagnota,

85onder nummer 48/2 bij het aan het llof
van beroep voorgelegd dossier gevoegd,
blijkt clat de controleur zich voor het jaar
1946 effectief ertoe beperkt had, om tot
niet-belastbaarheid van verweerder voor
dienstjaar 1947 te besluiten, op een fo:-faitaire gronclslag het bedrag der belastbare
inkomsten en der aftrekbare bedrijfslasten te berekenen en vast te stellen dat
het verschil (248.500 frank) lager lag
dan de in 19c16 betaalde bedrijfsbelasting
(302.590 frank);
Overwegende dienvolgens dat het bestreden arrest, door te menen clat de bovenbecloelde elementen het bewijs van de
werkelijkheid der in 11146 geleden beclrijfsverliezen, ten belope Yan 192.375 frank,
opleverclen, aan de overgelegde documenten een met hun termen onverenigbare
draagwijclte toegeschreven en derhalve
hun bewijskracht geschonden heeft;
Dat het tweecle onderdeel van het middel mitsdien gegroncl is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het beslist
dat de aanslag van verweerder op de forfaitaire grondslagen, lloor de administratie in gemeen overleg met de betrokken
bedrijfsgroeperingen vastgesteld, het in
mindering breng·en van de in de loop van
het vorig jaar door de belanghebbende
gel eden bedrijfsverliezen niet uitsluit;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegger en verweerder elk
tot de helft der kosten van het geding tot
verbreldng; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
11 october 1956. -

1 6 kamer. - VoonoitSohier, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve:r~slctggever, H. van Beirs.
Gel-ijlclAbidende conclltsie, H. R. Delange, advocaat-g·eneraal.
ter, H.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

RECLAMATlE. ACHTEREENVOLGENDE AANSLAGEN DIE WEGENS DE WEERSLAG VAN DE ENE
OP DE ANDERE EEN EELASTINGGEHEEL VORMEN.
~ 'l'ERMI,JN OM TEGEN TWEEDE AANSLAG TE
RECLAMEREN GELDr VOOR ELK ELE~iENT VAN
DI'l' GEHEEL_.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

RECLAMA'l'lE. ACH'l'EREENVOLGENDE AANSLAGEN GEVESTIGD OP INKOMSTEN VAN ZELlPDE
AARD :MAAR MATERIEEL ONDERSCHEIDEN. ~
EERST BELAST DEEL VAN DE INKOMS'IEN ENKEL
IN AANMERKING GENOMEN BIJ DE VESTIGING
VAN DE LATERE AANSLAG MET HE'f OOG OP DE.

-86'BEPALING VAN DE TOE?AfJSELIJKI~ AANSLAGVOET.
LATERE AANSLAG ZONDER WEERSLAG OP DE
EERSTE. RECLAMATIE TEGEN DE LATERE
AANSLAG !CAN NlET GELDEN VODR DE AANVANKELI.JI<E AANSLAGEN.

·1o In het ·u-itzonrle·rUjT• gevnl flat twee cwhte·J·eenvolgencle uanslagen wegens cle
weerslag 1xtn de ene op de anrle·re een
belasUnggeheel ·voFnwn, gelrlt de wetteHjlce te1·m·ijn 01n tegen de tweecle aanslng te reclmnwren voor elk element vwn
clit geheel (1).
2° TVwnneer cle nan·vankelijke cwnslngen,
ener-, en de aan'l:·ullende aanslagen, ande1·.zijcls, mntedeel onrle·rscheiden inlcomsten treffen, ofschoon z·ij vnn clezelfcle
nard zijn en te zamen het totactl l!eclntg
1;wn de belastbare gmnclslag vo1·men en
1.oannee1· het ewrst belast cteel van rle inkOJnsten tot het vestigen van de 81!1JtJlenwnten enkel in awnmerlcing wenl genomen met het oog op cle bepctling vwn
lle toe te passen cwnslagvoet, l!lij·ven cle
lnte1·e annsla[Jen zonde·r toee·rsla[J op de
ee1·ste cwnslagen (2). (Samengeschakelde

de wet van 30 mei 1949 toe te passen, omdat de twee aanslagbasissen, de ene in
1916 en de andere in 1949 vastgesteld, verschillend waren, de eerste overeenstemmende met de spontaan aangegeven inkomsten en de tweede op vermoede inlwmsten gesteund zijnde, dan wanneer,
eerste ondenleel, de nieuwe aanslagen en
de vroegere de elementen uitmaakten van
een op dezelfde basissen rustend geheel;
zij een geheel vormden ingevolge de weerslag van de ene op de andere, zodat de
reclamatie, ingediend tegen de in 1949 gevestigde aanslagen, gDld tegen de in 1946
gevestigde aanslagen; en dan wanneer,
tweede onderdeel, aanleggers inkomstenaangiften nietig waren wijl zij, door een
beambte der administratie opgemaakt,
door aanlegger niet waren goedgekeurd,
zodat al de aanslagen op vermoede inkomsten waren gevestigd;
·
Over het eerste onderdeel :

HET HOF; - Gelet op het bestreden
-arrest, op 12 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleitl nit de scherrding van de artikelen 97 en 110 van de
Grondwet, 1 van de wet van 18 october
19!5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1B, 16, 1.7 en 19 van
de wet van 16 october 1945, 25, 35, 42, 46,
53, 55, 56, 60, 61 van cle samengeschakeltle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1 en 2 van de wet van 17 jnni 19B8,
.samengeschakeld bij de besluiten van
16 juni l9J1 en 31 juli 1913, 35 van het
konlnklijk besluit van 22 september 19B7
en 1 van de wet van 30 mei 1949, doordat
het bestreden arrest cle verwerping van
aanleggers beroe11 stennt op de reden dat
de reclamatie van 5 j annari 1950 ingediend is geworden buiten de termijn, bij
artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschal;:elde wetten gesteld, aangaande de
voor het dienstjaar 1946 gevestigde aanslagen, en geweigPnl heeft artikel 1 van

Overwegende dat, volgens . de vaststellingen van het bestreden arrest, aanlegger in 1946 aangeslagen is geweest in de
extrabelasting en, bij navordering van
recllten over de tlienstjaren 1941 tot 1945,
in de gewone belastingen; dat hij tegen
die aanslagen geen geldige reclamatie ingediend he eft; dat in 19±9 te zijnen laste
in voormelde extrabelasting en gewone
belastingen aanvullende aanslagen in het
kohier werden gebracht; dat de directeur
der belastingen hem ingevolge zijn reclamatie van 5 j anuari 1950 volledige vrijstelling van die aanvullende aanslagen
verleend heeft, maar beslist heeft dat de
reclamatie te laat ingediend en niet ontvankelijk was in de mate dat zij op de
aanslagen van 1.946 betrekking had;
Overwegende dat aanlegger v66r het hof
van beroep, op grand van artikel 61, paragraaf B, van de samengeschakelde wetten betreffentle de inkomstenbelastingen,
aangevuld bij artikel 1 van de wet van
30 mei 1949, bij conclusies betoogde dat
zijn reclamatie van 5 j anuari 1950 gel dig
was zowel ten aanzien van de aanvankelijke aanslugen van 19±6 als van de aanvullende aanslagen van 1919, welke gevestigd waren op dezelfde in hun geheel betwiste elementen; dat de rechter over de
grand het beroep van aanlegger heeft afgewezen;
Overwegende gewis dat, in het uitzonderlijk geval dat twee achtereenvolgende
aanslagen wegens de weerslag van de ene
op de andere een belastinggeheel vormen,

(1) en (2) Verbr., 18 october 1943 (Btlll. en
PAsrc., 1944, I, 14); 27 september 1949 (A1'T.
Ve,·ln·., 1950, blz. 37; B1tll. en PAsrc., 1950, I,
38); 2.9 mei 1951 (Ar1·. YeTb1·., 1951, biz. 570;
.Bull. en PASIC., 1951, I, 661); 26 october 1954

(.4.7'7'. Ve1·l,.,, 1955, blz. 114; B-nll. en PASiC.,
1955, I, 164, en nota 1; 10 januari 1956 (.4. T7'.
Ve1·bT., 1956, biz. 355; Bttll. en PASIC., 1956, I,
446); 27 september 1fl56 (Bull. on PASIC., 1957,
I, 62).

wetten op de inlmm::;tenbelastingen, artikel 61, par. 3; wet van BO mei 11H9,
art. 1; wet van 27 juli 1953, art. 2, .2°.)
(PETITJEAN, T. RELGISCBE ·STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

-----r

-87de wettelijke termijn om tegen de tweede
aanslag te reclameren voor elk element
van dat geheel geldt;
Overwegencle echter tlat het bestretlen
arrest erop wijst dat ue aan het dienstjaar 1949 verbonden aanslagen betrekking
hebben 011 bij-belastingen, gevestigd op
andere elementen dan die welke voor de
aanvank,elijke aanslagen tot grondslag gediend hebben;
Overwegende dat het weliswaar steunt
op het feit dat de eerste aanslagen gevestigd zijn geworden op de door aanlegger
spontaan aangegeven bedrijfsinkomsten,
terwijl de aanvullendc aanslagen gevestigd werden op een grondslag bepaalc!
bij vergelijking tussen zijn op 9 october 1944 vastgestelde activa, vermeerderd
met de gedurende het belasttmar' tijdperk
verbrnikte inkomsten, en zijn op 1 januari 1940 vermoede activa;
Overwegende dat, welke de waarde van
die redenering ook moge wezcn, er uit de
vaststellingen van het arrest en uit de
procedurestukken blijkt dat de aanvullende aanslag·en, zowcl in de g·ewone belastingen als in de extrabelasting, ten
lasten van. aanlegger gevestigd werden
wegens inkomsten wier bestaan de administratie niet bekencl was toen de vroegere aanslagen in clezelfde belastingen op
het kohier werden gebracht;
Dat de aanvankelijke aanslagen, ener-,
en de aanvullende aanslagen, anderzijds,
materieel onderscheiclen inkomsten troffen, ofschoon deze inkomsten van dezelfcle aard konden zijn en tezamen het totaal bedrag van de belastbare gronclslag
hebben kunnen vormen; dat de clelen van
dit geheel van inkomsten, welke achtereenvolgens aan het licht zijn gekomen en
dientenge,•olge tot onderscheiden aanslagen aanleiding hebben gegeven, verschillende aanslagelementen hebben en
dat het eerst belast deel cler inkomsten
tot het vestigen van de supplementen enkel in aanmerking is genomen met het
oog op de bepaling van cle toepasselijke
aanslagvoet en van llet bedrag der eventueel terug te betalen of van de extrabelasting af te trekken gewone belastingen,
de latere aanslagen zonder weerslag op
de eerste blijvende;
Overwegende derhalve dat cle reclamatie gericht tegen de belastingsupplementen welke 011 nieuwe elementen gevestigd
zijn, bij toepassing van artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen, aangevulcl bij artikel 1 van de wet van
30 mei 19!9 en gewijzigtl bij artikel 2, 2°,
van de wet van 27 jnli 1953, niet ambtshalve kon gelden voor de aanvankelijke
aanslagen welke niet op dezelfde elementen waren gevestigd;
Dat derhalve llet dispositief van het

bestreden arrest wettelijk gerechtvaardigd is en dat het eerste onclerdeel van
het middel niet kan slagen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het clispositief van het
arrest wettelijk gerechtvaardigd is door
de vaststelling dat de aanvullende aanslagen gevestigtl waren op andere elementen
dan de aanvankelijke aanslagen; dat cle
beschouwing van het arrest hetreffende de
geldigheid van de aangifteu welke voor
dezc aanslagen als grondslag hebben gedieml, dan ook overbodig is;
Dat derhalve het tweede onderdeel van
het middel in hetwelk tegen deze beschouwinr; wordt opgekomen, niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Om die retlenen, verweriJt de voorziening; veroordcelt aanlegger tot de kosten.
11 oetober 1056. - 1" kmuer. - TToorz-itter, H. Sollier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTe?·slaggeve?·, H. De Bersaques.
GeUjlclnidentle
conclu.si.c,

H.

R.

Delange,

advocaat-generaal.

Pleite·r, H. Van Leynseele.

l"

KAMER.-

ll october 1956

INKOMS'TENBELAS'l'INGEN.

AAN-

SLAG VAN A~IBTS<VEGE IN DE BUI'l'EliGEWONE
AANSLAGTERMIJN. AANGIFTE VAN DE SCHATPLICH'l'IGE NAAR DE TAXATIEDIENST VAN ZIJN
WOONPLAA'l'S TETIUGGEZONDEN. JVIELDING OP
DE AANGH"l'E DAT DE BEDRIJFSIN.KmlSTEN AANGEGEVEN WERDEN OP DE PLAA'l'S W AAR HE'l'
BEDRIJF WORD'l' UITGEDEFEND. GEEN AANGIFTE VAN DE BEDRIJ~'SINKOMSTEN. TAXATIE VAN AMB'l'SWEGE IN DE BUITENGEWONE
AANSLAGTERMIJN WET'l'ELIJK GEUEOHTVAATIDIGD.

De aanduicliny op het for·m·ulie·r van (tangifte van de bela.st1Ht·re ·inlcomsten, naa·r
de contmlett?' van de woonplnats van de
schattJlichti,qe tent.ggezona.en, alsdat de
bedrijfsi:nkomsten ivaar het berlrijf 1tit,qeoetenrl wo1·dt aan,qegeven werden
laM de reehte1· toe te oonlelen (lat het
tent.rmezonaen fonmtlie·r slechts een awnv·ullcnae ann,q·ifte •tti.tma.alcte b·ij aie
wellce de schatplichtige stelde reeds gerlaan te hebben en cnlcel aan,q·ifte ·inldeld
vnn ae antler de nanv·ullende penonele
belnsUn,q Vctllende inlcomsten; ttit cUe
va.ststell!ing en u'it het fed clnt de schatpUchtige, in st?'ijrl rnet het cloo·r hem..
verlclaa·rde, 11ecn bedrijfs'inkomsten awnge,qeven hnd, heeft tle rechteT wettelijlc
het ontb1·elwn van iedere anngifte in de
bed/ijfsbelasting en (le naUonale c1·isis-

-88belasUng kttnnen afle'iden en clerhalve
de wettelijlcheicl aannemen vwn de aansla_q vnn ctrnbtswege in d·ie belastingen binnen cle buitengewone aanslagte·rm'ijn (1). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artil;:el 53, 56 en 74.)
(BINGEN, •r. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHRES1'.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
.arrest. op 2•± mei 1955 gewezen door het
Hof vim beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
. schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 50, [)3, 55 en inzonclerhcid 55,
paragraaf 1, 56, 74 van de samengeschakelde wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten
vau 31 juli 11J43 en 15 januari 1948, 1 en 2
vm1 de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 19,13 en 16 januari 1948,
en 1320 en 1322. van het Burgerlijk Wethoek, 2 van de wet van 15 mei 184() op
's Rijks cornptabiliteit, gewijzigcl bij artikel 5 van de wet van 9 april 1D35 en,
voor het dienstjaar 1946, bij artikel 1 van
-de wet >an 31 rnaart 19H, doordat het
bestreden anest na vastgesteld te llebben
clat aanlegger, ~lie te Sint-Gillis gehuisvest is docll zijn bedrijf te Brussel uitoefent, llet forrnulier tot anngifte van
zijn inkomsten volledig ingevulcl en tenigge.zonden had nan de clienst welke het
hem had laten geworden, munelijk de belastiJigcliensten te Sint-G illis, beslist heeft
dat de administrati.e desalniettemin aanlegger wcttelijk van am!Jtswege belast
had na de sluiting van het clienstjaar, om
de reclen dat aanlegger, claar hij verkeerdelijk in de rancl van de aangifte van
zijn bedrijfsinkomsten de vermelding cc te
Brussel aangegeven >> gesteld hee£t, zelf
zou aangenomen heb!Jen clat hij twee aangiften diende op te maken, de ene van
zijn globaal inkomen en te richten tot de
belastingclienst te Sint-Gillis, de andere
van zijn bedrijfsinkomsten en te richten
tot de belastingdienst te Brussel, en clat
bijgevolg het ontbrekel! van deze twee~e
aangifte de aanslag van ambtswege m
de bedrijfsbelasting rechtvaardigde, dan
wanneer naar luid van artikel 53 van de
samenge~chakelde wetten, de belastingplichtige zijn verplichting zijn inkomsten
aan te geven volledig nagekomen is wan(1) Raadpl. verbr., 10 april 1956 (A1'1',
Ye1'in'., 1956, blz. 647) ; 22 mei 1956 (Bull. 811
PASIC.' 1956, I, 1010).

neer hij het door de wet voorgeschreven
forrnulier ingevuld teruggezonden heeft
aan de dienst die het hem heeft la ten geworden, naardien geen enkele wetsbepaling de belastingplichtige verplicht meer
dan een inkomstenaangifte op te maken,
en de administratieve onderrichtingen
die van die tekst afwijken wegens het
ontbreken van wettelijke bekendmaking
geen bindende kracl1t hebben, en dan wanneer bovendien de instemming welke de
belastingplichtige eventueel op dit punt
mocht gegeven he!Jben krachteloos was,
naardien de regelen betreffende de aangifte van inkomsten van openbare orde
zijn en aan de vrije beoordeling van de
belanghebbende zijn onttrokken :
Overwegemle clat, al had aanlegger ook
gronclen om te stellen da t geen enkele
wetsbepaling een belastingplichtige ver' plicht meer dan een aangifte van .zijn inkomsten ov te maken, daaruit evenwel
niet zou volgen tlat de administratie onderscheiden aangiften, door een belastingplichtige van zijn diverse, aan verschillende belastingen onderworpen inkomsten
gedaan,' niet als geldig lmn aanzien ;_
Overwegende clat nit de vaststellmgen
van het bestreden arrest blijkt dat aanlegger in het formulier, door hem teruggezonden aan de dienst der belastingen te
Sint-Gillis de vlaats van zijn domicilie,
verklaard~ zijn belastbare bedrijfsinkomsten aangegeven te hebben te Brussel, de
plaa ts waar hij zijn beclrijf ui toefent ;
Overwegende dat de rechter over de
o-rond heeft kunnen oordelen dat de aanduicling, op dat formulier, van het bedrag
dier inkomsten niet bestemd was om als
grondslag te dienen. voor een aanslag in
de bedrijfs!Jelasting en in de nationale
crisisbelasting en clat het teruggezonden
formulier slechts een aanvullende aangifte uitmaakte bij die welke aanlegger
stelcle reeds gedaan te hebben, en enkcl
aano'ifte inhield van de onder de aanvullencfe personele belasting vallencle inkomsten:
Overwegende dat de rechter over de
oToncl nit die vaststellingen en nit het
door aanlegger erkend feit clat, in strijd
met het door hem verklaarde, hij zijn belastbare bedrijfsinkomsten niet te Brussel
aangegeven had, wettelijk het ontbreken
van ieclere aangifte in de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting en de
wettelijkheid van de aanslag, van an;btswege in de belastingen binnen de bmtengewone aanslagtermijn gevestigd, heeft
kunnen afleiden;
Dat het eerste rniclclel mitsclien niet kan
slagen;
Over het tweecle midclel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen H7 van de
Gronclwet, 56 en inzonclerheid 55, ~Jara
graaf 1, i16, 74 van. de wetten betreffemle
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de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 1943 en
15 januari 1948, 1 en 2 van de wetten op
de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 1943 en
1(; januari 1948, 2 van de wet van 15 mei
18±6 op 's Hijks comptabiliteit, gewijzigd
bij artikel 5 van de wet van 9 april 1935
en, voor het dienstjaar 19±6, bij artikel 1
van de wet van 31 maart 1\J47, doordat
het bestreden arrest subsidiair beslist
dat, aangenomen zelfs dat de te SintGillis door aanlegger ingediende aangifte
even goed ten aanzien van de hedrijfsbelasting en de nationale crisishelasting als
ten aanzien van de aanvullende personele
belasting geldig zou geweest zijn, de aangifte, zoals zij was opgesteld, tot een ontoereikemlheid van aanslag moest lei<len,
waaraan de administratie het recht ontleende om de litigieuze aanslagen in de
bij artikel 74 van de samengeschakelde
wetten gestelde termijnen op het kohier
te brengen, <lan wanneer, in ell" onderstelling dat deze reden van het arrest de
inkohiering buiten de gewone aanslagtermijn rechtvaanligt, :dj het bezigen van
de proce<lure tot aanslag yan amhtswege
niet kan verantwoorden, naardien een onjuiste aangifte overeenkomstig de regelen
van artikel 55 der samengeschakelde wetten client gewij.zigd te worden, en dan
wa:rmeer het arrest mitsdien het dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft,
en dan wanneer nit de vaststellingen van
het arrest blijkt dat, althans wat het
aangegeven inkomen betreft, de vertraging in de vestiging van de aanslag niet
voortkwam van een aan de belastingplichtige te wijten oorzaak en clat bijgevolg de administratie niet bescllikte over
de huitcngewone inkohietingstermijn, bij
artikel 74 van <le samengeschakelde wetten gesteld :
Overwegenue llat nit het op het eerste
middel gegeven antwoord hlijkt dat llet
dispositief van het bestreden arrest regelma tig ge~rechtvaardigd is door de vaststelling van het niet doen, door aanlegger, van aangifte in de bedrijfsbelasting
en in de nationale crisisbelasting;
Overwegende dat de subsidiaire overwegingen van het bestreden arrest volgens welke de litigieuze aanslag in de
buitengewone termijn op het kohier
mocht worden gebracht zelfs indien het
rloor aanlegger te Sint-Gillis ingediende
aangifteformulier tevens voor de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting
geldig ware geweest, dienvolgens overtollig worden ;
Dat het milldel dat ze critiseert mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

11 october 1956. - 1• kamer. - Voor-zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ye1·slaggevc1·, H. Bayot. GeUjlclu.idcndc conclusic, H. R. Delange,
advocaat-generaal.

1•

KAMER.-

12 october 1956

EJRFEJNISSJDN. KLEINE NALATENSOHAPPEN •.
~ 0VERNEMING, VRAAG INGEDIEND v66R
DE RECH'l'BANK i'AN EEHSTE AANLEG 'l'ER GELE-GENHEID VAN EEN VORDERING STREK.KENllE
T011 VEREFFENIKH EN YERDELING. AANDUI-·
DING VAN DESKUNDlGEN DOOR DIE REOHTBAN;IL
TERECHTZITTING Ol' DEWELKE HE'l' BESLUI'r VAN DE DESKUNDIGEN JIWET WORDEN BEHANDELD. DELANGHEBBENDE NIET REJELMATIG UITGENODIGD EN TEH ZITTING AFWEZIG.
NOODZAKELIJRE 'l'USSEI\'ICOMS'l' VAN DE
VOORZIT'l'ER VAN DE RECHTBANK.

Wannee·r de belanghebbendcn niet akkom·d zijnde ove1· de waanle van ecn
kleine nalatenschap waa1·van de ove?"''teming door een onclcr hem gev·raagd we·rd
·voor cle ?'echtbanlc van eerste aanleg ter
_qelegenhe·id van een voTclcring in ve?·etfening en verdeling en wanneer clie
1·echtbanlc cleslwncUgen heejt aan11ecluid
en op cle teTechtzitting waamp het besluit van cle clesk1mrligen moet wo1·clen
beha.nrlelcl een van rJ.e belanghebbenden.
cUe niet bij aan,qetckencl schdjven •rninstens vijjtien clagen te voTen opgeroepen
wenl, ujwezig is, vennug de Techtbunlc
niet de waunle van cle nulutenschup te
bepalen zoncle1· clat de voo1·zitter van de
Techtbanlc de belanghebbenclen regelmutia heejt opgeroepen, httn ver,qader'i.ng
heejt vooraezeten en over de betwi.stingen heeft besl-ist (1).
(DRUWEL, T. WAEGHEBAERT EN GHEYNS.)
ARHEST.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden_
vonnis, op 12 october 1953 gewezen door
cle Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 4, alinea 6, van de
wet van 16 mei 1\JOO op de erfregeling van
(1) Raadpl. verbr., 27 september 1945 (A'"'·
T'e,·b,·., 1945, biz. 209; Bull. en PASIC., 1945, I,
227; 7 maart 1952 (A,.,., T'erb,·., 1952, biz. 369;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 420); 27 januari 1956":
(A,·r. Verb,•., 1956, blz. 425; Bull. en PAsrc .•
1956, I, 545).
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de kleine nalatenschappen, doordat het
bestreden vonnis door de rechtbank van
eerste aanleg bij verstek uitgesproken
werd na oproeping ten verzoeke van verweerders bi;i akte van avone tot avoue
betekend zonder dat de niet tegenwoorclige partij (thans eiser), bij aangetekencle
brief, door de voorzitter cler rechtbank
ovgeroepen werd en zomler drrt deze mugistraat de vergadering der belanghebbenden voorzat en cle gescllilpunten besliste,
dan wanneer de bijzondere procedure van
de wet op de erfregeling cler kleine nalatenschappen voorziet dat, indien een der
belanghebbenden op de vastgestelde vergaclering niet aanwezig is, de belanghebbenden of hun wettelijke vertegenwoordigers ten minste vijftien dagen te voren,
bij aangetekende brieven, opgeroepen
worden door de vrederechter of (zoals het
in huidig geval diende te gebeuren) door
de voorzitter der rechtbank van eerste
aanleg die de vergadering der belanghebbenden voorzit en de geschilpunten beslist, zodat de rechtb::mk van eerste aanleg geen uitspraak mag doen wanneer een
der belangheb!Jenden niet nanwezig is, en
de zaak, zelfs van ambtswege, v·66r de
voorzitter der rechtbank moet verzenden,
en· zodat de aktt~ van avoue tot avcme,
houdende betekening 'ian besluiten met
oproeping (« avenir ll), de oproeping bi1
aangetekende brieven door de voorzitter
der rechtbank niet vervangt, waarui.t
volgt dat de vormen door de wet van
16 mei 1900 voo1·zien om de rechten der
verdediging te vrijwaren in het huiclig
geval ni.et geeerbiedigd werden :
Overwegende clat uit de stukken der
rechtspleging blijkt : 1 o dat verweerster,
die door aanlegger gedaagd was tot vereffening· en verdeling van de lmwelijksgemeenschap welke tussen haar en haar
echtgenoot bestaan heeft, en van dezes
nalatenschap, bij wedereis VQor de rechtbank van eerste aanleg de overneming
van zekere goederen eiste, bi.i toepassing
van de wet van 16 mei 1900 op de erfregeling van de kleine nalatenschappen;
2° dat een vonnis van bedoelde rechtbank
deze wedereis ontvankelijk verklaarde en
deskundigen aanwees om onder meer over
te gaan tot schatting van de over te nemen goederen; 3° dnt, na nederlegging
van bet lleskundigenverslag, verweerster
op 20 augustus 1953 conclusies nam welke
zij op 26 augustus daaropvolgend door bemoeiing van hnnr l)leitbezorger aan aanleggers pleitbezorger betekencle, met aanmaning ter zitting van 21 september 1953
te verschijnen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat verweerder, thans aanlegger,
vertegen~oordigd door zijn pleitbezorger,
niet concludeert en, te zljnen opzichte bij
verstek beslissend, zonder vast te stellen

dat hij ten minste vijftien dagen te voren ·
bij aangetekende brief zou opgeroepen geweest zijn, partijen tot het verlijden der
akte van overnemi.ng verwijst naar de notaris welke het aanwijst, voor de prijs
die het bepaalt;
Overwegencle dat, aangezien de aanwezlgheid van aanlegger of die van een persoon die hem vermag te vertegenwoOl'digen niet is vastgesteld, de voorzitter van
de 1rechtbank, krachtens artikel 4, lid ·B,
vain de wet van 1H mei 1900, de belangllebbenden of hun vertegenwoordigers ten
minste vijftien dagen te voren bij aangetekende brieven diende op te roepen, de
vergadering van de belanghebbimden
cliencle voor te zitten en de betwistingen
diende te beslissen ;
Dat er geen uitspraak mocllt worden
geclaan zoncler dat deze substantiele formaliteit venuld was geworden, naardieu
de wetgever gewiltl heeft dat partijen in
staat zouden gesteld worden alle verrichtingen tot vrijwaring van hun rechten te
volgen, en alleen door de persoonlijke
verschijning van die partijen de rechter
in staat was hen te ondervrag·en en onder
meer zijn opdracht tot Yerzoening tc ver-'
vnllen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Hechtbank van
eerste aanleg te Brugge.
12 october 1956. - 1" kamer. - Voorzltter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggeve1·,
H. Bayot. Gelijlclttidende · concl·ttsie, ·
H. Depelchin, aclvocaat-generaaL - Pleiter, H. VanRyn.

2c
1°

2°

KAMER. -

15 october 1956

VERKEER. BESTUURDER DIE VOORRANG GENIEI'. NIET ONTLAST DE VOORZDRGSMAATREGELEN 'IE TREFFEN NAMELIJK
DEZE VOORZIEN BI,J AR'l'IKEL 26, 1, VAN DE
WEGCODE VAN 8 APRIL 1954.
VEHKEER. vVEGCODE VAN 8 APRIL
ARTIKEL 16, 2, a. SPOOR HETWELK
DE ZI.J\VEG
0\ES. OEHEEL ZIJN
BREEDTE
KRUIST. BEnRIP.

1954,

1° De bestmtnle·r, fl'ie fle voo1·rang gen·let,
is niet ontlast van de ve1·plichtiny de
voo1'Z01'!JSmnat·regelen te treffen welke
zioh ten aanzien van fle plna.ts,qcsielcllwid oprlrinyen, namelljk cleze voo·rZ'ien

-91liij a'l't-ilcel 26, 1, van de Wcgcocle van
8 april 1954 (1).

2° Een spoor lcntist een zi,jweg over geheel
zijn b·reedte wannee1· het clit gedeelte
van de openba1·e wer; lcntist hetwellc
we1·lcelijlc tOeganlcelijk is voo1· het ve1·lcee1·. (Wegcode van 8 april 1954, artikel16, 2, a.)
{VAN DE WALLE, 'l'. VANWIJNSBERGHE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 mei 1956 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing :
a) Over de publieke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418 en volgende van
het Strafwetboek, 16 en 26 van de Wegcode, en 97 van de Grondwet, doordat uit
de eigen vaststellingen van het bestreden
vonnis blijkt dat het ten onrechte is dat
het in onderhavig geval aanlegger beschouwt als de prioriteit van doorgang
verschuldigd zijnde, en dat het vonnis, bovendien in elk geval, in gebreke blijft wettelijk zijn beslissing met redenen te omkleden :
Overwegende dat aanlegger, mits inachtneming van verzachtende omstandigheden
naar de politierechtbank verwezen · werd
wegens onvrijwillige slagen of verwondigeu bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg doch zoi:tder het inzicht om de persoon van een ander aan te randen; dat bij
tevens wegens overtredingen van de artikelen 16 en 26 van de Wegcode vervolgd
werd;
Overwegende dat de rechter over de
grond bij een souvereine beoordeling in
feite beslist heeft dat de ten laste gelegde
overtredingen van de \Vegcode een be,;tanddeel uitmaakten van het ge.contraventionaliseerd misdrijf van onvrijwillige
slagen of verwondingen; dat hij wegens
eendaadse samenloop van misdrijven aanlegger tot een enkele straf van 25 frank
geldboete veroordeeld heeft ;
Overwegende dat de door aanlegger aangevoerde omstandigheid dat hij werkelijk
voorrang zou hebben genoten, hem niet
outlast zou hebben van de verplichting de
voorzorgsmaatregelen te treffen welke
zich ten aanzien van de plaatsgesteldheid
opdringen en dat de rechter over de grond
(1) Verbr., 8 october 1956 (supm, biz. 68;
JJull. en PASIC., 1957, I, 107).

souverein oordeelt of de bestuurder van·
ee";l voertuig op de openbare weg zijn snelherd geregeld lweft zoals wegens cle
plaatsgesteldheid vereist is;
Overwegende derhalve dat door de ten
laste van aanlegger gelegde overtreding
van a~tikel 26 van de W egcode in de bewoordmgen van de wet bewezen te verklaren,. het b~streden arrest zijn beslissing
betreffende dre telastlegging behoorlijk O'emotiveerd heeft;
"'
Overwegende dat, waar het bestreden
vonnis het misdrijf van onvrijwillige slagen en verwondingen alsmede de overtreding van artikel 26 van de Wegcode als
een bestanddeel uitmakend van voormeld
misdrijf ten laste van aanlegger bewezen
verklaart, deze vaststelling aileen reeds
volstaat om de veroordeling tot de uitge-·
sproken straf te rechtvaardigen;
Overwegende derhalve dat waar het
middel de ~eslissing bestrijdt in zover zij
de overtredmg van artikel16 van de Wegcode ten laste van aanlegger bewezen
heeft verklaard en deze overtreding ook
als een bestamldeel van het misdrijf van
onvrijwillige slagen en verwondingen
heeft beschouwd, het midclel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Dat geen onclerdeel van het middel kan
aangenomen worden;
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat debeslissing overeei:tkomstig de wet is ;
b) Over de burgerlijke vorclering :
Overwegende clat naar luid van het bestreden vonnis een tramspoor de Parkstraat over geheel haar breeclte kruist tot
bijna aan de omheining van de ijzeren
weg waarmede het geliikloo11t en dat er
tussen ·dit tramspoor en de omheining geen
voldoende ruimte overschiet opclat een
voetganger veilig zou kunnen doorgaan;
Overwegende dat de rechter over degrond nit deze vaststellingen heeft kunnen
afleiden dat ~er zake het spoor de zijweg
over geheel zijn breedte kruist, dat immers de woorclen << breedte van de zijweg ll
in het artikel 16, 2, a, van de Wegcode
voorkomend de openbare weg bedoelen
welke werkelijk toegankelijk is voor h~t
verkeer;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 october 1956. - 28 kamer. - Voorzitte·r, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - GeU,ilclwidende conclus·ie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Gilson
de Rouvreux.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- HOEDANI!JHEID o;,r ZlCH IN VERBHEKING
TE VOORZIEN. - STRAFZAKEli. - VoORZIENJNG VAN EJl~N BEKLAAGDE TEGEN DE BESLI8~UNG
DE PUBLIEKE VORDERING JEGENS EEN
ANDER BEKT.AAGDE. NIET ONTVA~'"KELI,JlC

OVER

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- HOEDANIGHEID o;,r ZICH IN VEUBREKING
TE vooRZlEN. - STHAFZAKEN. - . VoonzmNING

GERICH'!' TEGEN

RET

O.?E~llAAR

MINIS-

TERIE DOOR EEN BUBGEilLIJKE PARTIJ. BUROERLIJKE PARTIJ NIE:L' \'EROORDEELD TOT
DE KOSTEN V.AN DE PUBLIEKE VORDEGlNH. NIET OKTVANKELIJ:K.

1 o Een belcla.agde heeft geen hoeclaniylwicl
om z·ich tegen de beslissing op cle tmblielw vonleTing jegens een meclcbclclcwgde ge-we::::en, in verbrekhtg te voorzien (1).
2° Een burge?"lijke pa1·tij -wellce n·iet tot
tle Jcosten van de pu.blieke vorclc1·ing veroo1·deeld wenl is niet ontva.nkeUjlc in
ha.a.r voo1·ziening in verbTeldng fJCPicht
tegen het openbaa1· ministe·rte (2).

{VAN HERCK EN N.
VERENIGING,

T.

II. Over de voorziening van de naamloze vennootschap Kempische Automobiel
Vereniging, burgerlijke partij :
n) Nopens de beslissing gewezen over
de publieke vordering :
Overwegende dat de bnrgerlijke. partij
zich slechts tegen cle beslissing gewezen
over de publieke vordering kan voorzien
in zover zij tot de kosten van de publieke
vordering veroordeelcl werd;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen deel van cUe kosten ten laste van
uaulegster heeft gelegd;
b) N opens de heslissing gewezen over de
burger lijke vorc1ering door aanlegster tegen Peeten en Claessen ingesteld :
0Yerwegenc1e dat aanlegster geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroor<leelt aanleggers tot de kosten.
15 october 195G. - 2° kamer. - Voo1·zUter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V eTsla.ggeve•r,
H. Gilmet. Gelijldu·iclende concllts·ie,

H. Roger Janssens <le Bisthoven eerste
advocaat-generaal.
'

V. KEMPISCHE AUTOMOBIEL
PEETEN EN CLAESSEN.)

2e

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 1 maart 195G gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. Over de voorziening van Van Herck,
betichte :
A. Nopens de besHssing gewezen over de
rmblieke vordering :
a.) Tegen hem zelf ingcpsteld :
Overwegende dat de substantiille of op
straf van nietigheid voorg·eschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat
de beslissing overecnkomstig de wet is;
b) Tegen Pee ten ingesteld :
Overwegende clat a:mlegger geen hoedanigheid heeft om zich tegen de vrijspraak
van een medebeklaugde te voorzien;
B. Nopens de beslissing gewezen over de
burg·erlijke vonlering ingesteld door Claessen:
Overwegende tlat aanlegger geen enkel
mid del inroept;
(1) Verbr., 28 november 1955 (Hull. en PAsrc.,
1956, I, 302) .
(2) Verbr., 10 januari 1955 (A1T. Ve1'b1·.,
1955, biz. 349; Bull. e11 PAsrc., 1955, I, 475).
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vYEacoDE vAN s ArnrL
VERPLICH'l'ING
ZO DICHT MOOELIJK EIJ DE RECH'l'ERRAND
VAN DE BAAN TE IJLlJVEN. - VERPLICHTING
VERKEER. -

1954, AR'l'IKEL 12, LID 1.

NA TE LEVEN

ZELll~S

WAKNJCER. MEN VOORRANG

GJGNIET.

2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECH'.rER OVER DE GROND. EI'E:>IREDlGHEID VAN DE STRAF MET DE ZWAARWICHTIGHEID DER FElTEN. SOUVEREINE
BEOORDELING BINl'iEN DE PERKEN DOOR DE WET
GESTELD,

3° VERKEER. - VooRRANG. - WE3CODE
VAN 8 APl1IL 1954, AR'l'IKELEN 15 EN 16, 4.
- NOJDZAKELIJKHEID VOOR DE BES'l'UURDER
DIE EEN ANDEH :!.WE'l' LATEN DOORQAAN, ZIOH
OP DE WEG DIE VOORRANG HEEFT TE BEGEVEN
OM ER DE AA~'W'EZIGHEID VAN EEN WE3GE-

BHUIKER YAST 'l'E STELLEN. GE3'IELDE
VOORWAARDEX OPDAT Dl'f MANCEUVRE GEEN
1\HSDRIJF \VEZE.
1 o De bestunnle1· clie vooJTang yen-let ·is
niet vrijgcstela va.n cle verplicht-in[l zo
dlcht mogelljJ.; bij cle 1·echteTmna va.n
de ba.a.n te blijven (3).

(3) Zie verbr., 24 december 1951 (An·. V C1'b1·.,
1S52, blz. 2.00; Bull. en PAsrc., 1952., I, 2!<0);

13 juni 195.1 (Bull. en PASIC., 1955, I, 1108).

-93:2o De 1·echters oveT de grana bepalen so~t
vei·ein, binnen cle perlcen door de wet
gesteld, de straf die evenredig is met de
zwaanv'ichtigheid de1· bewezen ve1·7claarde inb1·euk (1).
.::;o vV etnneer cle uestmwder die een nnder
moet laten doorgcwn, zich slechts vnn
rle aet11wezighe·icl van een nncle1· weggebntilcer lean ve1·gewissen dooT uitzicht
te nemen op cle weg clie voorntng heeft
mag hi,i, enerzi,icls, niet ve1·cleT J"i.iclen
dan nocl-ig is, en, ancleTZ'ijds, cle weg opl'ijrlen met cle ve1·eiste orn.<oichtigheid om
zu,llcs, gelet op de plnnts, lle veTW'ijdering en lle snelheid van ae etndeTe weggebntilceJ·, zonde·r gevaar voor onge-vallen te lcunnen rloen (2) .
(DEWAOHTER, T.

VAN TROOS'l'ENBERGHE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 maart 1956 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Recbtbank
te Brugge;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, 15 en 16
van bet koninklijk besluit van 8 april
1954, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt wegens inbreuk op artikel 12 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 dan wanneer gezegd artikel
niet toepasselijk is wanneer, zoals ter
zake, de weggebruiker zich op de hoofdbaan bevond en voorrang genoot, welke
voorrang zich enerzijds uitstrekt over
gans de breedte van de weg, afgezien van
de wijze waarop de bestuurder die voorrang geniet rijdt en anderzijds aan verweerder het recbt niet verleende de
hoofdweg op te rijden en dan wanneer
aanlegger de uiterste rechterzijde van de
baan niet kon houden gezien hij moest
uitwijken voor een gestationneerde auto :
Overwegende dat aanlegger, bij het bestreden vonnis veroordeeld wordt om, bestuurder .zijnde op de openbare weg, en
de rijbaan volgende, verzuimd te hebben
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van
die baan te blijven (telastlegging .tl) ;
Overwegende dat het voorschrift van
artikel 12, alinea 1, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 elke bestuurder
(1) Verbr., 5 maart 1956 (A·rr.
biz. 549; Bull. en PAsrc., 1956, I,
(2) Verbr., '1 juni 1956 (Arr.
biz. 831; Bull. en PASIC., 1956, I,

Ferbr., 1956,
704).
Ym·br., 1956,
1064).

die de rijbaan volgt betreft en det·halve
eveneens dient te worden nageleefd door
de be'stuurder cUe voorrang geniet; dat
nit de omstandigheid dat de voorrang,
welke deze bestuurder ,ten opzichte van
de weggebruiker van een secundaire weg
geniet, zicb uitstrekt over gans de breedte
van de weg, welke ook de wijze van rijden weze, niet mag afgeleid worden dat
de bestuurder, die voorrang geniet, zou
vrijgesteld zijn van <le verplichtingen opgelegd door bet verkeersreglement en namelijk van deze welke de plaa ts betreffen
die elke bestuurder op de rijbaan hoeft te
nemen;
Overwegende dat de bewering dat aanlegger heeft moeten uitwijken voor een
gestationneerde auto geen steun vindt in
het bestreden vonnis noch in de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan;
Over het tweecle milldel, afgeleid uit de
schending van artikel H van de bcsluitwet
van 14 110vember 1939, doordat het bestreden vonnis, zonder rekening te houden
met de omstandigheden dcr .zaak, en namelijk met <le bestaande twijfel, de groqtste mogelijke straf uitgesproken heeft :
Overwegende dat de rechters over de
grand, met verwijzing naar de feitelijke
omstandigheden door hen aangeduid, de
telastlegging B bewezen verklaren; dat
zij binnen de pPrken door de wet gesteld,
souverein de straf bepalen die evenredig
is met de zwaarwichtigheid fler bewezen
verklaarde inbrenk;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overweg·ende dat de substantHHe of
op straf van i1ietigbeid voorgeschreven
rechtsvormei:t werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gcricht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van verweercler gewezen :
Over hPt middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 15 en 16 van hPt
koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat bet bestreden vonnis om aanlegger te
veroordelen tot het bprstellen van al de
schadelijke gevolgen van het ongeval
steunt op de reden dat uit niets blijkt
dat de burgerlijke partij - hier verweerder - « zich verder dan nodig was om
uitzicl!t te nPmen, op de hoofc1baan, begaf ll, dan wanneer de weggebruiker van
een secundaire weg dle zich op een hoofdbaan waagt om uitzicht te nemen zulks
doet op eigen risico en de van rechts komende weggebruiker de voorrang geniet
op welke wijze hij ook zijn weg voortzet :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat aanlegger de voorrang genoot, zodat verween1er, overeenkomstig

de bepalingen van de artikelen 15 en 16
van het koninklijk besluit van 8 april
19M, de· doorrang moest Yrijlaten;
Overwegende dat, wanneer de bestuurder, die een ander moet laten doorgaan,
zich slechts van de aanwezigheid van een
ander weggebruiker op cle weg die voorrang heeft kan vergewissen door uitzicht
te nemen op die weg, hij dusdoende de
bepalingen van de. artikelen 15 en 16, 4,
niet overtreedt, op de dubbele voorwaarde
dat hij enerzijds niet verder dan nodig
rijdt en dat hij anderzijds de weg oprijdt
met de vereiste voorzichtigheid om zulks,
gelet op de pl::<ats, de verwijdering en de
snelheid van de andere bestuurder, zonder gevaar voor ongevallen te kunnen
doen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door te verklaren dat « nit niets blijkt
dat verweerder zich verder dan noclig was
om uitzicht te nemen op de hoofdbaan,
begaf ll, releveert clat het niet bewezen is
dat verweerder aan de eerste <lier voorwaarden zou te kort gekomen zijn, doch
niet vaststelt dat ook de tweede voorwaarcle vervuld is;
Dat door in deze stand van zaken te
oordelen dat aanlegger, om de enige aangeduide reden, al de schadelijke gevolgen
van de aanrijding client te dragen, de
rechter over de grond de in het middel
aangednide artikelen 15 en 16 van het
koninklijk besluit van 8 april 1V54 geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover llet uitspraak doet
over de lmrgerlijke eis van verweerder;
verwerpt de voorziening voor het overige;
zegt dat melding van onder].lavig arrest
zal gedaan worden op de kant van het
gedeeltelijk vernietigcle vonnis; verwijst
de aldus beperkte zaak naar cle OorrPCtionele Rechtbank te Kortrijk, zetelende
in hoger beroep; veroordeelt aanlegger
tot de helft der kosten. de andere helft
ten laste van verweerder zijnde.
15 october Hl56. -- 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1"Slaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcl~tidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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1° MISDADEN EN WANBEDRIJVEN
'l'EGEN DE UI'l'WENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT. - ONTZETTING
UIT DE IN AR.TIKEL 123semies VAN HET
STRAFWETBOEK OPGESOMDE RECHTEN. - IN-

TERNERING KRACH'l'ENS AI!TIKEL 7 VAN DE:
WET DD: !J. APRIL 1930. BRENGT VAN
RECHTSWEGE GEEN ONTZETTING MEDE.
2° VERBREKING. - BEVEL VAN DE Meus'fER VAN JUSTITIE. - STRAE'ZAKEN. - AHHEST WELK EEN BEKLAAGDE PLICHTI(f VERKLAART AAN EEN MISDRIJF TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT EN ZIJN ON.MIDDELLIJKE INTERNERING BEVEELT. - ARRES'l' HETWELK VASrSTELT DA'l' DE GEiNTERNEEHDE VAN RECHTSWEGE ONTZET IS UIT DE
RECHTEN OPGESOMD IN ARTIKEL 123semies·
VAN HET STBAFWETBOEK. ~ 0NWEI'TELI,TKE
LJ~SLISSING. -

.VERNIETIGING.

1° Een besliss'ing tot ·interne·ring, u.itgesp·roken ingevolge de wet van 9 april
1930 wegens een rnisdrijf geplee,qd tegen
de u.itwenclige veiUgheifl van cle Stl~at,
is {leen veToonleling tot een st1·at, nanr
de z'in vnn n1·Ukel 123sexies vnn het
Strafwetboek. Die besUss·ing h:an rlus
niet het vervallen cler rechten ·vun
reeh ts·wer1e mecleb·rengen.
2° Op cle voorziening vun de p1·ocm·e~w
generaal, ·ingevol{le het bevel van de
!iBniste·r vnn j-ustiNe, vern·ieti11t het hot
de besch·iklcing wart·rbi.i een an·est hetwellc, bij toepass·inf! van de wet van
9 a.pril 1930, cle ·interne1·in{l beveeU van
een beklaagcle, 1Jlichtig verlclaard wegens rnisclr'i.jf tegen ile ~titwendige veiHglwicl van cle Staat, besUst dat deze
van 1·echtsweye vervallen is '!.'an de
rechten opgesornd in et?'tilcel 123sexies
·uan het St1·af1.vetboek.

(PROCUTIEUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN VERBREKING, IN ZAKE DERVILLE.)
ARR.EST.

HET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer procureur-generaal bij het
Hof van verbreking, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van verbreking :
ll De ondergetekende procureur-generaal
heeft de eer uiteen te zetten dat, bij
brief van 18 juni 1956, bestuur der wetgeving, eerste sectie, litt. AP. nr 130.836, de
Minister van justitie hem uitdrukkelijk
heeft gelast, overeenkomstig artikel 441
van het :Wetboek van strafvordering, aan
het hof dan te geven het in kracht van gewijsde gegaan arrest dat het militair gerechtshof, op 27 februari 1948, gewezen
heeft ten Iaste van Polyclore Derville,
geboren te Tollembeek, op 31 mei 1888, er
wonende, Statiestraat, 8;
ll Door dit arrest wercl een vonnis van
de Krijgsraad van Brussel, del. 29 april
1947, wat Derville betreft, bevestigd;

---- - r - .
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-95ll Dit vonnis verklaart
dat Polydore
Derville zich plichtig heeft gemaakt aan
inbrenk 'op de artikeleil 118bis en 121bis
van het Strafwetboek, doch dat hij op
het ogenblik der feiten in staat van krankzinnigheid verkeerde waardoor hij onbekwaam was zijn daden te beheersen en
dat hij nog in die staat verkeert; dienvolgens beveelt het zijn onmiddellijke ·internering voor een termijn van vij.ftien
jaar; verder, het vonnis << constateert dat
bij toepassing van artikel 123semies van
het Strafwetboek, zijnde artiltel 2, 1°,
van de besluitwet van 6 mei 1944 gewijzigd door artikel 10 >an de besluitwet van
19 september 1945, de geinterneerde Derville van rechtswege levenslang ontzet is
van de bij dit artikel vermelde rechten ll;
ll Het verval van de rechten, welke artikel 123sexies voorziet, is door de wet aan
zekere veroordelingen. verbonden;
ll Luidens de oorspronkelijke tekst van
dit artikel (besluitwet van 6 mei 1944,
art. 2) was het verval van al de in het
artikel opgesomde rechten het noodzakelijk en wettelijk gevolg van een Yeroordeling tot criminele straf; veroordeling
tot correctionele straf bracht echter niet
altijd het verval van al die rechten mede
(art. 123semies). De besluitwet van 19 september 1945 (art. 10), heeft dit verschil
in de gevolgen van de veroordelingen afgeschaft, en dam·toe de woorden << tot een
criminele straf ll in het eerste lid van artikel 123semies weggelaten en tevens het
artikel 123sepUes ingetrokken. De woorden «tot een criminele straf ll werden later door artikel 10, paragraaf 1, van de
wet van 14 juni 1948 in artikel 123semies
hersteld, terwijl artikel 10, 'paragraaf 2,
dezer wet het verval der rechten van- artikel 123sexies facultatief heeft gesteld
in geval van .veroordeling tot een correctionele straf;
ll Het blijkt daaruit dat,
waar artikel 123semies, zoals het gewijzigd was geweest door de beslnitwet van 19 september 1945; spreekt van « veroordeling ll, die
wetsbepaling c•venals artikel 2 van de beslnitwet van 6 mei 1944, en artikel 10 van
de wet van 14 jnni 1948, een veroordeling
tot een straf (hetzij tot criminele hetzij
tot correctionele straf) beoogt;
ll De besluitwet van 19 september 1945
was van toepassing wanneer het militair
gerechtshof zijn arrest van 27 februari
1918 heeft gewezen;
· ll Een
veroordeling tot internering,
krachtens artikel 7 van de wet van 9 april
1930, is niet een veroordeling tot een straf,
naar de zin van artikel 123semies van het
Strafwetboek. De beslissing waarbij zulke
internering wordt bevolen kan dus niet
het vervallen der rechten van rechtswege
medebrengen;
)) Het is derhalve, ten onrechte dat het

arrest vaststelt dat de geinterneerde Derville van rechtswege levenslang ontzet is
van de in artikel 123semies opgesomde
rec11ten; dit doende heeft het arrest die
wetbepaling geschom1en;
. ll Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het ann het
hof zou behagen het voormeld arrest van
het militair gerechtshof te vernietigen in
zover het vaststelt dat voornoemde Polydare Derville levenslang ontzet is uit de
in artikel 123semies Yan het Strafwetboek
opgesomde rechten; te bevelen dat melding van zijn arrest zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; te zeggen dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
Brussel, de 25° juni 1956,

ll
>l

ll

Namens de procureur-generaal,
ll De
eerste advocaat-generaal,
(get.) R. Janssens de Bisthoven ll;

Gezien artikel •141 van het Wetboek van
strafvordering, de redenen aannemende
van bovenstaande vordering, vernietigt
bovenvermeld arrest van 27 februari 1948
in zover het vaststelt dat Polidore Derville levenslang ontzet is nit de in artikel 123semies van het Strafwetboek opgesomde rechten; beveelt dat melding van
ondel·havig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; zegt dat er geen aanleiding
is tot verwijzing.
15 october 1956. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Yandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijklu.iclende conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
a dvocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. - EX'l'RABELAS'l'ING. - BEROEP VOOR HE'l' HOF VAN
BEROEP.

-

RAMING

VAN

DE

BELASTBARE

GRONDSLAG. - HAMlNG DOOH DE BELAS'l'INGSCHULDIGE VOORGES'l'ELD WAARBIJ VOOR HE'l'
EERS'l' GEWAG WORDT GEMAA:K'l' VAN ZEKER
ACTIEF OP 1 JANUARI 19±0. ~ AANS!'RAAK
WELKE VERSCHILT YAN DE EIS IN DE RECLAMA'l'IE OVERGELEGD EN WAAROVER DE DlllECTEU!-! AMB'l'SHALVE GlCEN UI'l'SPRAAK DEED. ~
AANSPRAAK

WAARVAN HET HOJ.i' VAN EEROEP

GEEN I>:E!INIS KAN NEliiEN ZONDER ZI,JN MACHT
TE

BUITE~

TE GAAN.

l-V ctct'l' cle belastingsch1tlclige voo1· cle ee'rste
maal v661' het hot van beroep het bcstann op 1 jamwri 1940 van sornm1I!C be-

: I

-96paalde elementen van het aotief lnnt
gelden, orengt h'ij ctnnsp·mlien voor·
wellce 1t·itm·nctnl on.cleT8oheiclen Z'ijn vnn
deze d·le h·lj ·ln Z'i:in reola.mctUe liet gelaen en waarin hif e·r zioh toe beper·lcte
ann te voer-en dctt h·ij yeen lcenn·is rlek·re!Jen hatl vun de grontlslct!J wnarop de
·extrabelasting uevestigcl was (1).
(JOOS, T. BELGISCHE STAA1',
MINIS'fEH VAN ~'INANCIEN.)

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 october 1953 gewezen tloor
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van tle artikelen 91', 110 en 113
van de Grondwet, 61, paragraaf 3, alinea 1,
artikel55, in het bijzonder parugraaf 1, alineu 4, der samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, en bijgevolg ook van artikel 2 van de smnengeschakelde wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, en 1317 tot 1332 van het
Burgerlijk W etboek, welke het geloof aan
de akten verschuldigd betreffen, doordat
het bestreden arrest in fine << al de overige
opwerpingen, inbegrepen cleze betreffende
de kosten van levensonderhoud ll, welke
de fortuinstoestand betroffen, die een geheel van tekenen of indicH\n uitmaakte,
onbeantwoord heeft gelaten om reden dat
tleze « de uanslagen van de reeks 1001
aanbelangen ll, en zodoende slechts een
element van de globule fortuinstoestand
onderzoekt, namelijk de schuldvordering
ten belope van 68.058 fr. 90, op grond van
welker toevoeging aan cle fortuinstoestancl, welke reeds tot aanslagbasis van
de reeks 1001 had geclientl, nu cle reeks
1011 werd gevestig<1, en allwewel het arrest dit afzonderlijk beschouwde element,
anderzijds, << als bestandcleel van de fortuinstoestand van rekwestrant op 9 october 1944 beschouwt ll, a) dan wanneer
bij afzonclerlijk beschouwen van bedoelde schulclvordering ten belope van
68.058 fr. 90 als actief op 9 october 1944
niet blijkt dat dit element van een hogere
gegoedheid laat blijken dan het aangegevene hetwelk yoor de vijf oorlogsjaren
159.416 frank betlraagt, en aldus het karakter van teken of indicie niet vertoont
zoals in de besluiten aangevoerd, en dat
<le « fortninstoestancl zoals terzake aangevoerd, een geheel vormt, waarvan het
uiteindelijk accres, bekomen door vergelijking van aile bezitselementen op 1 ja~
(1) Raadpl. verbr., 10 april 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 830) en 3 juli 1956 (A1'1'. Ve•·b,·.,
1956, blz. 935; Bull. en PASIC., 1!}56, I, 1236).

nuari 1940 en 9 october 1944, het eigenlijk
teken of indicie uitmaakt, of wat op het-·
zelfde neerkomt, een geheel van tekenen
of inclicii:)n uitmaakt, zodat bij het onderzoek naar de vraag of de aangevoerde
elementen het karakter hebben van tekenen of indicien en of zij werkelijk bestaan,.
aile elementen welke tot het uiteindelijk
accres bijdragen, onderzocht moesten worden, b) dan wanneer vooral rekwestrant
v66r het hof van beroep aanbood het tegen-·
bewijs te leveren, zoals voorzien bij artikel 55, paragraaf 1, alinea 4, onder meer
door het bestaan te bewijzen van een tegoetl op 1 januari 1940 (9.930 fr.), van
frontstreeprente (3.740 fr.), van inkwartiering (2.H77 fr.), van opeising van
auto (19.027 fr. 25), van afschrijving
(3.331 fr. 25), enz., c) dan wanneer arti-·
kel 61, paragraaf 3, alinea 1, der samenc
geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen aan de schuldenaar der
belastingen toelaat bezwaar in te dienen
« tegen het beloop van de aanslag ll en dat
artikel 61, paragraaf 3, alinea 2, termijnen van verval voorziet, voor het bezwaar
eveneens tegen hetzelfde « beloop l> van.
de aanslag, zodat, bij niet tijtlig reclameren, een bepaald aanslagbedrag definitief
wordt, maar niet de bewijsvoering waarop cle aanslag steunt, als dezc bewijsvoering hernomen worclt, mits aanvuiling
van een element, om een andere aanslag
te gronclen, waartegen tijclig bezwaar
werd ingediend :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de aan het hof
voOl'gelegde stukken blijkt : 1 o dat, bij
toepassing van artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkom-·
stenbelastingen, en steunende, als tekenen
of indiden van een hogere graad van
welstancl dan uit de aangegeven inkomsten blijkt, op de inkomsten aan het licht
gebracht door de vergelijking van aanleggers activa op 1 januari 1910 en einde
19'44, de administratie door een bericht
van wijziging van 6 januari 1948, ten
laste van aanlegger aanvuilende aanslagen in de gewone belastingen over de
dienstjaren 1941 tot 1945 gevestigd heeft
onder verscheidene artikelen, reeks 1001
genoemcl; 2° dat de administratie door
een tweede bericht van wijziging van
27 maart 1948 aanlegger in kennis ervan
heeft gesteld dat zij bij zijn activa einde
1944 een in mei 1940 ontstane beclrijfsschuldvordering van 68.058 fr. 90 voegde,
wijziging· op grond waarvan de administratie over dezelfde dienstjaren nieuwe
aanslagen gevestigd heeft, die reeks 1011
worclen geheten;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat aanlegger zich nopens het bericht van
wijziging van 27 maart 1948 akkoord verklaard heeft, en beslist dat clit akkoord

-97noch door een fei telijke, noch door een
rechtsdwaling is aangetast;
Overwegende dat deze beschouwingen
van het arrest volstaan om de afwijzing
te rechtvaardigen van de betwisting
welke v66r het hof van beroep met betrekking tot die schuldvordering opgeworpen
werd;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel op een overtollige reden
van het arrest steunt en derhalve niet
ontvankelijk is;
Over het tweede ondertleel :
Overwegende dat geen reclamatie van
aanlegger v6or het hof overgelegd werd;
dat, naar luid van de vermeldingen van
de beslissing van de <lirecteur der belastingen, aanlegger zich in zijn reclamatie
tegen de aanslagen van de reeks 1011 ertoe beperkt heeft aan te voeren dat hij
geen kennis gekregen heeft van de grondslagen waarop die aanslagen gevestigd
"\\"~'aren;

Overwegende dat uit de beslissing van
de directeur en nit het bestre<len arrest
blijkt dat aanlegger op 27 maart 1948 kennis gekregen heeft van het bericht van
wijziging. met de vermeldingen waarvan
hij zich akkoor<l verklaard heeft;
Overwegende · dat, waar hij voor de
eerste maal v66r het hof van beroep het
bestaan, op 1 januari 19±0, van sommige
bepaalde elementen van llet actief deed
gelden, aanlegger geen argumenten of
mitldelen tot staving van zijn oorspronkelijke eis voorstelde, doch aanspraken
voorbracht welke uiteraard en door hun
doel van die eis ondersclleiden waren,
niet aan de directeur der belastingen ter
beoordeling waren voorgelegd geworden,
en waarover deze niet ambtsllalve uitspraak had gedaan, dat het hof van beroep van deze aanspraken geen kennis
kon nemen zonder zijn macht te buiten te
gaan;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
in feite en derhalve souverein vaststelt
dat de aanslagen van de reeks 1011 gevestigd zijn op elementen die geheel verschillend zijn van die waarop de aanslagen van de reeks 1001 steunen;
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel tegen een souvereine beoordeling
van de rechter over de grond stuit, en
derhalve in feite niet opgaat;
Over het tweede middel afgeleid nit de
schending van de artikelen 9'7, 107, 110 en
111 van de Grondwet, en 55, paragraaf 1,
in het bijzonder alinea 4, 61, paragraaf 3,
65, 66 en 67 van de samengeschakelde
wetten op de inkomstenbelastingen, en
VERBR., 1957. 7

bijgevolg ook van artikel 2 van de samengeschakelde wetten inzake crisisbelasting
van de artikelen 1317 tot 1332 van het Bur~
gerlijk Wetboek, en 5, 6, 12 en 21 van de
wet van 6 september 1895, doordat het
bestreden arrest : A) verklaart << dat er
geen ondeelbaarlleid bestaat tussen de
aanslagen van de reeks 1011 en deze van
de reeks 1001 ;. dat deze beide1 reeksen · namelijk op gans verschillende bestanddelen
gevestigd zijn, zodat de beslissing over de
ene reeks geen invloed kan hebben op de
andere reeks ll, B) geen motivering aanbrengt voor het verschil van mening met
het tussenarrest van hetzelfde hof, dd.
3 december l!l52 hierbijgevoegd, dat hierin
bestaat; dat genoemd tussenarrest omwille van << de goede bedeling van het gerecht, ... het onderzoek van het huidig
verhaalschrift uitstelt tot na de beslissing ll over de aanslag 1001, en aldus een
zeker verband tussen de reeksen 1001 en
1011 vaststelt, terwijl het bestreden arrest van oordeel is, dat geen verband tussen de beide :reeksen bestaat, zodat beide
arresten tegenstrijdig zijil, 0) het verhaal, wat betreft de aanslagen der reeks
1001, onontvankelijk verklaart, enerzijds,
om reden dat << uit de bewoordingen van
de brief van de directeur duidelijk blijkt
dat het hier gaat om een eenvoudige mededeling en geenszins om een beslissing
in de zin van artikel 65 der samengeschakelde wetten ll, en anderzijds, om reden << dat bij gebrek aan directoriale
beslissing, het hof van beroep geen uitspraak kan doen over vorenbedoelde aanslagen (artikel 66 der samengeschakelde
wetten) ll; dan wanneer : n) de fortuinstoestand waarop beide reeksen aanslagen
gevestigd zijn een geheel uitmaakt, zodat
in de tweede reeks (lOll), de fortuinstoestand der reeks 1001 hernomen werd, met
bijvoeging van een element (schuldvordering), waaruit voortvloeit dat in geval de
fortuinstoestand van stuk 35 onjuist
wordt bevonden en verlaagd, noodzakelijk de ·aanslagen der tweede reeks zouden
verlaagd worden, b) dergelijke ommekeer
van zienswijze van hetzelfde hof en ten
overstaan van dezelfde feiten, een uitvoerige motivering vraagt op straffe van tegenstrijdigheid van motieven wat met
afwezigheid ervan gelijkstaat, c) enerzijds, uit de bewuste brief vanwege de
lleer directeur, blijkt, da t hij beslist niet
te beslissen wat op een beslissing in de
zin van artikel 65 der samengeschakelde
wetten neerkomt, en anderzijds, voor het
geval het hof van oordeel mocllt zijn dat
bewuste brief geen beslissing in de zin
van artikel 65 inhoudt, genoemde brief
dan to ell een beslissing ui tmaakt in de zin
van artikel 66 der samengescllakelde wetten, zodat het arrest wel het verhaal wat
betreft de reeks 1001, ontvankelijk' kon

-98verklaren, om dan vast te stellen dat de
clirecteur door zijn weigering te beslissen
volgens artikel 65, dit zelfde artikel had
geschonclen, bet hof van oordeel zijnde
dat er een bezwaarschrift bestond

generaal. - PleUers, HH. Delafontaine
(van de Balie te Kortrijk) en Van Leynseele.

Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat het bestreden arrest
in feite vaststelt dat de aanslagen van de
reeksen 1001 en 1011 op volstrekt verschillende elementen gevestig·d zijn, en daaruit afleidt dat de beslissing betreffende
een dier reeksen geen weerslag kan hebben op de andere reeks;
Overwegende dat deze beoordeling souverein is en buiten het beoordelingsgebied
van llet hof valt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat de voorziening niet gericht is tegen het arrest van
3 december 1952, en anderzijds, dat bet
middel geen scbending inroept van het
gezag van het gewijsde dat van dit arrest
z~m ui tgaan;
Overwegencle dat dit onderdeel van het
micldel een tegenstrijdigheid doet gelden
welke zou bestaan tussen de redenen van
het bestreden arrest en de redenen van
een ander arrest, hetwelk door de voorziening niet aan het onderzoek van het
hof wordt voorgelegd en waarop het hof
derhalve geen acht vermag te slaan;
Over het derde onderdeel :
Overwegencle dat, met betrekking tot de
aanslag·en van de reeks 1001, het arrest,
steunend op de bewoordingen van een
brief van de directeur der belastingen
welke niet bij de aan het hof voorgelegde
procedure is gevoegd, beslist dat die brief
een eenvoudige mededeling uitmaakte en
niet een beslissing in de zin van artikel 65
van de samengeschakelde wetten; dat het
beslist dat, waar geen beslissing door de
directeur werd getroffen, het hof van beroep betreffende bewuste aanslagen 1001
geen uitspraak kon doen (art. 66 van de
samengeschakelde wetten) ;
Overwegende dat deze beschouwingen
de beslissing wettelijk rechtvaardigen
waardoor het bestreden arrest het beroep
niet ontvankelijk verklaart in zover het
op de aanslagen van de reeks 1001 betrekking heeft;
W aaruit volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1

16 october Hl56. - 2 6 kamer. - Vo01·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Bareel. - Gelijkl·nidende conclusie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaat-
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. AANVANGSDATUM.

2°

BELASTBARE

l'ERIODl!:.

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VERMOEDEN VAN BEZIT
VAN DE VERMOGENS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 3, PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCVERMOEDEN OP 10 MIGI 1940.
TOBER 1945. -

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

EX'l'RABELASTING. ~ VERMOEDEN VAN DOOR
BELASTINGSCHULDIGE llEZETEN VERM:OGENS OP
10 MEl 1!Jtl0. - VERMOEDEN BEPERKT TOT DE
ACTIVA IN ARTI.KEL

3,

PARAGRAAF

2,

VAN DE

WE'r VAN 1(} OCTOBER 1945 OMSCHREVEN. UI'l'SLUITING VAN DE AO'riYA IN BUI'l'ENLANDSE
DEVIEZE1.

1.

0

Wat betrett de extTabelastinq, begint
het belastbna1· tijdpe1'7c te lopen hetzij
op 1 janunri 1940, hetz·ij, wannee1· hct
gant orn een belastin(f1JUchU!Je (lie een
1·egelrnatige comptab'il'iteit ande1·s dan
per lmlendeTjaa1· voe1·t, op (le aanvangsdatum van het na l januaT·i 1940 afgesloten boelcjaa1· (1.). (Wet van 16 octo-

ber 1945, art. 1.)
2° De bij nTtikel 3, pamgraaf 2, van de
wet van 16 october 1945 verrnoede ve·1·rnogens wonlen geacht te hebben best(Utn op 10 rnei 1940 (2).

3° Arti1cel 3, parag1·aat 2, 1°, van de wet
vnn 16 octobe1· 1945 met betrelckin(l tot
het bezit hetwellr, de nat1!UTlijke per·sonen, belastin(lplichtigen in de extTabelasting worden gea.cht te hebben 01J
10 rnei 1940, beperlct (lit vermoeden va.n
bezit tot de activa in biljetten ·van de
Na.tiona.le Banlc van Belgii.i en ancle1·e
rMtnttekenen, ald~ts de a.cUva. ·in bttite11r
landse deviezen 1!itsluitend (3).
(VAN DER YAEREN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANO'lEN.)
AR.R.EST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) en (2) Raadpl. verbr., 13 maart 1956
(A1-r. Verb1·., 1956, blz, 583; B11ll. en PASIC.,

1956, I, 752, en nota 1).
(3) Vergel. verbr., 6 juli 1954 (A1·;·. T'e1'b?'.,
1954, blz. 735; B11ll. en PASIC., 1954, I, 975).
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-99arrest, op 25 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk Wet~
boek, 2 e,n bijzonder 2, paragraaf 3, 3, paragraaf 2, en 19 van de wet van 16 october 1945, 25 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 1943 en
15 januari 1948, 1 en 2 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluiteu van 31 juli
1943 en 16 januari 1948, a) doordat het
bestreden arrest het aan de akten verschuldigd geloof heeft geschonden en zijn
beschikkend gedeelte op dubbelzinnige
wijze met redenen heeft omkleed door te
beslissen dat de door aanlegger voorgelegde attesten, indien ze deden blijken dat
deze een zeker aantal dollars bezat, nochtans niet bewezen dat hij deze v66r de
belastbare periode aangekocht had, dan
wanneer al de overgelegde attesten, onder
meer deze i,n het bestreden arrest aangedtiid, nauwkenrig bepaalden dat de dollars v66r de belastbare periode in het bezit van aanlegger waren en dat, dienvolgens, inclien aangenomen was dat de overgelegde attesten het bezit van dollars deden blijken, nooclzakelijkerwijze ook
diende aangenomen dat zij bet bezit ervan
v66r de belastbare peri ode bewezen; b) en
doordat het bestreclen arrest zijn beslissing niet op voldoende wijze gemotiveerd
heeft door de bij conclusies door aanlegger gestelde bijkomende aanvraag tot onderzoek af te wijzen, om reclen dat · «de
aangehaalde feiten ter zake noch afdoend
noch dienend waren en dat, al waren die
feiten bewezen, men nochtans niet tot een
vooroorlogsbezit van deze dollars zou kunnen besluiten ''; dan wanneer de aanvraag
tot onderzoek ertoe strekte door alle
rechtsmiddelen te bewijzen : 1 o bet vooroorlogsbezit van dollars (feiten genummerd 1 en 2 in aanleggers conclusies) en 2°
cle verkoop van die dollars gedurencle de
om·log (feiten genummerd 3 en 4), hetgeen
het door artikel 2, paragraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 voorziene tegenbewijs
uitmaakt, bewijs waarvan de gepastheid
niet kan ontkend worden zonder die bepaling en het aan aanleggers conclusies verschulcligd geloof te schenclen of zonder na
te laten op die conclusies een behoorlijk
antwoord te verstrekken :
Overwegende dat nit de attesten bedoe1d
door het hof van beroep slechts blijkt dat
aanlegger hetzij << v66r mei 1940 ''• hetzij
in december 1941 in bet bezit van dollars
was;
Dat dit hof dan ook, zonder de bewijskracht van die alden te schenden, wettelijk heeft kunnen beslissen dat uit die attesten niet bleek dat aanlegger de dollars

<< v66r de belastllare periode '' aangekocht
had·
o;er":egende, i=ers, dat, naar luid
van artlkel 1 van de wet van 16 october
1945, het belastbaar tijdperk begint te lopen hetzij op 1 januari 1940, hetzij, wann~er het gaat o~ een belastingplichtige
dre een regelmatrge comptabiliteit anders
dan per kalenderjaar voert, op de aanvangsdatum van het na 1 januari 1940 afgesloten boekjaar;
.<?verwegende dat de door aanlegger
voor bet hof van beroep genomen conclusies strekten tot het bewijs van bet bezit
van dollars v66r 10 mei 1940 en van het
vervreemden ervan in december 1941 en
augustus 1944;
Overwegende dat, met betrekking tot
het bezit dat de natuurlijke personen belastingplichtigen in de extrabelashng,
worden geacht te hebben op 10 mei 1940
artikel 3, paragraaf 2, 1°, dit vermoede~
van bezit beperkt tot de activa in biljetten
van de Nationale Bank van BelgHl en andere munttekenen, aldus de activa in buitenlandse deviezen uitsluitend ·
Overwegende dat, gelet op d~ aanvangsdatum van het belastbaar tijdperk bet
hof van beroep, zonder de bewijsk{·acht
van de conclustes te schenden, wettelijk
heeft kunnen beslissen dat de gestelde feiten niet afdoende zijn en het, zodoende
de conclusies op gepaste wijze heeft be~
antwoord;
Overwegende, dienvolgens, dat geen van
beide onderdelen van het middel kan worden ingewilligd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

16 october 1956. -

28 kamer. ----' Voonzit-

tel·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslagge·ver,
H. Belpaire. - Gelfjlclu·idende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. de .M:ey (van
bet Hof van beroep van Brussel) en Van
Leynseele.
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1° BELASTINGEN EN TAXES. - TAXE
OP RET SPEL EN DE WEDDENSCRAPPEN. .__...
TAXE DOOR DE WET MET DE INKOMSTENBELASTI!IGEN GELIJKGESTELD. - GELIJKS'l'ELLING
WELKE RET KARAKTER VAN DIRECTE BELAS1'1NG TOEKENT.
2° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE TAXES. ~ GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN BlJ DE 'fAXE OP RET SPEL EN DE
WEDDENSCRAPPEN. - GEMEENTELIJKE TAXE
MET EEN DIRECTE BELASTING GELIJKGESTELD.
3° GEMEENTELIJKE EN PROVIN-

-100CIAL]]] TAXlTIS. AANSLAG IN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN BIJ DE TAXE OP HET
SPEL EN DE WEDDENSCUAPPEN. BETWISTlNG
NOPENS DE GEGRONDHEID VAN DE AANSLAG. BEVOEGDHEID
VAN
HET
ADMINISTRATIEF
RECHTSCOLLEGE. DEl'WlS'l'ING BUlTEN DE
BEVOEGDHEID VAN DE RECH'l'BAN.K VAN EEHSTE
AANLEG.

4° De belastin[Jplichti[Je te[Jen wie een ge-

GlTiiVllTIENTlTILIJKlTI
EK
PROVINCIALE TAXlTIS. GE~£EEN'!'ELIJKE DIHECTE BELASTING. INKOHIERING EN INNING. BETWISTING NOPENS DE HOEDANIGHEID VAN DE DlRECTEUR OM DE ROL UITVOEBBAAR TE VERKLAREN EN VAN DE ONTVANGER
OM DE BELASTING IN '!'E VORDEREN. BETWISTING WELKE AAN DE GEWONE RECH'l'BANKEN KAN OVERGELEGD WORDEN BIJ MIDDEL
VAN EEN VERZET TEGEN HET D\VANGGEVAL.

pliciete beslissing.)
5° Ten c~anzien van de opcent-iemen bij 1le

4°

5°

6°

GlTiiVllTIENTELI.TKlTI
lTIN
PROVINCIALE TAXlTIS. ~ GEMEENTELl-ll(E OP-'
CENTIEA£EN BlJ DE TAXE OP HET SI'EL EN DE
WEDDENSCHAPPEN.
lNKOHIERING.
l\IIACIT'J' VAN DE DIRECTEUH DEU BELASTINGEN
HET KOHlER UI1'VOERBAAH TE VERKLAREN. ZONDER ONDERSCHEID OF DE TAXE EN DE OPCENTIEJI.IEN AFZONDERLIJK 0~' GEZAMENLIJK
'VORDEN TEN KOHIEllE GEBRACHT.
GEMEENTlTILIJKE
EN
PROVINCIALE TAXES. ~ GEMEEN'!'ELIJKE Ol'CENTIEMEN BIJ DE TAXE OP HET SPEL EN DE
WEDDENSCHAPPEN. INVOllDEHING. GEMEENTEREGLEMENT HET\-VEL.K BESLIST DAT DE
OPCEN'!'IEMEN CUMUI.ATIEF MET DE HOOFDSOM
OF AFZONm;HLIJK DOOR DE ONTVANGEHS DER
DIRECTE BELAS'l'INGEN ZULLEN INGEVORDEHD
WETTELIJKHEID.
WORDEN. -

meentelijlce cli1·ecte taxe wordt ·in(fevorclenl lean b·ij rn-iddel van een verzet te[}en het clwan[Jbevel 1wn cle rtewone
·rechtbun lcen de betwisf'in[J overle[J(!Cn
nopens de hoedanigheicl van de d·irectewr
om het kolde1· 1t-itvoerbafw te verlcla1·en
en van cle ontvcmge1· der belustinrten orn
lle opcentiemen in te vonleren (1). (Im-

hoofclsom vnn cle taxe OZJ het spel en cle
heej't cle cl-i1·eoteur bevoegdheid o·m het lcoh'ie·r zowel voo1· de
hoofclsom als voor cle opcentiemen ten
behoeve van cle rtemeenten 1t-itvoe·r1Jaar
te verklnre·n, zoncler onderscheicl naar
(felan,q de hoofclsom der belflst'in(f en cle
flenwenteUjlw opcentiemen i.n een zelfde
lcoll!ie·r of in vm·scll!illende kohie1·en op,qenornen z·ijn (2). (Samengeschakelde
wedclensohc~ppen

wetten betreffencle de inlwmsten belastingen artikel 60, gewijzigcl bij art. 7
van de wet van 23 december 1933 en
art. 79.)
()o De bepctlin(f vwn een [}emeentelijke ver-

onlGning wcut1'bij besUst wordt dut cle
opcentiemen bi.i cle tuxe op het spel en
de wecldenschappen e·um11latiet met ile
hoofclsom ot afzonclm·lijk doo1· de ont·vnn[Jers cler cl:ireete belastin[Jen van de
Staat z·nllen in[Jevonlerd wonlen, is wettelij lc (3).
(BK\UI'AYS, T. BELGISCHE STAAT, l\IINIRTETI VAN
FINANCIEN, DE GIVE EN STAD LUIR.)

1 o De taxe op het spel en de 1Veddensehappen is een bijzonde1·e tuxe doo1· cle wetten cUe ze ·invoenlen met de inlcomstenbelast-inrten geli:i kgesteld. Deze rtelij kstelling kent !wa-r het lcarakter toe van
een llirecte belast-inrt waa1·op de t-itel III van de samengeschalcelde wetten
bet?-effencle cle inlcomstenbelast-ingen toepasselijlc is. (Samengeschakelde wetten

betreff'encle de inkomstenbelastingen,
art. 79; wetten van 28 augustus 1921,
31 december 1925 en 4 juli 1930.)
2o De [Jemeentelijlce opcent-iemen bij de
hoofdsom van de taxe op het spel en cle
·weddensohappen malcen cle bijzac~lc e·rvan nit en hebben noodzalcelijlcenvijze
oolc de awnl van met cle di·reote belasUn[}en rtelijlcgestelde bijzonde-re taxe.

ARHEST.

HE'.r HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1 tot 5 van de
wet van 29 april 1819 houclende bepalingen
ter verzekering van de richtige invorclering
der plaatselijke belastingen, 1, 2 en15 van
de wet van 12 juli 1821 houclencle de grondslagen van het stelsel van 's Rijks belastingen, 102, 134 tot 138 van de gemeentewet van 30 maart 1836, aangevuld, wat
artikel 102 betreft, door artikel 21 van de
wet van 30 december 1887, 8 (gewijzigcl bij
art. 1. van de wet van 15 maart 1932), 17

3° Een betwisting nopens de gegmnclhe·icl
van een a ems lag in. cle _qemeentelij lee opcentiemen bij de taxe op het spel en cle
wedclenschappen client c~an het bevoe(fd
adm·in·ist·rat-ief -rechtscolle[Je onflm·wo-rpen te worden,· de reohtb1mk van ee1·ste
aanle_q ZO'!~ 7MHt1' bevoe[Jclhellen te bniten
te [}aa.n cloo1· de [Je[J1'oncllwid van cler[Jerlij lee aanslart te beoonlelen.

(1) Zie · noot onderaan dit arrest in B"ll. en
PASIC., 1957,

I,

156).

(2) Gont,-a, maar v66r de wet van 23 december 1933 : verbr., 9 mei 1932 (BuU. en PAsrc.,
1932, I, 148).
(3) Zie gemeentewet artikel 121 en 138, lid 1,
en verbT., 14 juni 1888 (Bull. en PASIC., 1888,

I,

266).
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-101en 18 van de wet van 25 maart 1876, de
eerste titel inhoudende van het voorafgaand boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 89, 91, 92, 93 en 97
van de wet van 28 augustus 1921, houdende invoering van nieuwe fiscale middelen (belastingen op het spel en de wed~enschappen), aangevuld bij de wet van
4 juli 1!f30, tot wijziging van de wetgeving
inzake de met de rechtstreekse belastingen gelijkgestelde bijzondere taxes, artikel 7, van de bepalingen van titel III van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, inzonderheid
van de artikelen 61 en volgende en 79
(art. 16 van voormelde wet van 4 juli
1930), 1, 3 en 5 van de gemeenteverordening van de sta.O. Luik van 29 december
1944, goedgekeurd bij het besluit van de
Regent van 22 october 1945, 2, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 67, 97,
107, 108, 110, 111, 112 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, tot afwijzing van de bevoegdheid der gewone rechtbanken om de wettelijkh<:>id van de aanslag te beoordelen of, althans tot rechtvaardiging van de regelmatigheid van de
inning der taxe voor de periode van 12 januari 1945 tot 28 november 1945, achtereenvolgens beslist : 1° « dat, welke de
aard van· de hoofdtaxe op het spel en de
weddenschappen ook zij, de opcentiemen
evenwel een directe quotiteitstaxe uitmaken >>; 2° << dat, al diende zij zelfs als een
inclirecte belasting aangezien te worden,
zij desondanks bij toepassing van artikel 16 van de wet van 4 juli 1930 met een
directe belasting zou moeten worden gelijkgesteld >>; 3° « dat, in de opvatting dat
de taxe een indirecte taxe is, ... de inning
van de belasting nochtans niet nit krucht
van de goedkeuring geschiedt, doch nit
kracht van de verordening waarmede de
goedkeuring een geheel vormt ... >> ; 4° dat
de gemeenten trouwens de grondslag der
gemeentebelastingen souverein vaststellen ... en dat het beginsel der niet-retroactiviteit ter zake vreemd is ... », dan wanneer, aangezien de aard van de hoofdtaxe
de aard der opcentiemen bepaalt, de rechters over de grond het niet als onverschillig mochten aanzien de aarcl van de taxe
op het spel en de weddenschappen - hetzij directe of indirecte, in het kader van
haar grondslag zelf -, na te vorsen, zoals
zij overigens door aailleggers regelmatige
conclusies verzocht waren (inzonderheid
art. 138 van de gemeentewet van 30 maart
1836), dan wanneer, voormelde taxe niet
een uiteraard blijvende toestaud tot
grondslag hebbe1:de doch afzond_\rlijk\ _en
voorbijgaande fe1ten, noodzakellJkerWlJZe
een indirecte hefting uitmaakte, en dat de
« gelijkstelling » met het regime der directe belastingen, welke de rechters over
de grondlaten gelden, niet, zonder het kader van de wet waarbij zij was ingevoerd

te buiten te gaan en bijgevolg die wet te
schenden, de eigen aard der litigieuze
taxe, die met dezer wezenskenmerken verbonden is, kon te niet te doen (inzonderheid art. 16 van de wet van 4 juli 1930,
hetwelk artikel 79 van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbebastingen vormt), dan wanneer de inachtneming van de aard van indirecte hefting
van de litigieuze taxe de rechters over de
grond belette gebruik te maken van de
met de jaarlijksheid der directe belastingen verbonden regelen om de afzonderlijke en voorbijgaande feiten, die de
grondslag van de gemeentelijke opcentiemen uitmaken, aan deze te onderwerpen,
welke feiten volledig voltrokken waren
v66r de goedkeuring en bekendmaking van
de verordening (inzonderheid art. 110 en
111 van de Grondwet), dan wanneer, eindelijk, al is het waar dat de beginselen
van het burgerlijk recht op het stuk van
belastingen enkel toepasselijk zijn voor
zoveel de belastingwet daarvan niet is afgeweken, het bestreden arrest evenwel niet
vaststelt, om een eventuele retroactiviteit
der litigieuze gemeentelijke opcentiemen
te rechtvaarcligen, clat de belastingverordening, tegen hun wezenlijk kemnerk van
indirecte heffingen in, bepaald heeft dat
zij toepasselijk zouden wezen « vanaf
1 januari 1945 >> en op feiten welke v66r
de bekenclmaking van de verordening zijn
geschied; dat het trouwens aan de belastingverordening deze draagwijdte niet had
kunnen toeschrijven zonder haar bewijskracht te schenden en artikel 107 van de
Gromlwet te overtreclen (inzonclerheid de
art. 2, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
vVetboek en 102 van de gemeentewet van
30 maart 1836) :
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat, naar luid van artikel16 van de wet van 4 juli 1930, herhaald
door artikel 79 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de bepalingen van titel III dezer wetten, die betrekking hebben op de vestiging
en de invordering der belastingen van toepassing zijn op de met bewuste belastingen gelijkgestelde bijzondere taxes, behoudens andersluidende bepaling van de wetten tot regeling van de hefting van deze
taxes;
Overwegende dat onder de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelcle bijzonclere taxes moet worden gerangschikt de
taxe op het spel en de weddenschappen,
ingevoerd bij de wet van 28 augustus 1921,
gewijzigd, onder meer, bij de wetten van
31 december 1925 en 4 juli 1930; dat die
wetten niet afwijken van de bepalingen
van titel III van voormelcle samengeschakelde wetten en dat de gelijkstelling welke
zij totstandbrengen aan die taxe zonder
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beperking het karakter van een directe belasting toekent;
Overwegende dat de gemeentelijke opcentiemen bij de hoofdsom clier taxe de
bijzaak ervan uitmaken en noodzakelijkerwijze ook de aanl van met de directe
belastingen gelijkgestelde bijzondere taxe
hebben;
Overwegencle derhalve dat, waar het erop
wijst dat << cleze gelijkstelling tot gevolg
heeft door een wetsfictie en zonder dat
een betwisting mogelijk is, het direct karakter te bepalen >> van de taxe op het spel
en de wedenscllappen en de daarmede verbonden gemeentelijke opcentiemen, llet bestreclen arrest het dispositief wettelijk gereclltvaardigd lleeft volgens hetwelk de
gewone rechtbanken hun bevoegclheclen te
buiten zouden g·aan. door de gegrondheid
van een heillng te beoordelen waartegen
v66r de bevoegde overheid geen beroep is
ingestelcl geworclen ;
Dat het tweecle onclerdeel van llet middel naar recht faalt :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat, zo het bestreden arrest er bovendien op wijst clat, welke de
aarcl van cle hoofdtaxe op het spel en de
weddenschappen ook zij, de opcentiemen
clesondanks een clirecte quotiteitstaxe uitmaken, llet daar om een overtollige beschouwing gaat en {lat het eerste onderdee! van het middel in zover het ertegen
opkomt niet ontvankelijk is bij gebrek
a an belang;
Over het clerde en het vierde ondercleel :
Overwegende clat cleze onclerdelen van
het middel rusten op de stelling dat de litigieuze gemeentelijke taxe een inclirecte
heffing is ;
Overwegende clat nit llet op het tweede
ondercleel van het miclclel verstrekte antwoorcl blijkt dat deze taxe door de wet
met de clirecte belastingen gelijkgestelcl
is; dat het derde en llet viercle onclerdeel
van het midclel dienvolgens zonder voorwerp zijn;
Dat het middel mitsdien niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 1 van de wet
van 29 april 1819, houdencle bepalingen ter
verzekering van de richtige invordering der
plaatselijke belastingen, 15 van de wet
van 12 juli 1821 houdende de grondslagen
van llet stelsel van 's Rijks belastingen,
121 en 138 vim de gemeentewet (wet van
30 maart 1836, gewijzigcl bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 26 juli 1939),
6 van de wet van 15 mei 1846 op 's Rijks
comptabiliteit, 7 van de wet van 5 juli 1871
waarbij wijzigingen aan de belastingwetten worden toegebracht, 60 (wet van
23 december 1933, art. 7), 61 en 79 (wet

1

van 4 juli 1930, art. 16) van de samenge-.
schakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, 37, 40, 41 en 92 van het
koninklijk besluit van 22 september 1937,
genomen ter uitvoering van evengemelde·
samengeschakelde wetten, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 67, 97, 107,
110 van de Grondwet, doorclat het bestre-·
den arrest beslist dat << de uitvoeringsprocedure regelmatig is» om de redenen << dat
het aanslagbiljet g·eldig is ingeval het voldoende vermeldingen inhoudt ten blijke
van het bestaan van een regelmatige uit-voerbare titel, alsmecle om de overheid
waarvan het uitgaat kenbaar te maken »,
<r dat er niet is gesteld dat het bestaan en
de herkomst van de uitvoerbare titel niet
ter kennis van appellant (huiclige aanlegger) zouden gekomen zijn » en (( dat de onregelmatigheid van die titel niet vooraf·
v66r de bevoegde overheid is opgeworpen », dan wanneer aanleg·ger insgelijks
betoogde da t a an de litigieuze titel ten
oorsprong lag een kohier dat alleen voor
de gemeenteliike lleffingen uitvoerbaar
werd verklaard door een provinciaal directeur der directe belastingen die dienaangaande onbevoegd was, evenals de ontvanger van de Staat onbevoegcl was om de
litigieuze taxe in te vorderen, afzonclerlijk
van de Rijksbelasting, ten aanzien van
welke de rechters over de groncl niet betwisten dat zii eerder al geheel was ge-·
kweten, clan wanneer, aangezien de litigieuze aanslag een inclirecte heffing was,
alleen de rechterlijke macht bevoegcl was.
om over de regelmatigheid van de titel te
oordelen :
Overwegende dat het middel aan llet arrest verwijt niet of niet genoegzaam de
conclusies beantwoord te hebben waarbij
aanlegger betoogde dat de clirecteur der·
directe belastingen niet bevoegd was om
het kohier, dat uitsluitend op de door de
stad Luik ingevoerde opcentiemen betrekking had, uitvoerbaar te verklaren, evenals de ontvanger van {le Staat zonder bevoegdheid was om die gemeentelijke aanslag onafhankelijk van de reeds betaalde
Rijksbelasting in te vorcleren;
Overwegencle dat, wat de bevoegdheicl
van cle clirecteur der belasting-en aangaat,
het arrest aan de vormverplichting, bij
artikel 97 van de Grondwet gestelcl, voldoet door erop te wijzen dat, gezien het.
karakter van directe heffing van de litigieuze gemeentelijke taxe, cle gewone
rechtbanken enkel de vervolgingshancleling-en kunnen nagaan en de inningstitel
onbesproken moeten laten aan welke p-rovisie versqhuldig-cl is bij ontstentenis van
het imlienen van een reclamatie v66r de
bevoegcle overheden, en dat, wijl aanlegg-er niet van een voorafgaancl beroep bij
een clier overheden laat blijken, de rechterlijke macht claarbij niet kan stilstaan ;.
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Overwegende dat, wat {le regelmatigheid van de invordering van de gemeentetaxe door de ontvanger van de Staat betreft, zowel uit de hoofdconclusies als uit
de aanvullende conclusies van aanlegger
blijkt dat deze het gemis aan bevoegclheid
van de ontvanger van, de Staat enkel uit
de omstandigheid af!eidde dat ter zake de
gemeentetaxe gezet was volgens een kohier dat door de directeur der directe be1astingen, wiens bevoegdheid ter zake aanlegger betwistte, nitvoerbaar was verklaard;
Overwegende dat, aangezien het door de
bovenaangehaalde beschouwingen antwoord verstrekt had op het verweermidrlel
l1etwelk was afgeleid nit de onregelmatigheid van de beslissing waarbij het kohier
over de litigieuze aanslag nitvoerbaar is
verklaard, het arrest niet meer hoefde
antwoord te geven op het middel afgeleid
nit het gemis aan bevoegdheid van de ontvanger van de Staat;
Overwegende dat aanlegger het verstrekte antwoord slechts critiseert in zover het niet gelclig zon zijn voor een afzonderlijk gevestigde en geinde gemeentetaxe;
Overwegende dat, ten aanzien van opcentiemen bij de hoofdsom van de taxe op
het spel en de weddenschappen, artikel 60
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, waarvan
het laatste lid vervangen is door artikel 7
van de wet van 23 december 1933 eri hetwelk op die belasting toepasselijk is
krachtens artikel 79 van dezelfde wetten
en van artikel 16 van de wet van 4 jnli
1930, aan de directeur der belastingen bevoegdheid verleent om het kohier zowel
voor de hoofdsom van de belasting als
voor de opcentiemen ten behoeve van de
gemeenten nitvoerbaar te verklaren; dat
deze bepaling, welke afwijkt >an de bij
artikel 137 van de geme,entewet gestelde
regel, geen onderscheid maakt naar gelang de hoofdsom der belasting en de gemeentelijke opcentiemen in een zelfde kohier of in verschillende kohieren opgenomen zijn;
Overwegende, voorzeker, dat de stad
Luik vermocht de opcentiemen door haar
gemeenteontvanger te laten invorderen,
doch dat zij van dit vermogen geen gebrnik heeft gemaakt en integendeel nitnrukkelijk beslist heeft, in haar verordening van 29 december 1944, dat de opcentiemen bij de taxe op het spel en de weddenschappen cnmnlatief met de hoofdsom
of afzonderlijk door de ontvarigers der directe belastingen van de Staat zouden ingevordercl worden;
Overwegencle clat deze beschikking in de
bevoegdheden der gemeenteoverheicl valt,
evenals het vestigen van de gemeentelijke
belastingen, onder voorbehoud van goed-

keuring door de hogere overheicl, en dat
zij mitsaien wettelijk is ;
Dat derhalve het clwangbevel ten laste
van aanlegger door de ontvanger der directe belastingen geldig verleend is;
Overwegende eindelijk, dat nit het op
het eerste middel verstrekte antwoord
blijkt clat de litigieuze taxe, al ware zij
op zich zelf een inclirecte belasting, door
de wet met een directe belasting ,gelijkgesteld is;
Dat derhalve geen van cle onderdelen
van het micldel kan aangenomen worden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 october 1956. -1~ kamer. - Voorzitte1·, H. 'Vouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. Gelijkl~tidende
conclu,sie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn, Van

Leynseele en Simont.
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KAMER.-

18 october 1956

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. AANSPRAAK GEGROND OP DE BEKENTENIS VAN
DE TEGENPARTIJ. - AANSPRAAK AFGEWEZEN
ZONDER DE GEGRONDHEID ERVAN TE ONDERZOEKEN.
Het arrest hetwelk een aansp1·aalc gerfrond op de bekentenis van de tegenparti.i afwijst zonder ttitspmalc te cloen
noah over het bestaan van die belcentenis noah over de hwidisahe gevolgen e1·van, is niet met redenen omlcleed (1).

(N. V. «COMPAGNIE D'ASSURANCES GENli;RALES DE
PARIS>>, T. DEBOU.)
ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overweg·ende dat, blijkens de aan het
hof voorgelegde stukken, een genaamde
De Poorter, zijnde de echtgenoot van ver- ·
weerster Debou en de vader van verweerders De Poorter welke hier door hnn
moeder voogdes vertegenwoordigd zijn, op
16 juni 1948 bij een automobielongeval
om het leven gekomen is ;
Dat bij een beslissing van de strafrech(1) Raadpl. verbr., 4 februari 11154 (A1·r.
Yerb1·., 19M biz. 391; Bull. en PAsrc., 11154, I,
488).
'
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-104ter verweerder Hanssens, als verantwoordelijke voor bedoeld ongeval, veroordeeld
is geworden om aan dame Debou in haar
persoonlijke naam en als voogdes over
haar minderjarige kinderen sehadevergoedipg te betalen ;
Overwegende dat de door Hanssens bestuurde automobiel toebehoorde aan een
dame Oallaert, die bij de aanleggencle
maatschappij een verzekering tegen alle
risico's te haren behoeve en ten behoeve
van iedere persoon die de wagen zou besturen had genomen;
Overwegende dat dame Debou, bij zijdelingse vordering de aanleggende maatschappij gedagvaard heeft om ze te !loren
veroordelen tot het betalen van het bedrag der Hanssens ten laste gelegde
schadevergoeding ;
Dat aanlegster het verval van het voordeel van de ver.zekering, hetwelk Hanssens zou opgelopen liebben, ingeroepen
heeft;
Dat de rechter over de grond deze exceptie afgewezen heeft;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1121, 1134,
1135, 131\J, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
voor recht zegt dat het ven,al, omschreven in artikel 7 van de algemene bijzondere voorwaarden (Afdeling A) van de op
22 augustus 1945 tussen aanlegster en
dame Oallaert tot stand gekomen verzekeringspolis, verweenler Hanssens niet
kan treffen en dat de op 12 januari 1!J49,
door de verzekerde-intekenaarster gedane
aangifte van ongeval niet te laat is gedaan omdat zij is ingediend in de termijn
van acht dagen vanaf de datum waarop
zij van het schadegeval kennis gekregen
heeft, om de redenen dat de litigieuze
verzekering al de kenmerken vertoont
van een verzekering voor rekening van
wien het zal behoren; dat verweerder
Hanssens als derde-begunstigde buiten
het verzekeringscontract staat; dat de
verzekeraar de excepties kan aanvoeren
welke uit de daad van de begtmstigde of
uit de gemene daad van de begunstigde
en de intekenaar voortkomen, alsmede de
van de intekenaar aileen voortkomende
excepties, welke cle grond zelf van het
verzekeringscontract raken; dat de verzekeraar aan de begunstigde niet de voor
de intekenaar louter persoonlijk geldende
excepties kan tegenwerpen; dat de verplichting het schadegeval aan te gevfn op
de intekenaar rust wijl, naar luid van
voormeld artikel 7 van de polis, die aangifte moet worden gedaan op een door de
maatschappij te zijner beschikking gesteld bijzonder formulier; dat de derdebegunstigde niet behoort te weten, op het
ogenblik van het schadegeval of in de
daaropvolgende acht dagen, dat zijn ver-

antwoordelijkheid verzekerd was, noch
dat het te .zijnen gunste bedongen contract een strikte vervalclausule inhoudt,
en dat aanlegster niet bewijst dat
dame Oallaert bij de aangifte van het ongeval sedert meer dan acht dagen van het
schadegeval kennis droeg, dan wanneer
in het eerste lid van vo01·meld artikel 7
der polis bepaald is dat « elk schadegevai
ten spoedigste schriftelijk bij het Belgisch bestuur der maatschappij moet aangegeven worden)) en in het vierde lid, dat
« de verzekerde zijn recht op de waarborg
verbeurt wanneer het schadegeval niet
aangegeven is binnen de acht dagen die·
volgen op het moment dat hij kennis ervan krijgt )), wat betekent : 1 o dat de
aangifte mag gedaan worden door de verzekerde-intekenaar of, in voorkomend geval, door de derde-begunstigde, << zoveel
mogelijk op een bijzonder formulier dat
ter beschikking van cle verzekerde-intekenaar is gesteld )), zoals in artikel 7, lid 2,
gepreciseerd is; 2° dat cle vervaltermijn
ingaat op het moment clat de verzekerde
die niet noodzakelijk de verzekerde-intekenaar is en, zoals ter !~ake, de derdebegunstigde of derde-verzekerde kan wezen persoonlijk van het schadegeval kennis heeft gekregen, waaruit volgt dat de
rechters over de grond de bewijskracht
van voormeld artikel 7 der polis, inzonclerheid .van leden 1, 2 en 4 van dat artikel, hebben geschonclen (schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk vVetboek), en in elk geval hun uitwerking hebben miskend (schending van
de artikelen 1121, 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat artikel 7, lid 2, van
de bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke verantwoordelijkheid, welke vervat zijn in de door aanlegster toegestane
polis, vermeldt dat cle aang'ifte van het
schadegeval moet worden geclaan « zoveel
mogelijk op een bijzonder formulier, door
de maatschappij ter beschikking van de
verzekerde-intekenaar gesteld )) ; dat lid 4
van hetzelfde artikel bepaalt clat « de ver-·
zekerde .zijn recht op de waarborg verbeurt wanneer het schadegeval niet aangegeven is lJinnen de acht dagen die volgen op het moment dat hij kennis ervan
krijgt >) en niet cUe volgen op het zich
voorcloen van llet ongeval;
Overwegende dat de recllter over de
grond uit deze vermeldingen heeft kunnen afleiden, zonder dat zijn uitlegging·
onverenigbaar is met de termen der polis,
clat de persoon die de aangifte behoorde
te cloen, op straffe van het in lid 4 van
voormeld artikel 7 omschreven verval,
uiet de begunstigde van de waarborg was
namelijk de derde die bij het schadegeval
de personenwagen bestuurde, maar de
verzekerde-intekenaar;
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-105Overwegende dat, vaststellend dat het
niet bewezen is dat dame Callaert, verzekerde-intekenaarster, de aangifte van
het schadegeval pas meer dan acht dagen
na kennis ervan gekregen te llebben gedaan had, de rechter aan de overeenkomst, zoals hij die souverein uitgelegd
had, haar wettelijke gevolgen heeft doen
voortbrengen, door de exceptie van verval, door aanlegster ingeroepen, af te
wijzen;
Dat het mitldel in feite niet opgaat;
Over het tweede midtlel, afgeleid nit de
schemling van artikel 91 van de Grondwet, doordat llet bestreden arrest niet
wettelijk met rec1enen omkleed is, daar
het geen antwoonl verstrekt heeft op llet
middel, door aanlegster in llaar conclusies llieruit afgeleid dat << avpellante
trouwens vergeefs verklaart dat dame
Callaert niet v66r 5 januari 194!} van het
ongeval kennis zou gekregen llebben; dat
deze op 5 januari 194!) ten overstaan van
de ouderzoeksrecllter erkend heeft (zie de
zesde paragraaf van de conclusies van
appellante) : « Mijn echtgenoot lleeft me
steeds bevestigd dat hij met de dood van
De Poorter niets te maken had >>; dat
deze bekentenls van mevrouw Callaert bewijst dat zij sinds lang (altijd) van het
ongeval kennis droeg en dat Hanssens het
met haar « steeds besproken had » :
Overwegende dat, zoals in het middel
is gezegd, aanlegster zich v66r de rechter
over de grond beroepen had op een getuigenis welke op 5 januari 19'4H op het strafrechtelijk onderzoek ontvangen werd en
gedaan wercl door dame Callaert, waarin
deze dame Callaert verklaarde dat « lmar
echtgenoot (de genaamde Hanssens) haar
steeds bevestigd had dat hij met de dood
van De Poorter niets te maken had »;
Dat aanlegster uit dit feit het bewijs
wilde afleiden, krachtens de bekentenis
van dame Callaert zelf, dat deze meer
dan acht dagen v66r haar aangifte aan
de verzekeraar van het schadegeval op de
hoogte was en dat die aangifte bijgevolg
te laat was ingecliend;
Dat zij mitsdien op de aangehaalde omstandigheid juridische gevolgen steunde;
Overwegende dat het hof van beroep
het aldus ingeroepen middel in genen dele
beantwoordt;
Dat het daardoor artikel 97 van de
Grondwet schendt;
Om die retlenen, zonder dat er termen
(1) Rip. prat. d1·. belge, yo P1·ocedure ci-vile,
urs 148 en 225; conclusie van de h. procureurgeneraal Cornil v66r verbr., 12 juni 1941 (Bull.
-en PAsrc., 1941, I, 224, en volg., inzonderheid
blz. 229, kol. 2); verslag aan de Koning v66r
koninklijk besluit ur 224 van 24 december
1935 (Pasinomie; 1935, blz. 859).

zijn tot het behamlelen van het derde
middel, verbreekt het bestreden arrest,
behalve in zover het beslist dat de verplichting het schadegeval aan te geven
binnen de 'in de verzekeringsovereenkomst omschreven terrnijn van acht dagen op de verzekerde-intekenaar rust; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot twee derde der
kosten, en aanlegster tot het overblijvende derde; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
18 october l95fi. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voor.zitter. TTe1·slaggever, H. Piret. - Gelijlcl~tidende
concl·nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,
HH. Simont en Van Leynseele.
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18 october 1956

VERZET. - BURGERLIJ.KE ZA$EN. - GERRE.K AAN OVERLEGGING DOOR DE OPPOSANT
VAN EEN UlTGIF'rE OF REGELMATIG AFSCRRIFT
VAN RET BIJ VERS'IE.K GEWEZEN VOi'HUS. VONNIS GEWEZEN DOOR DEZELFDE RECHTBAN.K.
~ GEBRE.K ZONDER INVLOED OP DE ONTVAN.KELIJ.KREID VAN RET VERZE'l'.
N oeh door cwtilcel 143 van het W etboelc
va·n burgerli.jke 1·echtsvorder·ing noah
floor een nnrlere wetsbepaling wo1·rlt rle
ontvankelijlcheirl van het ve1·zet tegen
een veTstelc-vonnis afhanlcelijlc gemaalct
van de ove1·legging van een uitgijte of
1·egelmntig ajsch1'ijt van dit vonnis,
wnnneeT rUt ~titgnat van de b~wgerlijlce
of handels1·echtbanlc rlie van het vm·zet
lcennis heejt (1). (Kon. besl. nr 224 van

24 december 1935, art. 1.)
(LEDENT, T. SIBERDT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 juli 1955 in laatste aanleg
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Am·len, in zaken van koophandel beslissend;
Indien, op 'de· vraag van de rechtbank die
van het verzet kennis heeft, verzetter het verstekvonnis in uitgifte of afschrift niettemin
niet overlegt, zal het verzot afgewezen worden, doch niet onontvankelijk verklaard worden (vergel. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, art. 463, lid 2).

-106Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 143, 162, 414, 436 en
437 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, voormelde artikelen 143,
414 en 436 respectievelijk gewijzigd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit nr 224
van 24 december 1935, en bij artikel 20
van het koninklijk besluit ur 300 van
30 maart 1936, 33 van de wet van 18 juni
1869 op de rechterlijke organisatie en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis het verzet tegen het verstekvonnis
van 5 mei 1955 niet ontvankelijk heeft
verklaard om de enkele reden dat opposante op de debatten de uitgifte van bewust vonnis niet overgelegd heeft, dan
wanneer tot het ontvankelijk zijn van het
verzet tegen een verstekvonnis van een
rechtbank van koophandel geen overleg"
ging bij uitgifte of regelmatig afschrift
van dat vonnis noodzakelijk is, behalve
wanneer de rechter het eist, dan wanneer
niet is vastgesteld dat zulks ten deze
het geval zou wezen, noch trouwens dat,
bij gebreke van een uitgifte, het betekend
afschrift van het vonnis waartegen verzet
door opposante niet overgelegd zou zijn
geworden, en mitsdien de weig·ering het
verzet te ontvangen niet wettelijk verantwoord is;
Overwegende dat aanlegster, welke bij
verstek door vonnis van de Rechtbank
van eerste aanleg te .Aarlen, in zaken van
koophandel beslissend, veroordeeld was
geworden tot het betalen van een som van
6.163 frank, het bedrag van geprotesteerde
wissels, met de kosten en de wettelijke
interesten, verzet aantekende dat door
het bestreden vonnis niet ontvankelijk is
verklaard;
Overwegende dat artikel 143 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr 224 varl 24 december 1935,
bepaalt dat over geen enkel beroep tegen
een beschikking « uitgaande van een ander
rechtscollege ll uitspraak wordt gedaan
dan op overlegging bij uitgifte of regelmatig afschrift van de bestreden beschikking;
Overwegende dat, volgens het verslag
aan de Koning dat aan het voormeld koninklijk besluit voorafgaat, het verzet
tegen cle verstekbeslissingen in vorenaangehaalde bepaling niet vermeld is om de
reden dat, aangezien dat verzet vMir dezelfcle rechtbank wordt gebracht, het afleveren van uitgiften of regelmatige afschriften kan vervangen worden door
overlegging van de oorspronkelijke stukken;
Overwegende dat de regel aangehaald
in het bestreden vonnis, luidens welke de
ontvankelijkheid van het verzet tegen een
verstekvonnis afhangt van de overlegging
door de opposant, van een nitgifte of een

regelmatig afschrift van da' vonnis, door
geen enkel andere wetsbepa1ing ingevoerd
wordt;
Overwegende, ongetwijfeld, dat de rechter bij wie het verzet aanhangig is, het
recht heeft die overlegging te eisen indien hij zulks nodig acht, doch dat niet
blijkt dat de rechtbank, welke over het
verzet van aanlegster uitspraak te doen
had, dergelijke eis te kennen gegeven
heeft, noch dat de opposant gewelgerd
heeft zich daaraan te onderwerpen ;·
Overwegende derhalve dat het bestreden vonnis, door zijn dispositief te steunen op de enkele reden cc clat opposante op
de debatten de uitgifte niet overlegt van
het vonnis ll waartegen verzet, de in het
miclclel aangednide wetsbevalingen heeft
geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te NenfcllfitE'aU, in zaken
van koovhandel beslissencl.
18 october 19513. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslayge-ver, H. .Anciaux Henry de
Faveaux.
Geli:ilcl1~idende
conclnsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, vrocureur-generaaL - Pleiter, H. De Bruyn.
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19 october 1956

1° REJDENEJN V .AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAREN. ~
1\lliDDEL IN CONCLUSIES VOORGEDRAGEN. 1\IIIDDEL HE'l'WELK ONDOEL'l'REFFEND WORD'l'
INGEVOLGE EEN VASTSTELLING VAN DE RECH~'ER. GEEN VERPLICHTING DIT JI.IIDDEL NOG
TE BEHANDELEI\'.
2° MILITAIRE OPEISINGEN. - OoRLOGS'!'IJD. ~ VERI\'IELING DOOR HEr LEGER,
IN RET HOGER BELANG VAN HE'!' LAND VAN
ZAREN WAARVAN RET NU~'TIG VOORROMT DE
VIJAND 'l'E BEROVEN IN GEVAL VAN ONTRUIMING
VAN EEN DEEL VAN HE'l' GRONDGEBIED. - TOEPASSING VAN DE WET VAN 1.2 MEl 1927. VOORWAARDEN.
3° OPENB.ARE ORDE. - MILI'l'AIRE OPEISINGEN IN OORLOUSTIJD. WET VAN
12 MEI 1927. - BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN.
4° REJOHTB.ANKEN. - BURGERLIJ1KE ZAKEN. - VERKLARING VAN EEN AKTE DOOR DE
PAR'l'IJEN. - VERKLARING DIE DE RECHTER
NIET RINDT.
1o

De ·rechter is er n·iet toe yehou.den een
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in conclnsies voo1·uerlmgen middel ·witvoe?'ige?· te belwndelen wanneer ingevolge een vaststelUng van zijn besliss·inu
dit mid del niet mee1· doeltrejjend is (1).
:2° De vernielinu, door het leuer, onajhanlceUjlc van iedere toestemmin..IJ van cle
l!elanghebbenden dooh ·in 's lancls ho_qer
belanu, vcm voonDe?·pen waarvan het
nuttig is ze ann rio vijnnd te onttrelclcen
·in geva.l vnn ontr·n·iming vctn een deal
va.n het !J'I'Ondyebied lean slechts rla.n vnn
een m'ilita:ire ope·lsing in om·logstijd, bt
de zin vnn de wet vwn 12 mei 1927, doen
blijken zo zi.i doo1· beslngler!rJing is tJoora,fgegna.n (2).

'3° De ?'egels betrejjende de ·in OO?'logstijd
wit te voeren militctire opeisingen bij de
wet vwn 12 mei .1927 bepa.nld ?'nlcen de
open ba-re orde (3).
4o In za.lcen cl'ie cle openba.Te oTcle mlcen,
·is de 1·eohter cloo·r de inte1pretatie van
de pa.Tt'ijen niet gebonden (4).
(N. V. << TRANSPOR'l' EN HANDELSMAATSCHAPPIJ >>,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest de vordering van eiseres afwijst door achtereenvolgens te bevestigen : 1 o dat « de
-schriftelijke medecleling uitgaande van
kapitein-kommandant Velge dd. 13 mei
1940 slechts beoogde geintimeerde te verwittigen dat gebeurlijk, in verband met
de krijgsverrichtingen, tot het onbruikbaar maken van de brandstoffen zou clienen overgegaan >>; 2° dat << de vernielingsverrichtingen van gezegde brandstoffen,
(1) Verbr., 18 maart 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 792) en 25 januari 1956 (ibid., 1956,
I, 539).
(2) Verbr., 26 november 1953 (A1·r. Ye,-b,·.,
1954, biz. 206; Bull. en PAsrc., 1954, I, 242) en
-de in noot aangeduide referenties.
(3) Zie verbr., 2 juni 1922 (Bull. en PAsrc.,
1922, I, 310) en de conclusie van het openbaar
ministerie; 9 november 1922 (ibid., 1923, I, 50) ;
'3 juni 1!J26 (ibid., 1927, I, 3); 14 november
1929 (ibirl., 1930, I, 23) ; 1 juni 1944 (ATr.
Yc,-b,·., 1944, I, 166; Bull. en PAsrc., 1944, I,
363); 19 september 1946 (A1·r. Ye1·br., 1946,
biz. 294; Bull. en PAsrc., 1916, I, 320) en de
-conclnsie van het openbaar ministerie in
-1. T., 1946, biz. 5!)7; 20 februari 1947 (A1·r.
Yerb1·., 1947, hlz. 52; Bull. en PAsrc., 1947, I,

op 15 mei 1940 door legerdetachementen
doorgevoerd, het spontaan en fataal karakter van een oorlogsdaad vertoonclen » ;
doordat die redenen tegenstrijdig zijn,
daar een vernieling, clie twee dagen v66r
haar uitvoering wordt overwogen, geen.
<< spontaan en fataal karakter » kan hebben, doordat, in ieder geval, het arrest
niet wettelijk het verwerpen van llet middel rechtvaardigt waarbij eiseres staande
hield dat verweerder << v66r de eerste rechter erkend heeft dat het Ieger de vernieling van de stocks voorbereid en doorgevoerd heeft, zulks om te vermijclen clat
zij in bezit van de vijand zouden terecht
komen; dat al die maatregelen genomen
werden ingevolge lang op voorhand voorbereicle plannen » :
Overwegende dat het niet tegenstrijclig
is vast te stellen, aan de ene zljde, dat
aanlegster op 13 mei 1940 wercl verwittigd
dat gebeurlijk, in verbancl met de krijgsverrichtingen, tot het onbruikbaar maken
van de in haar instellingen opgeslagen
brandstoffen zou dienen overgegaan, met
uitnodiging zodanige voorzorgen te nemen
als dienstig konclen zijn om, in voorkomcnd geval, clie uiterste maatregel in de
hand te werken, en, aan de andere zijde,
dat, zoncler dat aanlegster verder bericht
van de legeroverheid ontving, Belgische
en geallieerde militairen op 15 mei 1940
bressen sloegen in de tanks, de brandstoffen ontaardden en in de polder lieten
wegvloeien, vernielingsverrichtingen die
nu zij in volle militaire actie, evenals tot
omniddel!ijke steun van die actie doorgevoerd werden, het spontaan en fataal karakter van een oorlogsdaad vertoonclen;
waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, blijkens de in het
middel bedoelde conclusies, aanlegster
nit de aan verweerder toegeschreven erkenning het bestaan van een vereiste tot
opeising afieidde, namelijk de doelstelling
ervan : de vijand te beroven van zaken
clie hem nuttig konden zijn;
71); 22 april 1948 (A1·r. YeTb1·., 1948, biz. 233;
Bull. en PASIC., 1948, I, 273).
(4) Raadpl. verbr., 10 november 1950 (Arr.
Yerbr., 1950, blz.-108; Bull. en PASIC., 1951, I,
140) ; 27 maart 1952 (Ar1'. Ye,-b,·., 1952, biz. 409;
Bull. en PAsrc., 1952, I, 473); 2 juli 1953 (A,.,·.
Y erb1·., 1953, biz. 759; Bull. en PASIC., 1953, I,
876); 11 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 963).
Raadpl. ook MALAURIE, « L'ordre public et !'office du juge », onderaan fr. verbr., 18 maart
1955 (Dall., 1956, biz. 517) en verbr., 24 februari 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 697).
(5) Het hof heeft een eerste arrest in deze
zaak gewezen op 26 november 1953 (An·.
Yerbr., 1954, biz. 206; Bull. en PAsrc., 1954,
I, 242).

-108Maar overwegende dat, waar de rechter over de grond beslist dat een van de
vereisten van de opeising - de beslaglegging door de overheid op uie zaken, - in
onderhavig geval ontbrak, hij niet meer
ertoe gehouden was de conclusies met betrekking tot andere vereisten te beantwoorden;
Waaruit volgt dat het tweecle onderdeel
van het milldel niet lmn worden ingewilligd;
Over het tweede middel, afgeleicl uit cle
schending van artikel 4 van de wet van
12 mei 1!l27 op de militaire ol)eisingen en
van artikel 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest de vordering van
eiseres afwijst cloor te verklaren :
1 o enerzijds dat « de schriftelijke mededeling Jl van kapitein-kommandant Velge
« geen beslaglegging bedoelde of uitmaakte Jl, omda t zij de betwiste kOODwaar niet met onbes.chikbaarheid trof
noch deze op definitieve wijze ter beschikking van het leger stelde; « dat overigens,
de bewoordingen « toutes ces mesures devront se d<~ronler clans le laDs de temps
le plus court, des que vous en aurez re~u
l'ordre JJ, de uitsluiting van elke ol)eising
op 13 mei 1940 bevestigen Jl, - redenen die
insluiten clat de beslaglegging alle gevolgen van de 011eising met zich medebrengt en zij dienvolgenf) ervan niet kan
worden onderscheiden; 2° anderzijds,
« dat, op 15 mei 1940, Belg·ische en geallieerde militairen bressen sloegen in de
tanks, de brandstoffen ontaardden en in
de polder lieten wegvloeien; dat echter
hier, evenmin als op 13 mei 1940, een beslag legging en, derhalve, een opeising· van
geintimeerde's goederen geschiedde; dat
het blote feit dat, om hun taak te ,~ol
brengen, de legerdetachementen de instellingen van de geintimeerde betraden,
geen voorafgaande beslaglegging ervan
betekende >J, - reden die insluiten dat de
beslaglegging aan de opeising voorafgaat
en er dus niet mede samenvalt; doordat,
bij gevolg, het bestreden arrest de vordering van eiseres heeft afgewezen om tegenstrijdige redenen, wat gelijkstaat met
afwezigheid van redenen :
Overwegende, enerzijds, da t zo de beslaglegging van zaken door de overheid,
onder de door de wet van 12 mei 1927 bepaalde voorwaarden, een opeising uitmaakt, anderzijds, de vernieling van zaken door de militaire overheid slechts clan
van een opeising kan doen blijken indien
zij door beslag·legging· is voorafgegaan;
Waaruit volgt dat in de door het middel bedoelde motieven geen tegenstrijcligheicl ligt besloten en dat het middel derhalve feitelijke grondslag mist;
Over het dercle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97

van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest de vorderino· van eiseres afwijst
om reden dat << de"' schriftelijke mededeling uitgaande van kapitein-kommandant
Velge dd. 13 mei 1940 slechts beoogde geintimeerde te verwittigen dat gebeurlijk,
in verband met de krijgsverrichtingen,
tot het onbruikbaar makcn van de brandstoffen zou dienen overgegaan en haar
tevens uit te nodigen zodanige voorzorgen
te nemen als dienstig konden zijn om, in
voorkomend geval, die uiterste maatregel
in de hand te werken Jl, dan wanneer zowel eiseres als verweerder, in hun v66r
de rechter over de grond genomen besluiten, erkenden dat << de schriftelijke mededeling van kapitein-kommandant Velge Jl
niet alleen « een verwittiging Jl inhield of
« een uitnodiging Jl maar een « bevel Jl de
voorraden brandstoffen te vernielen, cloordat bijgevolg het bestreclen arrest aan de
medecleling van kapitein-kommandant
Velge een beperkende draagwijdte heeft
toegeschreven, welke de gedingvoerende
partijen eens waren om te verwerpen, en
dienYolgcns de bewijskn:.cht verschuidigfl
aan hun besluiten heeft geschonden : .
0Yerwegende clat door het micldel wordt
nangevoerd, niet tlat de bewijskracht van
de door de rechter over de grond te interpreteren akte werd geschonden, maar dat
die rechter de van die akte door partijen
voorgestelde interpretatie niet is bijgetreclen;
Overwegencle dat, in zaken die, zoals
in onclerhavig geval, de openbare orde raken, cle rechter door de interpretatie van
de partijen niet gebonden is;
Dat het middel naar recht faalt;
Om dte redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
19 october 1956. - 1e kamer. - VoorzUter, H. de Olippelq, raadsheer waarnemend vporzitter. - TT erslagrJeve1·, H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclltsie, H. Paul
Mahaux, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s,

HH. Van Ryn en de Harven.

2e

KAMER. -

22 october 1956

VERKEER. -

INBREUK Op ARTIKEL 48, 5,
VAN DE WEGCODE VAN 8 APRIL 1!J54. SLUIT
DE ONVOORZICHTIGHEID NIET UIT VAN EEN
ANDERE ':VEGGEllRUIKER.

TiJen inln·eulc op artil.:el 48, 5, vnn het nlge-meen 1·eglement vnn 8 ap1·iL 1954 doo1een vo!pt[Jctnge·r gepleef!cl slnit niet !tit
clat een ancle1·e wermebrnilcer een gebrelc
nnn voontitzicht, ·inzon<Ze1·he,id een over-

-109ked-ina van artilcel 26, 1, vnn dat 1·ealement lzeett aepleead.
(DEMEUSE, T. PENNINCKX.)

ARREST.

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 21 maart 1956 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
I. In zover de voorzieuing gericht is tegen de beslissing, gewezen over de ten
laste van verweerder ingestelde publieke
vorclering :
·

Overwegende dat aaulegger zonder hoedauighekl is en dat zijn voorziening niet
ontvankelijk is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissiuc;, gewezPn over de ten laste
van aanlegger ingestelcle publieke verdering :

Over het eerste midclel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 26, 1°, 48, 5°,
en '7°, van het koninklijk besluit van
8 april 1954, ·cloordat de bestreclen beslissing, na verklaard te hebben dat « de voetgangers gehouclen zijn de rijbaan pas 011
te gaan, zowel buiten als in een gemerkte
oversteekstrook, nadat zij er zich van vergewist hebben dat zij de normale gang
van de zichtbare voertuigen niet hinderen
en zij zoncler nooclzaak niet op de rijbaan
mogen blijven staan ll en clat « het oversteken van een rijbaan van 20 meter bovendien voor de voetganger die al clan niet
van een gemerkte oversteekplaats gebruik
maakt zekere bijzonclere voorzorgen in de
loop van clat oversteken vergt, tenzij hij
voordien vastgesteld heeft dat geen zichtbaar voertuig, waarvan de gang bij matige snelheicl niet kan worden gehinclerd,
aanwezig is; dat clit niet het geval was
voor Penninckx die, toen hij de vluchtheuvel verliet, het motorrijwiel van Demeuse moest zien en rekening ermecle
moest holHlen ll, desondanks beklaagde Demeuse veroorcleelt onder aanhaling van
voormelcl artikel 26, 1°, clan wanneer aanlegger, de voorrang genietencl, deze voorrang niet verloor door bet feit clat hij uit
voorzichtigheicl had moeten stoppen ter
oorzake van de ten laste van de voetganger voor bewezen gehouden inbreuk :
Overwegende dat het recht op « verkeersvoorrang ll waarop aanlegger zich beroept hem niet ontsloeg van de verplichting de door de omstandigheden gebonden
voorzorgen te nemen om een botsing te
vermijden, onder meer van het nakomen
van de bepalingen betreffende de snelheid ;
Overwegende, anderzijds, dat de ten

laste van verweerder bewezen verklaarde
inbreuk op artikel 48/5 van het Algemeen
Reglement van 8 april 1954, niet het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, inzonderheid de overtreding van artikel 26, 1,
van clat reglement welke aanlegger was
ten laste gelegd, uitsloot;
Dnt het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
sell ending van de artikelen 97. van ·de
Grondwet, 26, 1°, van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doorclat het bestreclen vonnis beklaagde veroorcleelt op
groncl van artikel 26, 1°, van evengemelcl
koninklijk besluit, om de reclen dat hij de
voetganger « ook moest zien de rijbaan opgaan en moest zorgen... artikel 26, 1 o, in
acht te nemen ll, en clat de door de voetganger opgeleverde hindernis dienvolgens
kon voorzien worden, dan wanneer de
voor bcklaagde genomen conclusies deden
gelclen dat de voetganger, door zijn handelwijze, de motorrijder misleid had en
derha lve de onvoorzienbare hindernis ovgelevercl had :
Overwegemle dat het bestreden vonnis
op het in het middel aangehaala verweer
een passend antwoorcl verstrekt lleeft door
erop te wijzen « tlat Penninckx v66r het
ongeval op lle rijbaan meer clan :).5 meter
afgelegd lweft; dat, zelfs inclien hij liep,
Demeuse hem heeft moeten zien op een
ruimschoots volcloencle afstancl om zijn
schikkingen te nemen ten eincle hem te
vermij den ll ;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
II. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing, gewezen over de door
verweerder tegen aanlegger ingestelde
burgerlijke vorclering :
Overwegencle clat de beslissing geen
eindbeslissing is naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en geen uitSilraak geeft over een betwisting nopens de bevoegclheicl; dat de
voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewczen over de door
aanlegger tegen verweerder ingestelcle
burgerlijke yordering :
Overwegende clat aanlegger geen bijzonder mid del inroept;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 october 1956. - 2e kamer. - Voorzitte1·, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slnooeve1·, H. Neveu. - Gelijlcl-nidende conclusies, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
- Ple'iter·, H. Germeau (van de Balie bij
het Hof van beroep te Luik).

11022 october 1956

straat uitkwam aanstalten maakte oiD
naar links te zwenken ten einde de eerstgenoemde te nemen, en dat verweercler
VITIRKEER WEGCODE, 8 APRIL 1954.
aldus rechts van aanleggers echtgenote
VOORRANG. BE3TUURDER KmfENDE UIT DE
kwam;
LINKEBKANT, z"rENKEND NAAR RECH'l'S. ';-Overwegende dat voormeld vonnis er
BOTSING MET EEN VOERTUIG KOMENDE UIT DE
voorts op wijst « dat de door mevrouw
RECHTERKANT EN ZWENKENDE NAAR LINKS.
Liegeois bestuurde wagen 4m7(} lang is;
ACHTERDEEL VAN HET EERSTE VOERTUIG
dat uit de twee schetsen blijkt dat bet
NOG IN RET KRUISPUNT Op HET OGENBLIK
achterdeel ervan zich op het ogenblik cler
VAN DE BOTSING. TOE.PASSING VAN ARTlbotsing in het kruispunt bevond ll ;
KEL 15 VAN DE WEGCODE. WETTELIJKOverwegende dat de rechter over de
HElD.
grond, aan de hand van deze sonvereinc
vaststellingen, wettelijk heeft kunnen beUit de vaststelliln.o aat het arhterdeel, ·van
slissen dat ten deze een kwestie van verhet voe1•twiy van een bestmwder rUe van
keersvoorrang gerezen was en dat aanuit 1le Unlce1·kant lcwam ye1·eden en
leggers echtgenote, krachtens artikel 15
·reohts nfzwenlcte nov 'in het knt.ispunt
van de Wegcode van 8 april 1!l54, gebouwa.s op het ogenbUlc van de bots·in.fJ met
den was de doorgang vrij te laten voor
een voeTt'llif! dat ui.t de ·rechterlcant
verweerder die recbts van !mar kwalll;
lcwam ge1·e1len en naa1· l·inlcs aj'zwenlcte_.
Overwegende dat de bepaling van art.inwg rle 1·echter afieiden lla.t lle eeTste
kel 20, 2, van de Wegcode, naar luid van
best1t7WilGT a1·tikel, 15 vwn de vVe,qoode
welke elke bestuurder die een andere
van 8 ~~pr'il 1954 heej't overt·reden (1).
kruist aall zijn linkerzijde genoeg ruiiDte
moet 'late~ zodat deze kan doorgaan, de
(Llf;!JEOIS, '1'. GAHIDE.;
weggebr:uiker die voorrang verschuldigd
is aan het van rechts komend verkeer er
niet van ontslaat het voorschrift van arARREST.
tikel 16, 4, van die code in acht te nemen,
dit wil zegg·en slechts verder te rijclen inRET HOF; ~ Gelet op het bestreden
dien hi.i zulks, gelet op de plaats, de vervonnis, op 23 maart 1956 in boger beroep wijdering en de snelheid van de andere
gewezen door de Correctionele Recbtbank bestuurder, kan doen zonder gevaar voor
te Doornik;
ongevallen ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
vVaaruit volgt dat het bestreden vonnis,
schending van artikel 15 van de Wegcode door, in de omstandigheden waarop het
van 8 april 1!l54, doordat het bestreden wijst, een deel van de verantwoordelijkvonnis, over aanleggers burgerlijke vor- heid in de botsing en haar schadelijke
clering beslissend, op diens echtgenote een gevolgen op aanleggers echtgenote .te legdee! legt van de verantwoordelijkheid gen, de reglementsbepaling niet g·eschonvoor de botsing tussen de door haar be- den heeft waarop het middel is gesteund;
stuurde wagen en verweerders wagen, om dat hetzelve niet kan aangenomen worde reden dat zij de voorrang van de van den;
rechts k?me~de, welke laatstgenoernde
om cUe redenen, verwerpt de voorziegenoot, met m acht genomen heeft, dan nii:lg; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
wanneer de vraag van de verkeersvoor-- ~·
rang ter zake niet was gerezen, vooreerst
22 october 1956. - 2" kamer. - Voo7·omclat aanleggers echtgenote, die vanuit z'itte·r, H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·de rue des Combattt~nts kwam en rec~ts slarwwve1·, H. Moriame. _ GeUjlcllb'idende
cle rue de la Gare msloeg, de weg met oonolns'ie, H. Depelchin, advocaat-genebehoefde af te snijden voor verweerdcrs raal.
voertuig dat de rue de la Gare kwam uitgereden, en vervolgens omdat de botsing
zich niet op de aansluiting heeft voorgedaan maar toen beide voertuigen elkander in de rue de la Gare kruisten :
2" KAMER. - 23 october 1956
Overwegende dat uit de vaststellingen
van hct bestreclen vonnis blijkt rlat aan- 1° INKOMSTENBITILASTINGITIN.
BEROEP VOOR HjeT HOF VAN BEROEP. ~- BEleggers echtgenote, die vanuit de rue des
SLISSING VAN DE DIREOTEUR DER BELASTINGEN
Comllattants kwam gereden, naar rechts
WAARBI.I EEN RECLAMATIE NIET ONTVANKE·
afslaande de rue de la Gare wilde inrijLIJX WORDT VER'KLAARD. ARREST HETtlen, dat verweerder, die laatstgenoemde

2"

KAMER. -

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

(1) Verge!. Verbr., 28 mei 1956 (Arr. YeTbr.,

1956, biz. 808; Bull. en. PASIC., 1956, I, 1027).

WELK RET BEROEP NIET GEGROND YERKLAAR'l'.
ARREST RETWELK HET ONDERZOEK NIET
ONDERSTELT NAAR DE GEGRONDHEID VAN DE BETWISTINGEN IN DE RECLAMATlE OPGEWORPEN.

-1112o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
lNKOMSTENBEl,AS'l'INGEN.
ARREST WAARBI.J RET BEROEP VAN DE
SCHA'J'PLICH'l'IGE WORD'!' AFGEWEZEN. GEEN
PASSEND ANTWOORD OP DE CONCLUSIES. NIET MET REDENEN OMKLEED ARREST.

1o 1Vwnneer het Hot van be1·oep, cle 1'ecleuen van cle besliss·ing van cle cl'i1·ecte1W
ovememcncl, bcslist rlat cle 1·eclamaNe
te laat was in gccl-icncl en hientit afle·iclt
clat het beroep niet gegmncl is, sluit clit
arrest het onclen;oelc 1tit nan1· cle gc·
rtronclhe'icl van cle clam· die reclamaUe
opgeworpen betwisUngen (1) .
2o Het a·rrest hetwelk, ingevolge een gedecltcl·ijlce afsiancl van rle reclarnatie,
het beroep van een belastinrfplicht1ge afwijst zoncle·r een door hem ·in concl!tsies
opgewo1·pen verweermiclclel te bea.nt·woo1·clen, afgeleicl nit cle n·ietiglwicl van
voonnelcle atstand we gens clwaling, is
niet 1·egelmatig met redenen ornlcleecl (2).
(Grondwet, art. 97.)
(CLOSQUE'f, T. BELGISCHE STAA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1H54 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61, en inzonderheid 61, paragraaf 3, lid 2, 66 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, en, voor
zoveel als nodig, bij het koninklijk besluit van 12 september Hl36 en bij de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943,
gelclig verklaarcl bij de besl1;litwet van
5 mei 19·44, 19 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting
op de in oorlogstijd behaalcle exceptionele
inkomsten, winsten en baten, 2 en inzonderheicl, 2, 3°, van de wet van 27 juli 1953,
tot invoering van maatregelen om de invorclering der clirecte belastingen te bespoeclingen, 6 en 7 van de wet van 6 september 1895 betreffende de fisc ale aanslagen in zake clirecte belastingen, 1134, 1135,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetbock, 97 van de Gronclwet, cloorclat hoewei het hof van beroep door de conclusies van aanlegger verzocht was niet over
de groncl uitspraak te doen en deze uit-

spraak nit te stellen, en door de conclusies van verweercler, geen uitspraak te
doen over de groncl van de extrabelasting,
het bestreclen arl'est, na in zijn redenen
verklaarcl te hebben dat de aanspraak van
de administratie met een gezonde rechts-·
becleling strookt waar zij concludeercle
clat het « beroep ll niet ontvankelijk zou
worden verklaard en dat enkel ingeval
haar conclusies niet mochten worden toegewezen de uitspraak over cle groncl zou
behoren te worden uitgesteld, niettemin
beslist dat het beroep ten aanzien van de
extrabelasting niet ontvankelijk is, dan
wanneer cleze beslissing met bovenaangehaalcle redenen van het arrest niet bestaanbaar is (schencling van art. 97 van
de Gronclwet), zij de bewijskracht van de
conclusies cler partijen miskent (scherrcling van de artikelen 1319, 1320, 1322 van
het llurgerlijk Wetboek) alsmecle de omvaug van de kennisneming van het hof
van beroep (schencling van de artikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, !16 van de samengeschakelcle wetten,
19 van de wet van 16 october 1945, 6 en 7
van de wet van 6 september 1895), waaruit volgt dat het hof van beroep, door
het beroep niet ontvankelijk te verklaren,
insgelijks de gevolgen van het te laat inclienen van de reclamatie miskencl heeft
(schencling van cle artikelen 61 van de samengeschakelde wetten, 2 van de wet van
27 juli 1953 en 19 van de wet van 16 october 1945) :
Overwegende clat de beslissing van cle
clirecteur cler belastingen aanleggel:s reclamatie betreffencle de aanslag in de extrabelasting te laat ingecliencl en derhalve
niet ontvankelijk had verklaard;
Overwegencle dat, na vastgestelcl te hebben clat aanleggers beroep naar de vorm
regelmatig was en binnen de wettelijke
termijn was ingediend, wat de ontvankelijkheid ervan rechtvaardigcle, het hof
van beroep, de reclenen van de beslissing
van de directeur der belastingen overnemend, beslist heeft dat de reclamatie ten
aanzien van benoemde belasting te laat
was ingecliencl en hieruit wettelijk afgeleicl heeft clat het beroep niet gegroncl
was;
Overwegencle clat de niet-gegronclheicl
van een beroep tegen een beslissing,
waarbij een reclamatie niet ontvanll:elijk
worclt verklaard, het onderzoek naar de
gegronclheicl van de door die reclamatie
opgeworpen betwistingen uitsluit;
Overwegende·, clerhalve, clat het bestreclen arrest, zoncler zich tegen te spreken,

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

(1) Vergel. Verbr., 2 maart 1956 (A,., ..
VerbT., 1956, blz. 536; zie antwoord op het
eerste onderdeel van het vijfde middel; Bull.
en PASIC., 1956, I, 690).

(2) Raadpl. verbr., 22 november 1955 (A1·r.
T'eTbr., 1956, biz. 222; Bull. en PAsrc., 1956, ·r,
272) ; 11 october 1955 en 19 juni 1956 (Bull. en
,PASIC., 1956, I, 120 lll lESJ.
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Overwegende dat artikel 2, 2°, van' de
noch de draagwijdte der in het middel
aangeduide conclusies en de omvang van wet van 27 juli 1953, van ambtswege, op
de kennisneming van het hof van beroep zekere voorwaarden, de gevolgen van een
te miskenen, heeft knnnen beslissen dat tegen een belasting gerichte reclamatie
het berqep niet gegrond was wat de ·~xtra tot andere belastingen uitbreiclt;
belasting aangaat, en erop wijzen dat er
Dat het, ingeval het ter zake wenl toegeen aanleiding· was om de gTond van het gepast, aan de reclamatie tegen de
geschil, clit wil zeggen de door aanlegger gewone belastingen van ambtswege de
in zijn reclamatie betreffende die belas- waarcle zou toekennen van een reclamatie
ting naar voren gebrachte eisen, te onder- tegen de extrabelasting, in de mate .van_
zoeken;
de feitelijke omstandigheden der zaak clie
Dat het midclel mitsclien niet kan aan- aan de beoordeling van ue rechter overgenomen worden;
de grond staan; clat mitsclien, clie bepaOver het tweede middel, afgeleid nit de ling· niet vereist dat een reclamatie zou.
schencling· van artikel 97 van de Grond- ingedienu zijn tegen cle belasting tot
wet, cloordat het bestreden arrest niet als welke zij zich kan uitstrekken;
Dat de1;halve toepassing ervan iu deze
wettelijk met redenen omkleed is aan te
zien, wijl het geen antwoord heeft ver- zaak onafhankelijk is van de geldigheid
strekt op bet middel, door aanlegger zo- cler rechtstreeks tegen cle extrabelasting
wel in zijn beroep als in zijn conclnsies gerichte reclamatie en clienvolgens, zonbiernit afgeleid dat, in de onderstelling der enig verband is met cle beslissing
dat bet geschrift van 23 september 1949 welke de niet-ontvankelijkheid dier re« een gedeeltelijke afstand zon met zich clamatie ter oorzake van te late indiening
ervan vaststelt;
brengen, het dwalingen inboudt, aangeDat hieruit volgt dat cle eis tot uitbreizien verzoeker redelijkerwijze niet ervan
zou kunnen afzien de ramingen voor het ding van cle verbreking wettelijk zonde:t:
dienstjaar 1948, navordering van rechten groncl is;
over 1945, te critiseren, mits aanneming
Om clie redenen, verbreekt het bestrevan een deel zijner reclamatie betreffende den arrest, cloch enkel voor zoveel het het
de over 1946 gevestigde aanslugen >> :
beroep betreffencle de gewone belastingen
Overwegende dat aanlegger in zijn con- verwerpt en het over de kosten. beslist ;
clusies het hof van beroep verzocht heeft beveelt dat melding van onderllavig arte beslissen dat het door hem op 23 sep- rest zal gemaakt worden op de kant van
tember 1949 ondertekende geschrift geen de gedeeltelijk vernietigde beslissing; ververzaking oplevert, van zijn reclamatie oordeelt aanlegger en verweerder ell• tot
tegen de litigieuze aanslagen, te zijnen de helft der kosten; verwijst cle aldns belaste in de inkomstenbelastingen geves- perkte zaak naar het I-Iof van beroep te
tigd onder arti.kel 65.066 van het kohier Lnik.
over het dienstjuar 1948, bij navordering
23 october 1956. - 2" kamer. - Voorvan rechten over het clienstjaar 1945, en
dat althuns deze beweel'lle gedeeltelijke zitte·r, H. Giroul, raadsheer waarnemenu
verzaking als nietig en ongeclaan client te voorzitter. - Ferslnggeve1·, H. Moriame.
worden beschouwd omdat een clwaling - Gelijkltt.idende eoncl·us·ie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal.
PleUe1-,
haar aankleeft;
Overwegende dat, in clit opzicht, het H. Van r~eynseele.
bestreclen arrest zich ertoe beperkt te
verklaren clat, aangaande de inkomstenbelastingen, << het verzoek van requestrant
ertoe strekt opnieuw een eis in het leven
te roepen welke hij in zijn reclamatie
2e KAMER. - 23 october 1956
van 19 februari 1948 voorgebracht, maar
op 23 september 1949 nitdrukkelijk laten
varen had, na de door de inspectenr te 1° INKOMSTENBELASTINGEN,
BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG
Sint-Gillis verschafte ophelderingen >>;
NAAR DE NORMALE WH;STEN VAN SOORTGEDat het de nit de dwaling getrokken
LIJXE BELASTINGPLICHTIGEN. FORFAITAIRE
stelling van aanlegger niet beantwoordt;
GRONDSLAGEN VAN AANSLAG VAS'L'GESTELD IN
Overwegende dat aanlegger, steunend op
OVERLEG MET DE BE1'ROKKEN BEDRIJFSGROEde bepalingen van artikel 61, paragraaf 3,
PERINGEN.
van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd 2° INKOMSTENBELASTINGEN.
bij artikel 2, 2°, van de wet van 27 jnli
J3EPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG
1953, betoogt dat de verbreking, nit te
NAAR DE NOR~fALE WINS TEN VAN SOORTGEspreken ingevolge het slagen van het
LIJK~~ BELASTINGPLICHTIGEN, FORFAITAIRE
tweecle midclel, tot het dispositief van het
GBONDSrjAGEN VAN AANSLAG VASTGESTELD IN
arrest betreffende de aanslag in de. extraOVERLE(l MET DE BETBOKKEN BEDRIJFSGROEbelasting client nitgebreid te worden;
PERINGEN. FORFAITAIBE GRONDSLAG VAST-
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"GES'l'ELD YOOR DE LANDBOUWERS NAAR DE GE'MIDDELDE HOEDANIGHEID VAN DE GRONDEN DER
STREEK.
:3o .JNKOMSTENBELASTINGEN.
BEPALING VAN DE BELAS'l'BARE GHONDSLAG
?'lMR DE NORJIIALE WINS'.rEN VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICIU'IGEN. ~ FORFAITAIRE
GRONDSLAGEN VAN AANSLAG VASTGESTELD IN
•OVERLEG ME'J' DE BE'l'ROKKEN BEDRI.JFSGROEPEIUNGEN. GRONDSLA'J \VAARVAN DE RECHrrER SLECH'!'S ~fAG AFWI,TI<EN ZO DE BELAS-

TINGSCHULDIGE POSI'l'IEVE EN CON'l'ROLEERBARE
GEGEVENS AANVOERT WAARUIT UI1'Z0i\'DERLIJKE EXPLOITA'J'lEOMS'J'ANDIGHEDEN BLIJKEN.

-4° VERBREKING. -

BEvOEGDHJciD. -

KoMSTENBELASTINGEN.

IN-

GEVOLGTREKKING

DIE DE RECIITER AFLEIDI' UIT DOOR HEM SOUVEREIN VAS'J'GESTELDE FElTEN. _____. 0NDERZOEIC

VAN
]_o

HEr

HOF VAN CASSA'l'IE.

Bij yebrek aan bewijslcmcht-iye elementen, lean cle culminist-raUe cle belastbare
inlcornsten van clc belastingplichUgen
bepalen, lc1·achtens artilcd ~8 van de sarnenueschalcelde tvetten betreffencle cle
inlcomstenbelastingen, ua.ar de normnle
winsten van sooTt(fel'ijke belastingpl'ichtigen en in het bijzon.der 'IWa1· de foi'faita·i·re urmulslc£(fen va.n nnnslng in ove1·leg
met cle bet-rolclcen bed,.J"iifsgroepeFimgen
vastgesteld (1).

:2° 'l'ot vn8tstell-in g 1!ftn de forfai'tn·ire
sclwal welke, ove·reenlcomsti(f art-ikel 28
wm cle sa.nwnueschakelcle wetten bet1·etfcnfle cle ·i.nlcomstenbelastingen, moet
clienen als beooTdelingselement om de
belastbwre inlcomsten cle1· landbomve·rs
te bepalen ·worclt mulcT mee1· Telcening
aeho11(len met de gemiclcleldfJ hoedani.r;he·id van de gronclen der st1·eelc (2).
.Jo Het hot van be-roep mag van cle fo·rfa·itaire gronclslagen van annslaa in ove1·l-c(!
met cle bctrolclcen g·roepe1'inuen doo1· ae
admin·ist-ratie vastgesteld overeenkomstiy artilce:t 28 van cle wmcngeschalcelde
wetten betrejfende de inlcomstenbelnstingen slechts nfw,!jlcen ·inaeval de belnstingplicht·ige posiUeve en controleerbnre
,r;egevens aanvoert wan'rnit ~dtzonder
Hjlce
exploi.tat·ieomstwncl'igheden
bl-ijlcen (3).
4° Het hot inn cnssatie onclerzoel,,t of
clc exploitat-ieomstnncligheclen SO'II-'1!e1·ein
doo1· cle rechte1· over de fJ1'oncl vastgestelrl door hem als uUzontlerlijk lconclen
wonlen aangezien en of Z'ij het niet-toepassen van cle torfaitai1·e rJronclslagen
rloor de ntlm·inistraUe, in overleg met cle
betTolclcen becl·rijfs(f1"oeperingen, vastaesteld overeenkomstig nrt-ikel 28 van ae
samengeschalcelcle wetten betreffencle cle
(1)

(2)

en (3) Verbr., 25 september 1956

•.(suzn-a, biz. 36; B1tll. en PAsrc., 1957, I, 53).

VERBR., 1957. -
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·inlcomstenb.elnsUngen, _w_ettel'ijk Tconden
·rechtvnnrd1.gen. (Imp1Ic1ete beslissing.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTEH VAN FINANCIEN,
'1'. DOOMS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1954 gewe.zen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2S van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samenge_sc~akeld_ bij besluit van de R~gent
van 1<J Januan 1948, doordat bet bestreden arrest beslist dat de litigieuze aanslagen, welke zijn gevestigd aa.n de hand
van de overeenkomstig artikel 28 van de
samengeschakelde wetten vastgestelde
forfaitaire schaal voor lanclbouwers vernietigd dienen te worden om rede~ dat
het verschil in productiviteit, rlat vastgesteld werd tussen de gronden van cle
in de zaak staande belastingpJichtige en
de anuere gronden der streek, de grenzen
van het algemeen normaal gemiddelde
van opbrengst per hectare te hu.iten gaat
hetwelk door die forfaitaire schaal is op~
geleverd, dan wanneer deze sehaal precies omdat ~ij een gemiddelde opl~vert,
opgemaakt IS geworden met inaanmerkingneming van de varierende hoedanigheid van de gronden der streek en het
dus niet mogelijk is enkel de slecilte hoedanigheid van een grond aan te voeren
om staande te houden dat de schaal OIJ
die grond niet toepasselijk is :
Overwegende dat, hij gebreh: aan bewijskrachtige gegevens wanrop een aanslag kon worden gevestigd, de administratie, ter hepaling van verweerders inkomsten, belastbaar in de gewone belastingen over dienstjaren 1949 en 1950, bij
na vordering van recllten ovel' 1948 en
1949, toepassing l1eeft gemnakt van artikel 28 van de samengeschakelde wetten
inzonderheicl van de forfaitaire grondsla~
gen, voor lantstgenoemde jaren in overleg
met de hetrokken bedrijfsgroeperingen
vastgesteld voor de streek waarin verweerders landbouwbeclrijf is geleo·en·
· Overwegencle dat, bij gebrek "'aa~ !Jewi.iskrachtige elementen, de ndministratie cle belastbare inkomsten van de belastingpliciltige vermag te bepalen door te
steunen, kraciltens yoormeld artikel 28
op de vergelijking met de norlllale win~
sten van soortgelijke belastingplichtigen
en in het bijzonder op de forfaitaire
grondslagen van nanslag, in overleg met
de betrokken bedrijfsgroeperingen vastgesteld;
Overwegende dat, tot vaststeUing van
de forfaitaire schaal welke moet dienen
als beoordelingselement om tle belastbare
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inkomsten der lamlbouwers te bepalen, er
onder meer rekening gehouden wordt met
cle gemidtlellle hoedanigheid van de g!·onclen der streek;
Dat de rechter over de grond daarvan
slechts mag afwijken ingeval de belastingschuldige tegen die forfaitaire grandslag positieve en controleerbare gegevens
aanvoert waaruit uitzoilderlijke exploitatieomstandig heden blijken ;
Overwegende aat het bestreden arrest
souverein in feite vaststelt dat de improductieve gronden en lle opbrengst, die een
vijfde lager ligt voor de akkergronden en
een derde voor de weiden, een zodanig
tekort in productiviteit medebrengen dat
lleze valt lluiten de grenzen van het voor
de streek bepaalde normaal algemeen gemidllelcle van 011brengst per hectare;
Overwegende dat het bestreden arrest,
cloor te laten gelden dat dergelijke uitzonderlijke exploitatieomstandigheclen het
niet-toepassen van de forfaitaire schaal
wettigen, en lloor aan cle hand van die
schaal gevestigde supplementen te vernietigen, het in llet middel aangeduid artikel 28 van de samengeschakelde wetten
niet geschonden heeft;
Dat het middel mitsllien niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot cle kosten:
23 october 1956. - 2" kamer. - Voo·r.zUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. :M:oriame.
Gelijkluiclenrle conclnsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Plei.ter,

H. Van Leynseele.

2"
1°

2°

3°

KAMER. -

23 october 1956

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE • .,-- DOOR DE AD:OIINISTRATIE TE LEVEREN BEWI.JS.

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHULDIGE. BEWI.JS DODH FEITELIJKE VERMOEDENS. BEWIJSWAARDE VAN DE DOOR DE ADMINISTRATIE
EN DOOR DE SCHATPLICHTIGE INGEROEPEN FEITELIJKE ELEMENTEN. ~ BINDENDE BEOORDELING VAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND.

WEGE. TOE['ASSING VAN DE BIJ ARTIKBL 2'.,._
PAHAGRAAF 3, VAN DE WEl' VAN 16 OOTOBE~
1945 VODHZIENE VERMOEDENS. BEOORDE:LING DOOR DE TIECHTER OVER DE GROND VAl'<
DE FEITELIJKE ELEMENTEN DOOR DE SCHAI.'PLICHTIGE INGEHOEPEN 'rEGEN DE FEITEI),TKic·
VER:OIOEDENS S'l'REKKENDE TOT HE'r BllW!,f B
VAN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSCHUL-.
DIGE IN DE EXTRABELASTING EN 'l'EGEN DE WET-·
'fELIJRE VER~IOEDENS VODTIZIEN BJ,T .ATI'U:-.
KEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OC'l'OBER 1945. VASTS'l'ELLING VAN DE' ON':I"S'l'EN'l'ENIS HET ,JUISTE CIJFEH VAN ZIJN
INKOMSTEN TE BEWI,JZEl\'. 0VEHTOLLlGEc
OVERWEGING.

1 o 'I' en bewijze van ae hoeclanighe·irl vu_n,
belasUnoschulfl'i.ge In cle extrabelnsting
1Jolstaat het clnt cle culministrnUe aantoont clctt ae bektstingzJlichUge ·in cle /.oop
van het belastbnar Uj(/,pe·r/c ·inlwmsten,
winsten of liaten behanlcl of ve·rlcreocn.
heeft wel/ce, om ·rellen vcu1 h·un belnng_
·rij/cheicl, h1tn aanl of en·iue omstanrlivheicl ee·n excepUo·neel J.:antkte·r ve1'tonen
en vnllen in cle g·1·enz·en, bij ad·ikel 2,
paragrrUtf 1, van cle wet van 16 october·
1945 bet)(Utlcl (1).
2° De ·rechte·r ovm· lle _q·I'!Jnd beoonleelt
· sowve1·e·in cle feiteUJke elementen 1loo'l'
cle aclminist·mtie iJI(Je1·oepen tot be1.1J1..js
vwn ae hoeclanigheia van belastingsschu1-a·iue in ile ext,·abelasting ctl.soolt; de te·iteUjke elernenten cloo·r de schatpUchtige
·inue-roepen te1· best-rijding zowel va-n die
fe-itelijlce ve1·moeaens nls vnn cle wettel-ijke ve1'1Jwerlens •uom·z·ien b·ij artUcel 2,.
pnrn[!raaf 3, vwn de ·wet ·uan .tri octobe1' 1945 (2).
3o N ct ctan . cle belast-ingschnlclige 'i-n de
ewtrabelast-ing het ·recht, met bet·relclcing
tot rle wettelijlce ver-moe1lens voorz1:en
bij a·l't·ilcel 2, pa1·agm(!j 3, vwn de wet
'IHU~ 16 october 1945 .• het tegenbewijs te
hebben toegestaan hetwellc voor-rnelde
wet hem ve·rleent, zelfs b·i.i ctanslnr; van
ambts~vege (3), is de vaststelling van de·
1·echter ctlsclat cle belast-inrf1Jlichtige het
be~tJ·ijs van het juiste becl·mg z·(iner inlcomsten niet heeft bijgebmcht, een
overbofl'ige beschottwing.
(DE CTIENE, WEDUWE llllUNEIN,
'L RELGISCHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)·
ARREST

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. AANSLAG VAN AMBTSHET

(1) Verbr ., 26 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1193).
(2) Verbr., 17 januari 1956 (Bnll. en PAsrc.,
1956, I, •J.74); 20 maart en 4 mei 1956 (An·.
Tfe,.bT., 1956, blz. 606 en 737; Bull. en PAsrc.,
1956, I, 776 en 932).
13) Raadpl. verbr., 12 juni 1956 (A.rr. T'e1·br.,

HOF; -

(4).

Gelet op het bestreden.

1956, blz. 862; B-i!ll. en PASIC., 1956, I, 1108),
(4) Een eerste arrest werd in deze zaak door
het hof gewezen op 4 mei 1954 (ATT. F e1·b,·.,.
1954, biz. 574; B-ull. en PASIC., 1954, I, 753)
waarbij de zaak naar het Hof te Luik werd.
verwezen.
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115:arrest, op 23 februari 1955 gewezen door
het ·Hof van beroep te Luik;
Oyer het eerste, het tweede en het derde
middel samen, het eerste, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 16,
·17 en 19 van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting op de
in oorlogstij d behaalde exceptionele i~
komsten, winsten en baten, 28, 55 en tJ6
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948,
1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 en 112 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na verklaard te hebben dat de administratie
diende te bewijzen dat' aanlegster aan de
extrabelasting onderhevig was en dat dit
lJewijs mocht bijgebracht worden « aan
de hand van vermoedens van de wet JJ, lJeslist heeft dat verweerder de hoedaniglteid van belastingschuldige van aanlegster bewezen had « door vergelijking van
haar activa ... op 1 januari 19!0 en op 9 october 1944 JJ nit welker << balans Jl beweer·delijk zou gebleken zijn << een lmlastbaar
vermogensaccres JJ van 5.399.615 fr. 86 en
<< de ontoereikendheid van de inkomstenaang'iften, door de belanghebbende gedaan
over de onderscheiden dienstjaren die met
de in de extrabelasting belastbare periode
-overeenstemmen JJ, dan wanneer de vergelijking van de activa van een belastingplichtige op 1 januari 19!0 en op 9 october
19'14 geen << vermoeden van de wet Jl is van
het verschuldigd zijn van de extrallelasting (schending van de artikelen 1349,
13ri0, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, 3, 16, 19 van de wet van
16 october 194ri, 28 en 55 van de samenge.schakelde wetten hetreffende de inkomstenbelastingen en 97 van de Grondwet),
·dan wanneer evengemelde vergelijking
geen << feitelijk vermoeden Jl van het ver~
schuldigd zijn van de extrabelasting kon
opleveren, bij ontstentenis van het ]Jestaan van het << bekend feit JJ waaruit de
rechters over de grond de voorwaarden
tot dat verschuldigd zijn hadden kunnen
afieiden (schending van de in het middel
·aangeduide wetsbepalingen, en inzonderheid van de artikelen 13±9 en 1353 van
het Bnrgerlijk Wetboek) : het tweede,
afgeleid nit de schending van de artike1en 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2, 3 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaaldc exceptionele inkomsten, winsten en baten, 97 en
112 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na op de administratie de last
:gelegd te hebben te bewijzen : << 1° dat de
-door aanlegster l1ehaalde inkomsten en
baten wegens lmn belangrijkheid, hun
aard of enige omstandigheid een exceptio:neel karakter vertoondeu; 2° dat die in-

komsten en baten vielen in de grenzen
bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 bepaald JJ, om te kunnen
besluiteil tot de hoedanigheid in hoofde
van aanlegster, van aan de extrabelasting
onderhevige persoon, en na vastgesteld
te hebben dat verweerder dat bewijs
meende te vinden in de gevolgtrekkingen
uit de vergelijking van de niet betwiste
activa van aanlegster op 9 october 1944
met de stellig gecritiseerde tabel van haar
activa op 1 januari 19!0, beslist heeft dat,
ingeval de belastingplichtige ... geen bron
van niet belastbare baten aanduidt welke
de toeneming van zijn activa, kan verklaren JJ, deze ... << aan de administratie niet
kon verwijten te vermoeden dat het accres opgeleverd was door in artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
aangeduide baten en inkomsten JJ, en bij
toepassing van deze regel aanlegster belastingschuldige van de extrabelasting
heeft verklaard, dan wanneer het bestreden arrest door de bovenstaande reden
de last van het bewijs van de verschuldigdheid van de extrabelasting omgelegd of
dit bewijs onwettelijk bijgebracht heeft
(schending van artikel 1315 van het Bnrgerlijk Wetboek en van de artikelen 1, 2,
3 van de wet van 16 october 1945) en het
beginsel zelf van de last van het bewijs
der verschuldigdheid der extrabelasting,
hetwelk het had geuit, heeft tegengesproken (schenc1ing van artikel 97 van de
Grondwet), dan wanneer het bovenstaand motief vermoedt dat de inkomsten
en baten vallen in de !Jij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
gestelde grenzen, doch niet voorziet in het
ontbreken of de ontoereikendheid, welke
het arrest vaststelt, van het bewijs der
omstandigheden waardoor zij een exceptioneel karakter zouden hebben verkregen, en derhalve de door het arrest aangenomen versclmldigdheid van ue belasting naar recht niet genoegzaam kon wettigen lSChending van de artikelen 13!9 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en
3 van de wet van Hi october 19:15, 97 en
112 van de Grondwet) : het derde, afgeleid uit de schending van de artikelen 1,
2, 3, 16, 19 van de wet van 16 october
19!5, 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, om ertoe te besluiten dat aanlegster de extrabelasting verschuldigd is,
betoogt dat zij tegenover de vermoedens
der administratie enkel << van grond ontblote verklaringen stelt betreffende effecten of goud die v66r 1 januari 19i0 haar "
eigendom zouden zijn geweest of betreffende verkopen van luxe- of verzamelingsvoorwerpen >J, en haar aanspraken betref-
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om de reden « dat zij door geen enkel be- de hoedanigheid van belastingschuldige il:il
wijskrachtig document, noch duidelijke de extrabelasting bijgebracht was dooL"""
en omstanclige getuigenissen waarschijn- elementen welll:e feitelijke vermoedens oplijk worden gemaaktooo )), dan wanneer leverden; dat het van belang ont~loot
aanlegster niet tot het tegenbewijs was blijft dat het hof van beroep die vermoegehouden dan nadat de administratie dens << vermoedens van de wet )) heeft gevooraf tegen haar door vermoedens het noemd;
Qyerwegende ·dat, waar het onller mee~:_
bewijs ervan ha<l bijgebracht dat zij belastingschuldige van de extrabelasting steunt op het ontbreken van een aannewas, well;: bewijs niet was ll1jgebracht melijke verklaring voor de oorsprong der
(schending van de artikelen 1, 2, 16 en 19 accressen en op het van grond ontbloot
van de wet van 16 october 1945 en van ar- zijn van de verklaringen van aanlegster
tikel 55 der in het middel aangeduide betreffende cle effecten, het goud, cle luxesamengeschakelde wetten), dan wanneer of verzamelingsvoorwerpen welke zij v66:r
aanlegster in elk geval niet ertoe gehou- l januari 1940 zou gehad hebben en gedllclen was dat tegenbewijs te leveren door rende het belastbaar tijdperk te gelcle
zou gemaakt hebben, het bestreden arrest
« bewijskrachtige documenten )) noch door
<< duidelijke
en omstandige getuigenis- geenszins de aan de administratie toekosen )) , doch insgelijks ontvankelijk was mende last van het ongelegcl bewijs omzet
om dat bewijs door feitelijke vermoeclens heeft, doch vastg·esteld heeft dat de door
bij te brengen, en onder meer door het g·e- aanlegster ingeroepen beoordelingselemeuheel der fei ten en omr;tamligheden aange- ten de bE\wijskracht van cle door de admihaald in de redenen van het fiscaal beroep nistratie I in aanmerking genomen feiteen die van haar Y66r de rechters over de lijke vermoedens niet ontzenuwden; dat
grond regelmatig neergelegde conclusies, nit de beschouwi_ng dat de aanspraken
waarop <lienvolg·ens geen antwoord is van aanlegster door geen enkel bewijsverstrekt geworden, onder meer ten aan- .krachtig document noch door cluidelijke
zien van ue vcrkoop van luxe- of verza- en omstamlige getuigenissen waarschijumelingsvoorwerpen (schending van voor- lijk worden gemaakt, niet volgt dat het
melde bepalingen, van artikel 1353 Yan hof van beroep andere eventuele bewijshet Burgerlijk Wetboek en van artikel 97 middelen van genoemde aanspraken heeft
willcn uitsluiten; dat, vermits in de convan de Grondwet) :
clusies en de fiscale lleroepen welke tot
Overwegend'e dat, ten bewijze van de staving van de voorziening zijn overgehoeclanigheid van belastingschnlclige in de legd, alleen <locumenten en getuigenissen
extrabelasting, het volstaat dat de admi- door aanlegster zi.in ingeroepen ten benistratie aantoont dat aanlegster in de wijze van de feiten die volgens haar de
loop van het belastbaar tijdperk inkom- wederbelegging van effecten, goud, luxesten, winsten of baten behaald of verkre- of verzamelingsvoorwerpen gedurende het
gen heeft welke, om reden van hun be- belastbaar tijdperk waarschijnlijk maaklangrijkheid, hun aard of enige omstan- ten, het hof van heroep niet gehouden was
digheid een exceptioneel karakter verto- zijn beslissing uitvoeriger met redenen
nen en vallen in de grenzen, bij arti- te omkleden;
kel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1915 bepaald;
Over het viercle middel, afgeleid nit de
Overwegencle dat het hof van beroep dit schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 17 en
bewijs wettelijk heeft kunnen afieiden nit 19 van de wet van 16 october 1945 tot inde feitelijke elementen waarop het wijst, voering van een extrabelasting op de in
onder meer, enerzijds, nit de vergelijking oorlogstijd behaalde exceptionele inkomvan de activa van aanlegster op 9 october sten, winsten en baten, 53, paragraaf 1,
54, varagrafen ·1 en 2, 55, paragraaf 1, en
1944, waarbij het niet betwist bedrag was
gevoegd van de door haar gedurende het 56 van <le wetten betreffende de inkombelastbaar tijdperk gedane uitgaven en stenbelastingen, samengeschakeld · door
beleggingen, met haar fortuin op 1 ja- het besluit van de Regent van 15 januari
nuari 1940 hetwelk door cle rechter was 1948, 97 en 112 van de Grondwet, doorvermoed en dienvolgens als een zeker feit dat het bestreden arrest betoogt dat
werd aangezien, en anderzijds, uit de on- verweerder wegens het te laat indienen,
toereikendheid van de inkomstenaangiften door aanlegster, van de aangifte in de
voor de onderscheiden met het belastbaar extrahelasting, « een regelmatig procestijdperk overeenstemmende dienstjaren, verbaal l1eeft opgemaakt en de aanslag
en nit het feit dat aanlegster niet op aan- van ambtswege gewettigd heeft )) en dat
nemelijke wijze een bron van niet belast- bijgevolg, << o het op aanlegster rust het
bare inkomsten aangeduid had welke de bewijs bij te brengen van het juist bedrag ·
door de administratie vastgestelde uit- van haar in de extrabelasting· belastbaarzonderlijke toeneming kon verklaren;
inkomen, indien zij meent overbelast te
Overwegemle dat mitsdien uit het be- zijn )), dan wanneer, ingeval van te laat
0

0
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ambtswege voor de administratie een mogelijkheid en geen verplichting is; dan
wanneer verweerder, door tegen aanlegster de aanslagprocedure van artikel 55,
paragraaf 1, laatste lid, van de samengeschakelde wetten te vervolgen, zoals nit
de regelmatig aan de rechter over de
grond voorgelegde stulcken bleek, van zijn
recht de aanslag van ambtswege te vestigen geen gebruik had gemaakt; dat wanneer bijgevolg verweerder de aangifte niet
meer als onbeAtaande mocht aanzien,
het arrest verweerder niet meer nog « gerechtigd ll mocht verklaren om de aanslag
van ambtswege te vestigen noch de administratie van de bewijslast mocht ontslaan (schending van de artikelen 1, 2, 3,
4, 17 en 19 van de wet van 16 october 1945
en van de in het middel aangeduide artikelen van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen), dan
wanneer het tegenstrijdig was, enerzijds
vast te stellen dat << de administratie de
berekening van het te haren laste in aanmerking genomen vermogensaccres regelmatig ter kermis van aanlegster had gebracht ll en anderzijds te betogen dat « een
regelmatig en verantwoord proces-verbaal
· van aanslag van mnbtswege op 17 october
1947 was opgemaakt ll (schending van artikel 97 van de Grondwet);
Overwegende dat nit de regelmatig bij
het dossier gevoegde stukken blijkt dat,
in strijd met het in het middel verklaarde, de administratie enkel ten aanzitm
van de gewone belastingen · gebruik gemaakt heeft van de procedure tot wijziging van de aangifte, overeenkomstig artikel 55 van de samengeschakelcle wetten;
dat in het bericht van 7 augustus 19±7,
houdende wijziging van de aangegeven inkomsten, de administratie er inclerdaad .
in uitclrukkelijke bewoordingen op wijst
clat de extrabelasting Yan ambtswege zal
worden gevestigd, bij toepassing yan artikel 56 van dezelfde wetten, wegens te
laat indienen van de aangifte in <lie belasting;
Dat het bestreden arrest derhalve zonder zich tegen te spreken, kon vaststellen,
enerzijcls, dat aanlegster regelmatig in de
extrabelasting van ambtswege was aangeslagen en anderzijcls, dat de administratie de berekening van het te haren laste
in aamnerking genomen vermogensaccres
aanlegster regelmatig ter kennis had gebracllt, het bericht van wijziging met betrekking tot de gewone inkomsten inderdaad van dat accres gewag makend;
Dat het middel derhalve in feite niet
opgaat;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending Yan cle artikelen 1, 2, 3, 4, 19
van de wet van 16 october 1945 tot invue-

ring van een extrabelasting up de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, 56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samen- ·
geschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1918, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 en 112 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
uit het bestaan van een proces-verbaal
van aanslag van ambtswege afieidt « dat
het op aanlegster rust het lJewijs bij te
brengen van het juist bedrag van haar in
de extrabelasting belastbaar inkomen; ingeval zij beweert overbelast te zijn ll, en
haar beroep tegen bewuste aanslag afwijst om reden « dat zij dat bewijs niet
bijbrengt Jl, dan wanneer de wet de controleur-taxateur de verplichting oplegt,
om het bedrag der belastbare inkomsten
van ambtswege vast te stellen, te steunen
op vermoedens, en clan wanneer er naarrecht uit de redenen van de bestreclen beslissing niet genoegzaam blijkt cla t de litigieuze aanslag overeenkomstig die regel
ov een bevaal<le gronclslag rust (schcnding:
van de artikelen 1, 2, 3, 4, 19 van de wet
van 16 october 1945, 56 van de samengeschakelde wetten, 97 en 112 van de Gronclwet), clan wanneer de wet zo ruim mogelijk het tegenbewijs van de door haar ingevoenle vermoeclens toestaat - " door
alle om het even welke bewijsmidclelen
in rechte en in feite en onder meer door
getuigen, waarschijnlijkheden, vermoetlens, algemene bekenclheid ... >l - ; dan
wanneer het met schencling van de bewijskracht van het beroe11 van aanlegster
en van hatu regelmatig genomen conclusies is dat de rechters over de groncl het
door haar in die conclusies overeenkomstig de wet voorgebrachte bewijs buiten
beschouwing hebben gelaten; clan wanneer de reden van het arrest in elk geval
g·een gelclig antwoord behelst nopens de
draagwijdte en de waarcle van dat bewijs en nw hof niet in staat stelt na te·
gaan of de rechters over de groncl de elementen ervan onclerzocht hebben, noch
waarom zij dat bewijs verworpen hebben
(schencling van de artikelen 2, paragraaf 3, en 3 van de wet van 16 october
1945, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
vVetboek, en 97 van de Grondwet) :
Owrwegencle dat aanlegster v66r het
hof van beroep niet betwistte dat het bedrag cler belastbare inkomsten bepaald
was door vermoedens en onder meer bij
toepassing van de vermoedens in artikel2,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 bedoelcl;
Overwegencle, enerzijds, dat nit de gezamenlijke redenen van het bestreden arrest blijkt dat de rechter over de grond
het bestaan en de bewijswaarde van de
onclerscheiden feitelijke elementen, door
aanlegster aangevoerd tegen de vermoe-
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-dens welke gediend hebben om de aanslag
te wettigen, onderzocht en lleoonleeld
heeft; dat deze beoordeling van de rechi:er slaat op de feiten en dat clienvolgens,
al dienen deze om een feitelijk of een
wettelijk verrnoeden te weerleggen, de
beoordeling van het hof van beroel) desalnietternin souverein blijft;
Dat anderzijds, aanlegster in het mid·del geen andere bewijselernenten aanduidt
welke zij v66r de rechter over de grond
zou ingeroepen hebben en welke deze zou
nagelaten hebben in overweging te iH'rnen;
Dat hieruit volgt dat het middel ge:grond is, noch in .zover het stelt clat de
aanslag van ambtswege niet op vermoe.dens was gesteund, noch in zover het
schending van de bepalingen waarilij het
tegenbewijs vari genoernde vermoedens is
toegestaan of het niet beantwoorden van
de conclusies doet gelden;
Overwegeude dat, na aldus aan aanlegster, met betrekking tot de wettelijke vermoedens, toegestaan te hebben het recht
van bijbrenging van het tegenbewijs Hit
te oefenen hetwelk de wet van 16 O<'tober
1945 haar verleent, het bestreden arrest,
zonder een der in het middel in clit opzicht .aangehaalde wetsbepalingen te
·schenden, bovendien heeft kunnen vaststellen dat aanlegster het bewijs vtm het
juiste beclrag harer inkomstt>n niet bijbracht;
Overwegende, voor het overige, dat bet
middel niet preciseert waarin de bewi.iskracht van het fiscaal beroep en van de
.conclusies zou zijn miskend;
Dat het middel niet kan slagen;
Orn die redenen, verwerpt de voorzie·ning; veroordeelt aanlegster tot de k.Jsten.

eist het nrUlcel 26, pn1·agnwt 1, vnn cle
snrnengeschnlcelcle wetten betretfencle cle
·lnkornstenbelnstingen clnt clie uitgnven
geclann wezen orn cle belnstbn1·e inlcornsten vnn clie zelfcle tijcl te verlc?··ij{len en
te behouclen (1).
(BELGISCIIE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. (( EN'fREPRISE ET GESTION IMMOBILIERE EGIMO )).)
ARREST.

DRIJFSDELAS'l'ING. BEDRI.JFSUITGAYEN. VOORWAARDEN OPDAT DIE UITGAVEN VAN DE
BELASTBARE GRONDSLAG :MOGEN 'VORDEN AFGE'fROKlCEN. UITGAVEN GEDAAN OM DE BE·
LASTBARE INKmfSTEN VAN DE BELASTBARE 'l'IJ"D
TE VERKRIJGEN EN rl'E BEHOUDEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1955 gewezen (loor het
Hof van beroep te Brussel;
Over het micldel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 26 van de wetten betreffem1e
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en bij besluiten van 3 juni 1941 en
31 juli 1943, en van artikel 7 van het besluit van 16 juni 1941 en van de samengeschakelde besluiten van 31 juli 1943 betreffencle de nationale crisisbelasting, cloonlat
het hof van beroep beslist dat artikel 26
van de smnengeschakelde wetten, opclat
een uitgave van de inkomsten moge worden afgetrokken, enkel het verenigd zijn
van drie voorwaarden eist : 1 o de uitgave
moet werkelijk gedurende de belastbare
tijcl zijn gedaan; 2° zij moet uitsluitend
een bedrijfsuitgave zijn; 3° zij moet gedaan zijn om cle beclrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden; dan wanneer
voormeld artikel bovendien eist dat de nitgave gedaan zij met het oog op het verkrijgen of het behouden van de bedrijfsinkomsten van het dienstjaar in cle loop
waarvan de belastbare inkomsten zijn verkregen :
Overwegende dat het bestreden arrest
nit de terrnen van artikel 26, paragraaf 1,
van de samengeschakelcle wetten, welke
llet aanhaalt, afleiclt « dat het no~ig, doch
voldoencle is dat de aftrekbare mtgaven :
1 o werkelijk gednrende de belast~are. tijd
zijn gedaan; 2° uitsluitend bednJfSUI~?a
ven zijn; 3 o gedaan zijn orn de beclnJfsinkomsten te verkrijgen of te behouden )) ;
Overwegende dat nit de manier waarop
alclns, onmiddellijk na het aanhalen van
de wettekst, de denle van de voorwaar_den
is vermeld welke, volgens dat analytrsch
onderzoek, de uitgaven moeten vervullen
om als bedrijfslasten van het bruto-beclrag
der beclrijfsinkomsten te mogen worden
•1fgetrokken niet blijkt dat het arrest als
bedrijfsinko~sten, met betrekking ~ot welker verkrijgen en behouden de mtgaven

Oprlnt de ged~trende cle 1Jelastbn1·e per~~de
oeclane bedrijfsuitgaven vnn de bedrtJ!Sinlcornsten rnogen wonlen nfget?·olclcen

(1) Verbr., 22 mei 1956 (A•·r. T'e?'br., 1956,
blz. 796 ;·Bull. en PASIC., 1956, l, 1011).

23 october 1956. - 26 kamer. - VoonzitH. Giroul, raadsheer waarnemem1
voorzitter. - Ve·rslc~ggeve1·, H. Rutsaert.
Gelijlclu.idenae concl·usie, H. R. De.lange, advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Van Leynseele.
ter,
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gedaan ZlJll, heeft aangeduid bedrijfsinkomsten die niet juist die inkomsten zouden wezen waarva11 het aftrekken der uitgaven in artikel 26, paragraaf 1, is omschreven, en dat het bedoeld heeft van
deze bepaling een uitlegging te verstrekken welke met haar termen niet zou stroken·
O~erwegencle clat meergemeld artikel 26,
paragraaf 1, tot het aftrekken van de gedurende de belastbare tijcl geclane beclrijfsuitgaven eist dat die uitgaven zijn
gedaan om de belastbare inkomsten van
die zelfde tijd te verkrijgen en te behoucle11 ·
O~erwegende dat, wanneer het in feite
erop wijst dat de door de verwerende vennootschap genome11 maatregelen, waaruit
de uitgaven zijn voortgevloeicl, « mede tot
het voortbrengen van !mar winsten leiclclen >>, en dat die vennootschap, door te
handelen zoals zij heeft gedaan, ernaar
heeft gestreefd << het doel van haar exploitatie, dit is het verkrijgen of het behouden van !mar beclrijfsinkomsten, zekerder
te bereiken ll, het arrest op impliciete doch
zekere wijze de bedrijfswinsten en -inkomsten in aanmerking neemt van de belastbare periocles in de loop waarvan de
uitgaven zijn geclaan welker aftrekking
artikel 26, paragraaf 1, toestaat;
Dat derhalve het miclclel hetwelk aan
het arrest een beslissing toeschrijft die
hetzelve n:iet behelst, in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten.
25 october 1956. -le kamer. - VoorzUH. Sohier, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslngpever, H. Van Beirs.
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof
van cler Meersch, advocaat-generaal.
Ple'iter, H. Van Leynseele.
ter,

le
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INKOMSTENBELASTINGEN. - ExTRABELASTING. - BELASTBAAR TIJDPERK. - DELASTINGSOHULDIGE DIE EEN REGELMA'l'IGE
COMPTABILITEIT VOER1" ANDERS DAN PER KALENDERJAAR GEDURENDE EEN DEEL SLEOHT~
VAN RET TIJDPERK HETWELK VAN 1 JANUARI
1940 TOT 31 DECEMBER 1944 LOOPT. - BELAS'l'RAAR 'l'IJDPERK VOOR DE ALGEMEENHEID
DER GEVALLEN BEPAALD.
Wannee1· een bela8tingsolwlcl'ige in de
extrabelast'inp een oomptabilite'it voert
anders dan per knlenderjlwr gednrende
sleahts een deel vnn het U.iclperlc hetwellc vnn 1 .iltn!Wri .1940 tot 31 december
1941, loopt, gevnl hetwelk niet door n1·tilcel1, 11arnpTnnt 1, vnn lle wet vnn 16 oo-

tober 1945 voo1·zien wo1·dt, is he. belnst1Ja.ar f'ijllperk llntge1w vooT lle nlgemeenheirl cler gevnllen bepnnlll, namelijlc
llatgene rlat op 1 jamta'l'i 1940 ingaat en
op 81 lleoember 1944 een einlle neemt.

(DELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN
'1'. N. V. «GRANDE BISOUITERIE ROYALE ll.) ,.
AI\EES'J'.
HI~'l' HOF; Gelet op het bestrellen
arrest, op 5 mei 1!J55 gewezen door het
Hof van beroep te Drnssel;
Over het micldel, afgeleit1 uit de scherrding van de artikelen 112 van de Grandwet en l, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1!J45, tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalcle exceptionele inkomsten winsteil
en baten, cloorclat het bestrecl~n arrest
heslist clat zowel · nit de parlementaire
werkzaamheden als uit de algemene economie van de wet van 16 october 1!J45
blijkt clat het door de wetgever in artikel 1 opgebouwcl Rtelsel tot doel heeft het
belastbaar tijclperk ter zake van de extrabelasting altijcl tot vijf jaren of clienstjaren te heperken; clat clerhalve die aa!lslag op onwettelijke basissen rust die
berekencl is naar een tijclvak clat meer
clan vijf boekjaren bestrijkt, clan wanneer cleze beperking noch uit cle termen
v~n de aangehaalde wetsbepaling, noch
mt de parlementaire werkzaamheclen of
de algemene economie van de wet blijkt :
Overwegencle dat in artikel 1, para-·
graaf 1, van de wet van 16 october 1()45,
de wetgever, na het onder cle extrabelasting vallencl tijclperk omschreven te hebben als clatgene clat van 1 jannari 1940
tot 31 december 1944 loopt, het bijzoncler
geval beha11clelt waarin een belastingplichtige geclurencle de oorlogstijcl een regelmatige comptabiliteit « anders >> clan
per kalenclerjaar heeft gevoercl;
Overwegencle clat geen gewag is gemaakt van het geval waarin de belastingplichtige een regelmatige comptabiliteit,
anclers dan per kalenclerjaar, heeft gevoercl geclurende een cleel slechts van het
tijclperk clat van 1 januari 1940 tot 31 december 1944 loopt ;
Dat in cleze eventualiteit, het belastbaar tijdperk alleen clatgene kan zijn dat
voor de algemeenheicl der gevallen is bepaald, namelijk clatgene clat op 1 januari
1940 ingaat en op 31 december 1944 een
eincle neemt;
·
Dat het hof van beroep, verre van artikel 1, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1!J45 te schenclen, het juist
heeft toegepast ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

-12025 october 1956. - 1 6 kamer. - Voor·.zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter.- TTerslaggever·, H. Van Beirs.
Gelijkl7tidende conclusie, H. Ganshof

van uer :Meersch, aclvocaat-generaal.
Ple·iter·, H. Van Leynseele.
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INKOlVISTEJNBEJLASTINGEJN.
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HAAL VOOR HE'J' HOl!' VAN EEROEP. RAliHliG
VAN DE EELASTRARE GRONDSLAG DOOR DE ADMINISTRATIE niJ MIDDEL VAN ELEMENTEN OVERGELEGD 'l'EN TITEL VAN VERJ\WEDENS. 0NTXENNING DOOR DE RELAS'l'INGPLICH'l'IGE VAN DE
REWIJSKRACH'l', IN ITEI'l'E, VAN DIE ELEMEN'l'EN. BEVESTIGING DOOR RET HOF VAN REROEP DAT DIE ELEM.:ENTEN TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID ZIJN. WETTELIJKHEID.

·Tegenove·r een lor1.ter·e ontkenning in feite
van de bewijsl;;r·acht cler· floor de aclrnin·istnttie over·gelegde elementen, ten titel
vnn ver·rnoeclens, ten eincle de belastbare
rwonclslag te ·mrnen, ma,g hct hot van bemep zich ertoe beperlcen cle bevesti,qing
te stellen dat 1Ue elementen cle tekenen
ot ·incl·icWn zijn van hogere inlwmsten
dan cleze cUe aar~rtegeven werclen. (Sa-

mengeschakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen, art. 55.)
(ELAERTS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARTIEST.

HEJT HOF; - Gelet op het llestreden
:arrest, op 24 jnni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schen·ding van de artikelen 97 van de Grondwet
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 55
van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, door-dat
het bestreclen arrest, erkennende clat het
bewijs van het bestaan en van de hoogte
der beweerde be{lrijfsinkomsten op de aclministratie rust, aanleggers argumentatie
niet heeft beantwoord hierop gestenncl
clat : 1° nit het feit dat aanlegger geweigerd heeft aan de administratie de naam
van zekere zijner geldschieters te kennen
te geven niet nooclzakelijkerwijze volgt
dat het bewijs geleverd is dat de in zijn
boeken onder de rnbriek « crediteuren Jl
opgenomen leningen, persoonlijke inbrengsten zijn, enerzijcls, en dat die beweerde
persoonlijke inbrengsten zelf de opbrengst
.zijn van de in de loop van het jaar 1945

verwezenlijkte beclrijfsinkomsten, anclerzijds ; 2° nit om het even welk element van
het dossier niet blijkt dat de door aanlegger voor zijn gezinsuitgaven geclurende
het jaar 1945 eventueel bestecle sommen,
hetzij 30.000 frank volgens directoriale beslissing, voortkomen van bedrijfsinkomsten door de aanlegger geclurencle hetzelfde jaar verwezenlijkt :
Overwegende clat aanlegger bij conclusies staancle hield : 1 o dat zijn weigering
aan de administratie de identiteit bekenc1
te maken van de personen ten voordele
van wie de boekingposten een schuldvorclering declen nitkomen welke, naar hij beweerde, gelclleningen vertegenwoordig{le
aan hem toegestaan voor zijn handelsuitbating, geen bewijs uitmaakte van persoonlijke inbrengsten van hetzelfde bedrag, noch toeliet te besluiten dat de alclus in de exploitatie geinvesteercle sommen in werkelijkheid zouden overeenstemmen met geclurem1e het boekjaar verwezenlijkte winsten; 2° dat nit geen element bleek dat de 30.000 frank welke hij
geacht was aan gezinsuitga>en in de loop
van het jaar 1945 besteed te hebben, voortkwamen van gedurende clit zelfcle jaar gewonnen bedrijfsinkomsten;
Dat de aanlegger alclus betwist heeft
dat als vermoeclens van het bestaan van
winsten voor een overeenstemmend bedrag, verwezenlijkt in de handelsexploitatie in de loop van het boekjaar, zonden
kunnen weerhouden worden : 1° de nieticlentificatie van houders van schuldvorderingen in de boekhouding vermelcl; 2° de
door hem betaalde gezinsuitgaven geclurende die periocle zoncler dat de boekhouding enige persoonlijke opneming deed
blijken;
Overwegencle dat de rechter over de
groncl hierop wijst clat de aclministratie,
het aang·egeven cijfer der inkomsten on·
juist bevonclen heeft en gerechtigcl was
het aangegeven cijfer cler inkomsten te
vervangen door -clat van de raming cler
belastbare gronclslag gedaan volgens tekenen of inclicU\n waaruit een hogere graacl
van gegoeclheicl blijkt clan nit de aangegeven inkomsten;
Over"[egende dat hij vaststelt clat de
ambtenaar-zetter alclns gehanclelc1 en de
belastbare inkomsten geschat had bij middel van tekenen en inclicien, zoals dit nit
het aan aanlegger toegestuunl bericht van
wijziging bleek ;
Overwegende dat het arrest alclus op
vaste wijze het bestaan van de door de administratie aangevoerde tekenen en inclicH\n aanneemt en aan cleze volle bewijskracht toekent bij gebreke door de aanlegger dezc betwist te hebben door middel
van bepaalcle en controleerbare gegevens;
Overwegende dat de rechter over de
grond, die souverein de waarde en de ge·
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pastheid beoordeelt van de v66r hem aangevoerde vermoedens, er zich heeft kunnen toe beperken tegenover de enkele outkenning door de aanlegger van de feitelijke bewijskracht der door de administratie gereleveerde gegevens, de bevestiging
te stellen dat deze werkelijk tekenen of
indicH\n zijn van hogere inkomsten en,
dienvolgens, als vermoedens dienen weerhouden;
Dat !let middel feitelijke grondslag
mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
25 october 19ii6. - ]'e kamer. - VooTzUSohiet·, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggever, H. van Beirs.
- Gelijlclwidende conclusie, H. Ganshof
van der Meerscll, advocaat-generaal. Ple·iters, HH. de Longueville (van de Balie bij het Hof van l1eroep te Brussel) en
Van Leynseele.
teT, H.
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1o BESLAG. -

BESLAG OP ONROEREND GOED.
- ROUWKODP. - AANBOD YAN NIEr GEREDE
BE1'ALING VAN DE PRlJS \'AN TOEWIJZING. BELET NIE'l' EEN NIEUWE TOE\VIJZING.
2o OPENBARE ORDE. BEWIJS VAN
HANDELSVERDINTENISSEN. ARTIKEL 25,
ALIJ\'I~A 1 VAN 'l'ITEL IV VAN HKT EERSTE BOEK
YAN HET WETBJEK VAN KODPHANDEL. - BEPALING NIET VAN OPENBARE ORDE.
3o l\UDDELEN TOT VERBREKING.BURGERLlJKE 0~' COMMERCIELE ZAKEN. l\iiDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDIJ\'G VAN AR'l'IKEL 25, ALINEA 1, VAN 'l'ITEL IV VAN HET
EERSTE BOEK VAN HEl' WETROEK VAN KOJPHANDEL. - MIDDEL NIET INGEROE"EN V66R
DE REOH'l'ER OVER DE GROND. - NIET-ONTYANl~ELI,JJtHEID.

1o Een aanlJOd zonde1· ge·rerle penningen,
!loo1· de m1twlcope1·, va.n de p1·ijs va.n toe·wijzing van een om·oeTend goad belet
een nieuwe toewijzin_q n.iet (1). (Wet van
15 augustus 1854, aTt. 77.)
2o A.1·tUcel 25, l'irl 1, van titel IV van het
eerste boelc van het TVetboelc van ?coophandel, wellce het bewijs der handelsvei·bintenissen rloo·r yetu.igcn toelaat,
(1) MARTOU eL WAELBROECK, Tmite de la
,,aisie immobiliiwe, bd. III, biz. 452; Rep.
prat. dr. belge, yo Saisie immobililwe, nr 884.
(2) en (3) V ergel. wat artikel 1341 en 1348
van het Burgerlijk Wetbaek betreft, verbr.,
5 november 1953 (Bull. en PASIC., 1954, I, 164,
en nota 2).

tellcens wanneer de ·rechtbanlc ooi·deelt·
het te rnoeten toestaa.n, ·is geen bepaUng·
wellce de openba1·e onle aanbelangt (2).

3° Mag niet voor de eerste maal v66r het
hof van vei"bi·elcing wonlen inge1·oepen
het middel welke voo1·houdt dat annleggei· had moeten toegelaten wo1·den om
het bewijs van een sch·ulrlvor·der·in_q,
overeenlcomsUg artilcel 25, Url 1, van titel IV van het eer·ste boelc van het Wet-bock van lcoophandel, te leve1·en (3).

(DEBEVE, T. DEilEVE.)
ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op !let bestreclen
arrest, op 22 januari 1955 gewezen door·
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 77 en 73 van
de wet van 15 augustus 1854 op de geclwongen onteigening en, voor zoveel als
nodig, 1656 van het Burgerlijk Wetboek,
cloordat !let bestreclen arrest beslist « clat
appellante thans ook niet meer gerechtigcl is de koopprijs geheel of gecleeltelijk
aan te bieden om aan de rouwkoop te ont-snappen, geintimeerde hebbencle luidens
artikel 10 van het lastenkohier beroepster
in vertoef gesteld de prijs te betalen, zoncler dat eraan van harentwege tot heden
gevolg gegeven wercl ll, clan wanneer avIJellante, thans eiseres, !let recht hee:.'t nu
nog de betaling aan te bieden, het verzuim te zuiveren met zicll naar bovengemeld artikel 77 te voegen en aldus de herveiling te vermijden :
Overwegende dat, na staancle te hebhen
gehouden (( clat .zo men zelfs zou aanne-·
men dat beroepene, hier verweerder, gerechtigd zou zijn tot rouwkoop te laten
overgaan, de somma tie welke llij gedaan
lleeft enkel voor gevolg kan hebben dat,
zolang de rouwkoop niet plaats gehad
heeft, apiJellante, hier aanlegster, nog·
steeds de l'ouwkoop kan vermijden mits
de llelft van de koopprijs te stol'ten, zelfs
onder aftrek van !let cleel van beroeiJene
in de schulden l>, aanlegster v66l' de recllter over de groncl concludeercle dat minstens een termijn zou worden beiJaald
binnen welke !let haar (( toegelaten zal
zi.in geheel of gecleelte van de aankoop-prijs te voldoen, onder aftrek of niet van
llaar vorcleringen tegen de nalatenschap ll;
Overwegende dat, zelfs in de onderstelling dat aanlegster alclus aanspraak op
het voordeel van artikel 77 van de wet
van. 15 augustus 1854 heeft willen maken,
de rechter, na te hebben vastgesteld dat
op de dag van zijn beslissing aanlegster
de koopprijs niet had betaald, wettelijk _
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heeft kunnen beslissen dat een aanbod
van niet-gerecle betaling aanlegster aan
·de rouwkoo11 niet kon doen ontsnavpen;
Da t, incler(laml, Llergeli.ik aanllod niet
aan de vereisten van gemeld artikel voldoet, en dat de rechter bovendien niet
dienc1e te beslissen dat, in geval aanlegster later het 1Jewijs leven1e aan clie ver-eisten te hebben volclaan, er niet tot een
nieuwe toewijzing zou worden overgegaan;
Overwegende dat het mitlllel niet kan
worden ingewilligcl ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1348, 1341,
1353, 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
2.5 van de wet van 15 december 1872 omvattende de titels I tot IV van het eerste
boek van het Wetboek van koophanclel,
en llet laa tste lid van artikel 2 van dezelfde wet en, voor zoveel als no dig, van
de artikelen 1892 en 1236, lid 2, van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het aangevochten arrest, onllanks de vermelding
der hoedaniglleid van koopvrouw van de
erflaatster, die er voorkomt, eensdeels, in
het vonnis clat het bevestigt door zijn beweegreclenen over te nemen en, ancler·deels, in de conclusies der partijen in
hoger beroep, geweigerd l1eeft de schulclvorcleringen, die aanlegster beweercle te
hebbcn nit hoofde van aan de erflaatster,
haar moeder, toegestane « leningen en
voorschotten >> in aanmerking te nemen
om reclen dat die sclmlclvorderingen niet
schriftelijk bewezen werden en er geen
aanleiding bestoncl tot aannemen cler bewering van aanlegster dat zij zich zou
cc in de morele onmogelijkheid (bevonden
hebben) zich schriftelijke bewijsmiddelen
te verschaffen van haar voorschotten ge·daan aan haar moeder » aldus de heslis•Sing bijtredende van de eerste rechter,
volgens welke er cc geen wettelijke bewijzen » van die vorderingen geleverd waren,
-en het beschikkencl gedeelte bevestigende
van het vonnis a quo clat aanlegster afwees « van hare aanspraken op terugvordering of in rekening brengen in de ver·effening van de sommen, uitleningeli en
vergoedingen aan hare moeder gedaan, in
zoverre deze bij de verclere vereffening
niet wettelijk bewezen zijn », clan wanneer het bewijs der schuldvorcleringen
van aanlegster nit hoofde van de jegens
lmar door haar moecler koopvrouw aangegane verbintenissen mocht en nog mag
tijclens de vereffeningsverrichtingen geleverd worden met andere bewijsmiddelen
-clan de door het burgerlijk recht toegelatene :
Overwegende dat, v-66r cle eerste rechter, aanlegster tleed geltlen dat .zij jegens
lmar moeder sclluldvorderl.ngen bczat,
voortvloeiencle, de ene uit leningen toegestaan aan en betalingen gedaan ter ont-

lastin&\ van de moeder, de andere wegens
!let verzorgen van haar moeder gedurende
twintig jaar;
Overwegende dat de eerste rechter heeft
beslist dat het schriftelijk bewijs van die
schuldvorderingen niet voorhanden was
en dat het aanlegster niet onmogelijk was
geweest van lmar moeder scllriftelijke
sclmlclbekentenissen te eisen;
Dat, v66r cle, rechter in lloger beroep,
aanlegster de nooclzakelijklleid van dergelijk bewijsmidclel niet heeft betwist,
zich er toe beperkende op incidentele
wijze te beweren dat haar moeder de ontvangen gelden cleels aan handelsuitgaven
had besteed, cloch zomler dam·uit, evel}min als uit de terloops door de eerste
rechter op de handel van de moeder gemaakte toespelingen, enige juridische g·evolgtrekking ten aanzien van de toe te
laten bewijsmidclelen te doen;
Overwegende dat door thans voor het
eerst a an te voeren da t zij door de rechter diende te worden toegelaten tot het
bewijs overeenkomstig artikel 25 van de
wet van 15 december 1872, aanlegster een
nieuw middel inroept clat, daar het de
openbare orde niet raakt, als onontvankelijk moet worden afgewezen;
Om eli~ reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeclt aanleg·ster tot de kosten.
26 october 19:J6. - 1" kamer. - 17oo?·z'ittm·, H. Wouters, eerste voor.zitter. Ve1·slaggever, H. Belpaire. - Gelijkln·idende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-g·eneraal. - Pleiters,
HH. Veldekens en Van Leynseele.
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OVEREENKOMST.- STRAFBEDING WEGENS
VER'l'RAGING IN DE UITVOERING. - 0VEREENKOMST ONTBONDEN CC EX TUNC)), - 0NTBINDING WELKE HEJ' STRAFBEDING VAN RESTAAN
BEROOFT.

Geeft een passend antwoo·rd op ,de conclttsies, voorhouclencle clat een stmfbeding diende te wo1·den toe_qepast, nlhoewd de ove?·eenlcomst wellce ze voorzag
ontbonden was geweest, het a-rrest wellce
beslist clctt, ve?'rnits het gaat om een
strafbecling we,qens ve?·tra.ging i.n cle ttitvoe·ring, ae ontbincl·ing ex tunc van cle
overeenlwmst gezegcl becl'ing ·van bestaan bemoft (1).
(1) Raadpl. verbr., 16 juni 1955, beweegredenen (Bull. en PASIC., 1955, I, 1128), alsmede
de noot.
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(N. V. KOOL:HIJNEN ANDRE DU:HONT, ~l'. uer :HADRICE HEILPOHN, qq. FAILLISSE~fEN'l' DECURRER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, door te
beslissen, enerzijds, dat de beer Decubber,
krachtens de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, de verplichting had de
materialen, welke op de datum der outbinding op de werf lagen, op de werf te
brengen en, an!'lerzijds, dat hij niet verplicht was de werf met materialen te bevoorraclen, slechts door tegenstrijdige redenen, gelijkstaanue met een gebrek aan
redenen, heeft geantwoord op het door
eiseres in haar conclusies opgeworpen
middel en volgens hetwelk verweerder
niet kon toegelaten worden de op de werf
liggende materialen terug te nemen om reden dat het bijbrengen van deze materialen op die werf een der verplichtingen was
welke op de heer Decubber rustte :
Overwegende dat; naar de vermeldingen
van llet arrest en van de stukken van de
procedure, er tussen partijen een betwisting was ontstaan rakende de eigendom
van de bouwmaterialen die ongebruikt op
de werf waren gebleven op 1 juni 1948,
datum waarop de ontbinding van de tussen aanlegster en de gefaalde aannemer
gesloten overeenkomsten uitwerking bel,wam;
Overwegende dat het arrest, aan de ene
zijde, beslist dat omtrent de eigendomsoverdracht van die materialen niets tussen partijen werd bedongen in de oorspronkelijke overeenkomsten noch in een
latere zogenaamde bijzonclere overeenkomst;
Dat, de elementen tot bewijs van die
laatste ontledencl, llet arrest vaststelt dat
aanlegster erin toestemde betere financieringsmodaliteiten aan de aannemer toe te
~taan, d.i. llogere voorschotten dan voorzien, ten einde deze toe te laten zijn eig·en
leveranciers te betalen, dat die financiele
lmlp niet blindelings kon worden gegeven
<loch naar gelang van de door de aannemer werkelijl;: gedane aankopen van.materialen en het op de werf brengen derzelve,
zonder evenwel dat die hulp diende om
aanlegster eigenares van die materialen te
doen worden, doch slechts als een crediet
in voordeel van de aannemer was bedoeld;
Overwegende dat, aan de andere zijde,
onderzoekend of, ingevolge de normale uitwerking van de ontbinding van de aannemingsovereenkomsten, aanlegster cUe ei<;·emlom heeft verkregen, het arrest out-

kennend beslist om reden de aannemergehouden was tot levering, niet van materialen, maar van de gebouwen;
Overwegende dat in die motieven geen
tegenstrij digheid ligt besloten ;
_Dat het middel feitelijke grondslag·
mrst;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond-·
wet, doordat het bestreclen arrest beslist
heeft dat de ontbincling van het contract
de niet-toepasselijkheid van de strafbepaling medebracllt, zoncler het door beroepene ingeroepen micldel te beantwoorden
afgeleid nit het feit clat het gemene inzicht
van de partijen was dat, zelfs in geval
van ontbincling van het contract, die straf-·
bepaling toegepast moest worden :
Overwegencle dat het arrest, enerzijds,.
vaststelt dat de strafbeclingen werden
voorzien voor het geval van vertraging in
de uitvoering van de werken en het, an-·
clerzijds, beslist dat de overeenkomsten ew
t'ltnc ontbonden zijn;
Dat, door te verklaren dat dergelijke·
ontbincling de bepalingen der overeenkomsten aangaande vertraging zonder bestaan
laat, het arrest de in het middel bedoelde
conclusies heeft heantwoord;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-·
ning; veroorcleelt aanlegster tot de kosten ..
26 october 1956. - 1~ kamer. - Voo1·zUter, Ii. Wouters, eerste voorzitter. - Yerslaggeve1', H. Belpaire. - Gelijlcluidende
conclus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. An-·
siaux en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - ·
CONCLUSIES GESTEUND OP GETUIGE1\bSEN EN,
ROVE:.IDIEN, EEN REWIJS DOOR ANDERE GjJ:rUIGENISSEN AANRIEDENDE. ARREST WELKE
VASTSTELT DAT RET FElT OVER :HEER DAN
.ZEVENTIG JAAR PLAATS GREE? EN ERUIT AFLEIDENDE DAT EEN BEWIJS DOOR GETUJGEN
GEEN VOLDOENDE WAARRORG LEVERT. PAS-·
SEND AN'l'WOORD.

Beantwoonlt op passende wijze de con-·
cvusies, wellce stennen op een getuigenis
en, bovendien, een bewijs doo1· ande1·e
getttigenissen aanbieden, het an·est wellce vaststelt dat het feit ove1· meer dan
zeventig jaa1· is gebetwd en entit at-·
leidt dat cen bewijs door ·.qetHigen _qeen
'Voldoende waarborg leveTt.
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DIENST VA:\' RET SEKWESTE:l.)
ARTIES'l'.

HEJT HOF ; - Gelet 011 llet bestreclen
arrest, op 18 maart 1955 gewer.en door llet.
Hof van beroep te Brussel;
Over het miclclel, afgeleid nit cle sclH~n
<ling van artikel m· van de Gromlwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat
het niet bewezen is dat ·wilhelm Grote,
vader van eiseres, zijn Duitse nationaliteit verloren had hetzij op 27 september
1890 (datum van zijn huwelijk), hetzij op
2 mei 1893 (clatum van llaar geboorte)
cloor een wettelijk tienjarig verblijf buiten het Duitse grondgebied, zoncler rekening te houclen met cle argumentatie door
eiseres gesteund op cle beec1igc1e verklariug
van dame Clara Molineus waaruit bleek,
volg·ens lmar, dat ·wilhelm Grote Duitslancl in 1881 definitief verlaten had om
zich eerst te Louden en dan te Antwerpen te vestig·en, zoncler zicll nopens het
bestaan en cle bewijskracht van dit stuk
uit te spreken en zoncler bijgevolg zijn
beslissing op passenc1e en onclubbelzinnige
wijze te motiveren :
Overwegencle dat, bij conclusies v66r
het hof van beroep genomen, aanlegster
staande 'llield dat zij, ten tijcle van lmar
huwelijk met een Duitse onderclaan, Belg
was en dat zij, dienvolgens, krachtens
artikel 6, 2°, van de wet van 14 juli 1951.
vrijstelling kon bekomen van haar onder
sekwester g·estelde goederen;
Overwegende dat, om haar staat van
Belg te bewi,izen, zij deed gelden dat haar
vader, ook Duitse onderdaan, die nationaliteit verloren had ten gevolge van een
sedert 1.881, datum van zijn definitief vertrek uit Duitsland, ononderbroken tienjarig verblijf buiten dat land;
Overwegende dat aanlegster beweerde
dat clit laatste feit « bewezen was door de
beecligcle verklaring van dame Clara :Molineus ll en bovendien, bij alle rechtsmid·delen, lletzelfde feit aanboocl te bewijzen;
Overwegencle dat, door vast te stellen
dat llet bewijs, door getuigen, van feiten
die over meer dan zeventig jaar plaats
grepen, geen voldoencle waarborg bieclt,
het arrest de reden geeft waarom noch
llet g·etuig·enis van Molineus nocll de andere door aanlegster aangeboclen getuigenissen niet in aanmerking kunnen genomen worcle11 ;
Dat !let alclus op passencle wijze en zonder -clubbelzinnighetcl antwoord op de conclusies verstrekt;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot <le kosten.

26 october 1956. - 1" kamer. - Voorzitte1·, H. ·wouters, eerste voorzitter. Versla,q,qeve1·, H. Bayot. - Gelijlctuidende
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. Pleitc1·s, HH. Van
Ryn en Struye.
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VOORZIEJNING IN VEJRBREKING.
:iV!ILITIE. - 'VEHZOEICSCHRll'r EEN NIEUW
UITSTEL YRAGENDE. - MAi~,KT GEEN YOORZlENING UIT.
1liaalct ,veen voo1·zieni'l1 g 7t'it het verzoelcsoh1'iit b'ij hetwellce een cUenstpl'iohtige,
nLs ,qesohilct voor cle clienst aanged7ticl,
zich e1· toe bepaalt een nioutv 7t-itstel aan
te vntgen.

(HAELEWIJCK.)
ARREST.
HE'.r HOF; - Gelet op de beslissing,
op 7 juni 1g56 gewezen door de herkeuringsraad van de provincie Antwerpen;
Oven.vegencle dat !let aangetekend
schrijven dd. 17 juni 1g56 er enkel toe
strekt cc nog- een jaar uitstel ll te zien verlenen aan de dienstplichtige welke als geschikt voor de dienst wercl aangeduid,
ingevolge eveng·enoemde beslissing;
Overwegende clat clergelijk verzoek geen
voorziening in verbreking uitmaakt;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift.
29 october 1956. - 2" kamer. ~ Voor·zUter, H. Huybrechts, raadslleer waarnemencl voorzitter. - Verslnggever, H. Delallaye.
GeUjlcl·uidende
oonolusie,
H. Paul Mallaux, advocaat-generaal.
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1° MIDDEJLEN TOT VERBREKING.

STRAFRECHTELlJKE ZAKEN. ~ BURGEHLIJKE
VORDERING. - VDORZIENING VAN DE YERDACHTE. - J\'IIDDELEN WELKE ENKEL ONWET'l'ELI.JKHEDEN TEN O?ZICHTE VAN DE BURGERLIJK YERANTWOORDELIJKE PARTIJ INROEPEN.
- NIET-ONTVAJ\'KELI-JKHEID ..
2° GEWIJSDEJ. ~ STRAFRECHTELIJKE ZAKEN. - BESLISSING WELKE EEN PERSOON
BURGERLIJ~K VERfu.'l'fWOORDELIJK VERKLAART
YOOR YEROORDELINGE!l UITGESl'ROKEN OYER
DE BURGERLIJKE VORDEltiNG. - GEVOLG VAN
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-125DE VORDERING INGESTELD DOOR DE PARTIJ BENADEELD DOOR HET MISDRIJF.
3o SCHIP-SOHEEPVAART. BrNNENSCHEEPVAART. - BESOHADIGING YAN DE !lEDDING YAN DE IJEVAAR!lARE WATERWEGEN EN
HUNNE AANI-IORIGHEDEN. VOORWAARDEN
VAN DE STHAFREOH'l'ELIJKE EN BURGERLIJKE
YERAN'l'WOORDELI.TKHEID VAN DE DADER VAN
DE SCHADE.
1 o Zijn niet ontvunlcelijlc, tot stuv-ing vun
cle voo1·ziening vun cle venlaohte ter1en
rle 7Jesl-iss-lng [fCtvezen op cle vorclerinp
vun cle 7itwgeTl-ij lee pwrtij, de m·icldelen welke onwettelijlcheden uunvoeren
vreenul nun cle e·ise1· en ge]Jleepcl ten opziohte vnn de 7!-urgerl-ijlc ve1·antwooTclel-ijlce partij (1).
2o De 7Jesl-issing welke cen pcrsoon 7JU'I'ffC1'lijlc ·rentntwoordel-ijl" ve1·lclart1't ·voo·r
de ve-roonlel-ingen ·ui.tgesprolwn ten HbMU
vun rle venlaohte op -cle 1J11-7Jl-ielie vonle1"inp, heejt, wat de toepussel-ijlcheid vun
u·rt'ilcel1384 vun het Bm·,qerl-ijlc Wet7Joelc
bet1·ej't, lc1'ucht van gew·ijscle ten 01Jziohte van cle vorcle1·ing, ·inuestelrl cloo1·
de pu1·tij wellce doo1· het misd1"ijf we1·d
7Jenarleelrl (2).

3° Het fe'it vun cle betldin[J van een bevaaTbaTe wnterwep of zijn ua.nJw1"igheden te 7Jeschndigen nwalct op ziehzelf
een j011t uit, wellce cZe straj-reehtelijke
en bW"[Je1·lij lee vemn twoonlelij lcheicl van
de clacler medeb'l"engt, op voonvaanle
flat zij v-ri) en bewttst we1·d gepleegcl;
om cle veroorclelimg van cle ov01'tredende
te -rechtvanrclipen moet cle 1·echter bovendien cle bepnalde fmtt vaststellen,
waaTvan de overtrecling en de sehade
het gevo/..IJ zijn geweest (3). (Kon. besl.

van 15 october 1935, art. 91, 2° ; Bnrgerl.
Wetb., art. 1382.)
(VAN AELS'l' EN HER!lDSCH, T. RELGISCHE STAA'l',
MINISTER VAN OPENilARE WERREN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 december 1955 in boger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat, bij vonnis van 25 febrnari 1955, de politierechtbank van het
kanton Boom eerste aanlegger veroordeelde tot een geldboete en tot de kosten

van de pnblieke vordering, om, bij inbrenk op de artikelen 91, b, en 100 van
het koninklijk beslnit van 15 october 1935
op de scheepvaartwegen, een aanhorigheid van een bevaarbare waterweg te
hebben beschadigd, en tweede en derde
aanlegger voor die geldboete en kosten
bnrgerlijk verantwoordelijk verklaarde;
dat de rechtbank, alvorens nitspraak te
doen over de vordering van . de bnrgerlijke partij, de zaak uitstelde ten einde
over te gaan tot een getnigenverhoor en,
na dit verhoor, bij vonnis van 10 jnni
1955 de drie aanleggers solidairlijk veroordeelde tot de betaling van de som van
31.108 fr. 36, als schadevergoeding, a an
de bnrgerlijke partij; dat, op boger beroep van de drie aanleggers tegen dit
laatste vonnis aileen, de Oorrectionele
Rechtbank te Antwerpen, bij het bestreden vonnis, het bedrag van die schadevergoeding herleid heeft tot 20.000 frank;
Over de eerste twee middelen samen,
het eerste, afgeleid nit de schending van
artikel H7 van de Grondwet, wegens onvoldoende motivering, wat met afwezigheid van motivering gelijkstaat, doordat
het bestreden vonnis voorhondt dat het
vonnis van 25 febrnari 1955 van de heer
politierechter te Boom in kracht van gewijsde zon gegaan zijn, llan wanneer het
verder nalaat te vermelden, op welke
grond het zich stennt om clam·toe te beslniten; het tweede, afgeleid uit de scherrding, voor zoveel men aanneemt dat bet
bestreden vonnis heeft willen bedoelen
dat binnen de tien dagen beroep diende
ingesteld te worden tegen het tnssenvonnis, van de artikelen 174. van het Wetboek
van strafvordering, 451 en 452 van het
vVetboek van bnrgerlijke rechtspleging,
doordat het voorhondt dat het vonnis van
de politierechter te Boom, de dato 25 februari 19-55, rechtdoende ov een tussengeschil, in kracht van gewijsde is gegaan,
dan wanneer het eisers vrijstond onmiddellijk beroep in te stellen tegen clit vonnis dat als interlocntoir kan bestempeld
worden, doc11 zij niet verplicht wnren clit
onmiddellijk te doen, de artikelen 451 en
452 van het vVetboek van bnrgerlijke
rechtspleging van toepassing zijnde, die
een mogelijkheid, doch geen verplichting
op straffe van verval inhonden :
I. Wat betreft eerste aanlegger, beklaagde :
Overwegende dat beide middelen be1950, I, 367); 11 december 1951 (Arr.
Ye,·b,-., 1952, blz. 165).
(3) Verbr., 31 januari 1944 (A1'1'. Yerb1·.,
1944, biz. 8J), 23 september 1948 (ibid.., 1948,
blz. 432). Raadpl. verbr., 1 februari 1926
(Bull. en PAsrc., 1926, I, 206) en 16 october
1952 (An·. Yerb1·., 1953, biz. 61).
PASIC.,

(1) Verbr., 9 juli 1951 (A1'1". Ve1·br., 1951,
biz. 671).
(2) Arg. verbr., 17 februari 1930 (B-ull. en
PASIC., 1930, I, 118), 8 october 1934 (ibid.., 1935,
I, 12, 2o, en nota 2); 30 januari 1950 (An·.
Yerb1·., 1950, biz. 343, en voetnota; Bull. en

-126weerde onregelmatigheden inroepen, welke aan eerste aanleg·ger vreemd zijn, daar
zij alleen ten opzichte van de bnrgerlijk
verantwoordelijke partijen begaan zonden .zijn geweest; dat zij, derhalve, niet
ontvankelijk zijn tot staving van de voorziening van eerste aanlegger;
II. Wat betreft tweede en derde aanlegger, burgerlijk verantwoordelijke partijen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vermeldt dat tweede en derde aanlegger
aanvoerden dat de eis van de burgerlijke
partij onontvankelijk zou zijn wat hen
betreft, << claar zij niet bnrgerlijk verantwoordelijk voor eerste aanlegger zonden
zijn, maar ook alle erfgennmen van wijlen Eugene Her bosch ll; clat het claarop
antwoorclt dat het vonnis vnn 25 febrnari
1955 eerste aanlegger veroordeeld heeft
wegens het feit in de telastlegging omschreven en tweetle en clerde aanlegger
bnrgerlijk verantwoonlelijk verklaarcl
heeft voor de ten laste van eerste aanlegger gelegcle geldboete en kosten ; dat
het verder vaststelt dat, wat dit betreft,
het vonnis kracht van gewijsde verkreeg
en er dienvolgens niet kan worden ternggekomen op de bnrgerli~ke verantwoordelijkheifl;
Overwegende dat het, hij die beschouwingen, de beslissing omtrent die verantwoonlelijkheid met retlenen wettelijk omkleecl heeft;
Dat het middel niet kan nangenomen
worden;
Over het tweede midclel :
Overwegende dat, al ware het micltlel
gegroncl, het nog onontvankelijk zou zijn
bij gebrek ann belang, claar zelfs na het
vonnis van 10 juni 19{)5 aanleggers geen
hoger beroep instelclen tegen het vonnis
van 25 febrnari 1955, dat derhalve, alleszins, in kracht van gewijsde getreden is;
Over het derde en het vierde midclel
samen, het derde, afgeleid nit de schending van artikel ·97 van de Grondwet
hoofdens onvolcloencle motivering, wat
met afwezigheid van motivering gelijkstaat, doorclat het bestreden vonnis niet
antwoordt op de conclnsies van eisers,
clan wanneer deze had den doen gelclen,
dat een koninklijk besluit niet bij machte
is de uitwerking· van een wet te wijzigen;
het vierde, afgeleid nit cle schending van
de artikelen 6i, 78 en 107 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis toepassing·maakt van het koni:ilklijk beslnit
van 5 october 1935 en aanneemt dat het
ingevolge dit koninklijk beslnit niet nodig
is dat een font in hoofde van de schadeverwekker zou bewezen zijn om deze tot
sclladevergoeding te veroordelen,. dan

wanneer de Koning niet gemachtigd wercl:
om ter zake af te wijken van artikel 1382
van het Bnrgerlijk Wetboek, dat det·halve
door genoemu koninklijk besluit niet kan
gewijzigd zijn, zouat degene, die beweert
schade geleden te hebben ingevolge de beweercle overtreding, wel degelijk nog de
font client te bewij.zen :
Overwegende dat, bij conclnsies v66r
de rechter in hoger \.Jeroep genomen, aan-·
leggers aanvoerden dat, aangezien van de
bepalinge.n van artikel 13S2 van het Burgerlijk vVetboek niet kan afgeweken worden door een koninldijk \.Jesluit, de burgerlijke partij in gebreke \.Jleef enige fout
te bewijzen in hoofde van beklaagde en.
dat alleen de materH~le overtreding vaststond, waarop enkel een strafsanctie toepasselijk was;
Overwegende dat het bestreden vonnis
er op wijst dat gebleken is nit het vooronderzoek evenals nit het onderzoek ter
zitting gedaan dat Van Aelst met het
srhip << Solvijs ll schade heeft toegebracht
ann een electrische signalisatiepaal, dat
de nchtersteven van dit schip in aanraking is gekomen met bedoelde paal welke
onder het water is verdwenen, dat dit
overigens door Van Aelst bekend werd en
dat beroepers (hier aanleggers) niet het
bewijs leverden of aanboden te leveren
van overmacht of toeval; dat het, bij die
beschouwingen, wanneer nit de strafveroordeling van eerste aanlegg·er blijkt dat
hij vrij en bewust gehandeld had, vaststelt dat hij een aan de burgerlijke partij
schadeberokkenende font heeft begaan;
dat het zodoende de conclnsies van nanleggers passend beantwoordt en, ver van
de bepalingen van voormeld nrtikel 1382
te miskennen, ze toepast;
Dat beide middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van cle artikelen 1315 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek, doordnt het
bestreden vonnis' voorhondt dat eisers de
noclige naarstigheid aan de dag hadden
moeten leggen om de schade tegensprekelijk vast te stellen en impliciet dat het
zonder belang is dat het besclladigd voorwerp niet meer ter plaatse was op het
ogenblik dat eisers zich op verzoek van
ue burgerlijke partij annboden, clan wanneer nrtikel 1315 van het Bnrgerlijk Wetboek voorschrijft, lletgeen overig·ens een
algemeen geldende rechtsregel is, dat diegene die de uitvoering van een verbintenis vordert, ze moet bewij.zen, en het zeer
zeker in het raam van artikel 1382 degene
is, die beweert schacle geleden te hebben,.
die er het bewijs lloeft van te leveren :
Overwegen<le dat het bestreden vonnis,
na gewezen te hebben op de omstandigheden wnarin onderhandelingen betref-
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fende een teg·ensprekelijke expertise ge:schiedden, er op drukt, enerzijds, dat de
voorlopige schatting voorgebracht door de
ourgerlijke partij de schadeposten nauw
omsclueven heeft en aanleggers daaromtrent geen enkel bepaalde opmerking deden gelden en, ande1.·zijds, dat aanleggers
terecht opgeworpen hadden dat er diende
rekening gehouden met een « graad van
vetusteit ll ; dat het daarna, zonder de in
net middel aangeduide wetsbepalingen te
schenden, de schade door cle burgerlijke
partij geleden, bij gebrek nan nadere ge_gevens, ex aequ.o et bono heeft kunnen
ramen op 20.000 frank;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
29 october 1956. ~ 26 kamer. ~ Voo7·.zitter en veTsln,qgever, I-I. Huybrechts,
raadsheer waarnemencl voorzitter. ~ Gelijlclniclencle concltlsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. ~ Pleite1·s, HH. Geor.ges Franck (van het Hof van beroep van
Antwerpen) en De Bruyn.

,qeweest nota's ·van de nwdsman van de
burge1·lijlce pa1·tij, schendt de -rechten
de1· verdediying, alsmede de 1·egclen betreffende het mondeUng en tegenspTekeUjk lcnralcter der debatten, de beslissing
welke de venlachte verooTdeelt .?:onde1·
vast te stellen dnt clie notct's nls vreemcl
aan cle debatten uit cUe clebatten verwijderd wenlen oj' zonde1· de hempeni-nu e1·
van te hebben bevolen, zelts indien ge.zegde nota's een antu>oonZ t!dtmnlcen 01l
schrijtelijlce mededeUngen tmn de 1'aaclsman van de venlachte (1). (Decreet van
20 juli 1831, art. 2, al. 2; Wetb. v. strafvordering, art. 190, 210, 211.)

2° TVcmneer, op vom·z-iening van cle verclachte, een micldel welh' de verbreking
met ve1·wijziny ambtshnlve medeln·engt
mny opgeworpen worden, is het hof niet
ve1·pUcht vooraf te ondMzoelcen de middelen welke doo1· aanlegyer vooryestelrl
z-ijn tot stnving vctn z-ijn voo1·zieniny en
die van nctrd zi.in om, wn1·en ze ge_qrond,
enlcel f)en verlJ1·eTcing met venvij.-ziny
mecle te brengen (2).
(\'AN IUPE EN CONSORTEN, T. VEBENIGING DER
:I.WND- EN 'fANDABTSEN VAN BELGIE.)

ABREST.

2e

KAMER. -

29 october 1956

Jo REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
~ STRAFZAKEN. ~ BESLISSING VAN VEROORDELING. ~ NOTA'S VAN DE RAADSUAN VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ BETRE!•'FENDE DE ZAAK.
~ NOTA'S NEERGELEGD NA HET SLUITEN DEB
DEBA'l'TEN EN BIJ DE BUNDEL GEVOEGD TIJDENS
DE BERAADSLAGING. ~ GEEN HElWPENING DER
DEBATTEN NOCH VASTS'l'ELLING DAT DIE NOTA'S
UIT DE DEBATTEN WERDEN VERWI,JDERD. ~
SCHENDING DER RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.

~

STRAFZAKEN. ~ VOORZIENING VAN DE VERDACH'l'E. ~ l\'[IDDEf" Al\IBTSHALVE OPGEWORPEN
WELKE EEN VERBREKING ~1:E1' VERWIJZING
MEDEBRENG'!'. ~ 1\'[IDDELEN INGEROEPEN TOT
S'l'AVING VAN DE VOORZIENING EN VAN AARD OM
EEN VEBBREKING llfET VEBWIJZING UEDE TE
Bl<ENGEN. ~ l\1IDDELEN WELKE NlET D!ENE!'i
ONDEBZOCHT.

Jo 1Yanneer, tijclens cle bemnclslaying van
de rechters, bi:i de bunclel gevoeu.d zijn
(1) « Un aspect du droit de defense », rede
uitgesproken ter plechtige zitting van 15 september 1956, Bulletin 1957, biz. 3 en volg., in
het bijzonder biz. 21 en 22. Raadpl. insgelijks
~ buiten de beslissingen vermeld in die rede
•en namelijk verbr., 31 mei 1954 (Bull. en
PAstc., 1954, I, 832), 4 juli 1955 (ibid., 1955, I,

I-IET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 30 deceml.Jer 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel van ambtswege afgeleid nit de schending van de artikelen 2,
lid 2, van het decreet van 20 juli 1831, 190,
210 en 211 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat drie geschreven medetlelingen van de raadsman van de bnrgerlijke partlj, betreffende de zaak, waaronder een nota, antwoordend op geschreven medeclelingen van de raadsman van
rle beklaagden, bij de stukken van de
rechtspleging gevoegd werden na de sluiting van de debatten;
Dat dit te laat iudienen wel op die
brieven door de griffier vermeld wertl,
maar dat het hof van beroep die stukken
niet nit de elementen van zijn overtniging
verwijderd heeft;
Overwegende dat, zodoende, het hof
van beroep de regel van het mondeling en
openbaar ontlerzoek, gesteld bij de in het
1203) en 16 ja.nuari 1956 (ibid., 1956, I, 499) het arrest van 5 november 1956 (ibid., 1956, I,
222).
(2) Verge!. verbr., 4 october 1954 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 62) en 4 september 1956 (ibid.,
1956, I, 1305).
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middel aangeduide wetsbepalingen, geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de door aanleggers voorgestelde middelen welke niet van aard zijn de verbreking zonder verwijzing melle te brengen,
verbreekt het bestreden arrest; beveelt
dat melding van onderhavig arrest op de
kant van de vernietigde beslissing zal gemaakt worden; laat de kosten ten laste
van cle Staat; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
29 october 1956.- 2° kamer. - Voo·rziten verslaggeve1·, H. Huybrechts,
raadsheer waarnemencl voorzitter. lijlcl·ttidende concl·usie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Speyer
(van het Hof van beroep van Antwerpen).

ter

·ae-

bu·I";'Jerl·ijke pa?·tij nj' veroorcleelt, impli-oeeJ·t flat cle ve·rgoeflenrle ·inte·resten vnn
die clat·nm. af niet 11We1· lopen (1).

2" A:rtikel 1154 'Vnn het Btwgerlijlc, Wetbock 'is ?viet toepasselij k op de u,it rnisclrijven of onei{lenlijlce rnisfldjven ontstnne ve,·bintenissen (2).

3° De ·rechter is niet veqJlicht te antwoO?'-

r/.6-n op een 'l!e?·wee-r, in concl·u.8ies gefor1Wltlee·rfl, wellc v1·eemfl is rtnn het voor
hem. lw.?lfJCncl .QfHli?Jg (3).
(SCHOTTE,

'1'.

DE MAN.)

ARREST.

stoffelijlce en zedeUjke schade, een vergoecUnrJ toekent wellce de ve·rgoedende
intm·esten bevat van rle flctg van het on{leval af, en tot betal-in{l elm· gerechteli.ilce
intet·esten van fle flag de1· stelling nls

HET HQF; - Gelet op het bestredeu
arrest, op 1 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van cle artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, bevattencle de inleidende titel van het Wetboek van strafvorclering, 1107, 1134,.1135, 1153, 1154, 1319, 1320,
1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Gronclwet, van het gerechteli:ik contract en van cle rechtsgeldigheid
der besluiten, doordat het bestreden arrest, dat aan de burgerlijke partij, ten
titel van schaclevergoeding wegens stoffelijke en morele schade, een som van
600.000 frank toekent, waarin de vergoedende intresten van de clag van het ongeval af begrepen zijn, eiser in verbreking
claarenboven veroorcleelt de gerechtelijke
intresten te betalen op deze som van
27 mei 1947 af, dug van de stelling als
burgerlijke partij, en dit zonder zijn beslissing ten opzichte van dit laatste punt
ook maar enigszins te rechtvaardigen;
eerste onderdeel : clan w anneer de intresten op de schadevergoeding, verschuldigd
wegens een aquiliaanse fout, van vergoedende aard zijn en, dienvolgens, het bestreden arrest niet terzelfdertijd aan de
burgerlijke partij, ten titel van schadevergoeding, een som mocht toewijzen
waarin cle vergoedende intresten van de
dug van het ongeval af begrepen zijn, en
daarenboven veroordelen tot betaling van
de gerechtelijke intresten op deze som van
de dag van de rechtsvordering af (schending, bijzonder, van de artikelen 3 en 4

(1) Nopens het vergoedend of moratoir karakter van de gerechtelijke interesten, raadpl.
DE PAGE, 'l'raite de d1·oit civil belge, hd. II,
nr 1028, bd. III, nrs 100, lOObis, 132 en 143,
litt. D; verbr., 30 januari 1896 (Bull. en PASIC.,
1896, I, 79) ; 24 janilari 1924 (ibid., 1924, I,
159); 17 januari 1929 (ibid., 1929, I, 63);
10 januari 1937 (ib-id., 1937, I, 179) ; . 4 november 1948 (An·. Ye?'b?·., 1948, blz. 530) ; 3 no-

vember 1953 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 152) en
11 juni 1956 (ibid., 1956, I, 1089) ; raadpl. ook
verbr., 25 april 1957.
(2) Verbr., 24 april 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, ~55). ,
(3) Verbr., 10 juli 1947 (An·. Ye?"b?·., 1947,
I, 253) ; 21 maart 1949 (ibid., 1949, blz. 196);
6 januari 19'56 (Bull. en PASIC., 1956, I, 435).
Vergel. verbr., 7 mei 1954 (ibid., 1954, I, 760).

2° KAMER. -

29 october 1956

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). STm"FELIJKE EN
ZEDELIJKE SCHADE. ~ BESLISSING WELKE
EEN VERGOEDING TDEKENT DIE DE VERGOEDENDE
INTERESTEN BEGRI,JPT VAN DE DAG VAN IIE'l'
ONGEVIIL AF EN TOT BETALING VAN DE GERECH'l'ELIJl{:E INTERES1.'EN VEROORDEELT VAN DE
DAG VAN DE STELLING ALS BURGERLIJKE PAR·TIJ AF. - BESLISSING WELKE IMPLICEERT
DAT DE VERGOEDENDE INTERESTEN NIET MEER
LOPEN VAN AF DIE LAATSTE DATUM_.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - VERBINTENIS ONTSTAAN Ul'l' JCEN MISDRIJF OF EEN ONEIGENLIJK
MISDRIJF. NIET-'IOEPASSELIJKHEID VAN
ARTIKEL 1154 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE VORDERING. ~ CONCLUSIES. - VERWEER VREEMD AAN HE'l' GEDING. - GEEN VERPLIOHTING EROP TE AN'l'WOORDEN.

l
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1o De besUssing clie, tot he?·stelling van de
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van de wet van 17 april 1878, bevattende
de inleidende titel van het Wetboek van
strafvordering, 1153, 115!, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet); tweede onderdeel : dan wanneer het bestreden arrest, door aanlegger
te veroordelen tot betaling der intresten
op een som welke reeds intresten bevat,
de intresten kapitaliseert en inbreuk
pleegt op artikel 115i van het Burgerlijk
Wetboek; derde onderdeel : dan wanueer
de iutresten op de schadevergoeding verschuldigd wegens een aquiliaanse fout in
verband staan met de omvang van het nadeel en volkomen deel uitmaken van de
vergoeding, en dan wanneer de eiser in
verbreking in zijn regelmatig in graad
van hoger beroep genomen besluiten liet
gelden dat, om reden van zekere ingeroepen omstandigheden, de gerechtelijke intresten aan de burgerlijke partij toegestaan, ten titel van schadevergoeding wegens materH\le en morele schade, slechts
van 13 januari 1955 af moesten lopen opdat gezegde schade passend vergoed weze,
en daar het bestreden arrest deze conclusies niet beantwoordde en niet vaststelde
dat de gerechtelijke intresten een deel van
de schade van de burgerlijke· parti.i zouden compenseren, de veroordeling tot deze
intresten op de som van 600.000 frank,
van 27 mei 19!7 af, dienvolgens niet wettelijk gemotiveerd is \Schending van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, bevattende de inleidende titel van
het Wetboek van strafvordering, 1107,
1134, 1135, 1154, 1319, 1320, 1322, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
van de (}rondwet) :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende <lat het bestreden arrest
de stol'felijke en zedelijke schade door
het slachtoffer geleden op een beclrag van
600.000 frank heeft geraamu, « daarln begrepen de vergoedende intresten vanaf de
dag van het ongeval doch niet de gerechtelijke intresten )) ;
Dat het arrest aanlegger veroorcleelt
tot het betalen aan verweerder van die
som verminderd met 100.000 frank
reeds provisioneel toegekend-, << met de
gerechtelijke intresten vanaf 27 mei
19!7 ));
Overwegencle dat aanlegg·er ten onrechte voorhoudt dat door zulks · te doen,
het arrest aan de bnrgerlijke ]Jartij de
vergoedencle en de gerechtelijke intresten
« terzelfdertijcl )) heeft toegekend;
Dat door de gerechtelijke intresten toe
te wijzen, vanaf de dag der aanstelling
der burgerli.ike partij, op een bedrag wei. ke de vergoedende intresten bevatte, de
rechter over de grond de loop der vcrgoedende intresten noodzakelijk tot die datum he eft beperkt;
VERBR., 1957. 9

Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is
op de uit een misdrijf bf nit een oneigenlijk misdrijf ontstane verbintenll:'sen;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het dercle onderdeel :
Overwegende dat nit de conclusies door
aanlegger v66r het hof van bemep geno·
men blijkt dat aanlegger gevra.1gd had
het vertrekpunt der intresten op de scha ·
devergoeding welke hem ten laste zou
·worden gelegd te bepalen op 13 januari
1955, datum van het exploot van deurwaarder Van Seymortier door hetwelk de
zaak v66r de correctionele rechibank in
voortzetting teruggebracht werd, en dat
aunlegger die datum uls zijncle «de dag
van de aanvraag )) !Jeschonwde;
Overwegende dat door te )Jeslissen dat
de gerechtelijke intresten ver:;nhuldigd
zijn « vanaf 27 mei 19!7, dag der aanstelling der burgerlijke partij >), bet arrest
de door aanlegger voorgestelde datum impliciet verworpen heeft en de dag van de
aanvraag op 27 mei 1g47, datum cler aanstelling der burgerlijke partij, vastgesteld' heeft;
Overwegenlle dat cle andere beschouwingen door aanlegger in de motieven .zijner conclusies outwikkeld vreemcl zij11
aan het in het clispositief derzelfcle conclusies gevorderd vaststellen van het vertrekpunt der gerechtelijke intr•,sten op
13 januari 1955; dat het hof van beroe')
niet gehouden was die argumentatie te
beantwoorden;
Overwegencle, derhalve, dat het arrest
regelmatig gemotiveerd is en dat het derde ondercleel in feite niet op;saat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt a:mlegger toL tie kosten.
, 29 october 1956. - 2e kamer. -- Voorzitte;·, H. Huybrechts, raadshf'er waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. - Gez.ijkl·u'iilenfle aonclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-geueraal. Pleiter,
H. De Brnyn.
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1° REOH'l'EN VAN DE VERDEDIGING.
S'l'RAFZAREN. NIET-UITI'OERING VAN
EEN ONDERZOEKSPLICH1' WELKE BELANG OPLEVER'l'. VERZUHI WELK VAN AARD IS DE
RECHTEN DER VERDEDIGING VAN DE VERDACIITE,
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2° DOU ANEN EN AOOIJNZEN. BREUR.
BAAL. -

~

VASTSTELLING.
'l'ERMIJN.

-

IN-

PROCES-VER-

1° Het niet ~l-itvoe1;en van een ondenzoelcspUcht cUe vctn enig belanrt voo1·lcomt,
kan de rechten de?' ve?'dediging van de
verdachte, cUe die 1dtvoe1"ing vonlenle,
krenlven, zelfs inclien de rechte?' dat belang ctls min·ien~ beschouwt.
2° A1't-ikel ~33 vnn cle wet van ~6 a~trntstus
18~2 veTe1:st niet dat het proces-verbaal
wellc een inb?'e·uk op cle wetten betreffencle cle clo1wnen en accijnzen vaststelt
b·innen een bepaalcl terrnijn zo1t worclen
opgemanlct; het volstnat llat het zo spoedig mogelijlc opgestelcl wonlt (1).
(VANDELANOTTE EN CONBOBTEN,
T. BELGISCHE S'l'AAT, MINISTEB VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat· dit arrest aanleggers
en hun medebeklaagde Rene Calus veroordeelt uit hoofde van paging tot sluikinvoer, gepleegd in de nacht van 15 op
16 juli 1\152;
Over het middel, afg·eleid uit de schending van de artikelen 233 van de algemene wet op de accijnsrechten en aanvullende en: wijzigende wetten en 97 van de
Grondwet, en van de rechten der verdediging, cloordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat de kwestieuze
feiten zich op 15 en 16 juli 1952 voordeden, dat het aanvullend proces-verbaal
waarop de veroordeling gestaafd werd
slechts op 28 juli 1£54 opgesteld werd, dat
de drie personen clie volgens eisers het
door de eerste twee eisers gegeven alibi
zouden kunnen bewezen hebben niet onderhoord werden en clat llet « vollecliglleidsllalve beter ware geweest cleze getuigen te onclerhoren )), de betichting ten
laste van eisers bewezen verklaard heeft
en hen in een gevangenisstraf van vier
maanden verwezen heeft, om reclen dat
llet niet uitvoeren van voormelde onderzoeksplicht - het onderhoor van de clrie
personen -· als zonder groat belang voorkwam, dat de verklaringen van de mede(1) Verbr., 14 juni 1949 (A1T. Ye,·br., 1949,
blz. 381); 26 juni 1950 (ibid., 1950, blz. 654) ;
12 februari 1951 (ibid., 1951, blz. 312). Raadpl.
insgelijks verbr., 15 februari 1915 (Bull. en
PASIC., 1915-1916, I, 192); 10 juli 1916 (ibid.,
1917, I, 188); 8 juni 1920 (ibid., 1S20, I, 189).

beklaagde Oalus en van zijn eehtg·enote
precies en nauwkeurig· waren, en dat zij
bevestigd waren door de vaststellingen
van de bekeurders, <loch zoncler te antwoorclen op de conclusies van eisers in
zoverre zij staancle llielden : 1 o dat het
aanvullend proces-verbaal te laat opgesteld werd, daar de wet voorziet dat een
proces-verbaal in deze materie onmiddellijk of minstens zo spoedig mogelijk client
te worden opgesteld en « clat in elk geval
geen twee jaar nodig waren om het alibi
van eerste eiser, door hem zelf opgegeven,
te onderzoeken en dit als wanneer hij
zelf hierop had aangedrongen op 1!} juli
1952 )) ; 2° dat de verklaringen van de
echtgenoten Oalus talrijke tegenstrijdiglleden bevatten en bovendien onbetrouwbaar waren claar ze van eigenbelang konden verdacht worden; go dat er geen enkel matetieel gegeven aanwezig was in
het proces-verbaal der douane doch enkel
gissingen en veronderstellingen, eerste onderdeel, dan wanneer het tt~ lnat opstellen
van het proces-verbaal, zelfs indien het
de nietiglleid er van niet noodzakelijkerwijze als gevo1g heeft, toch van aard is
om de recllten van de verdetliging te
scllenden, wanneer het bestreden arrest
alleszins in gebreke gebleven is te beslissen of llet proces-verbaal ja clan neen << zo
spoedig mogelijk )) opgesteld werd en ja
clan neen << twee jaar nodig waren, om het
gegeven alibi te omlerzoeken )), wanneer
uit de bewoordingen van het arrest onmogelijk knn uitgemaakt worden of het
in feite heeft willen beslissen dat llet proces-verbaal zo spoedig mogelijk opgemaakt werd, dan wel of het in rechte
heeft willen beslissen dat een proces-verbaal dat niet zo spoedig mogelijk opg·emaakt werd niet te lnat opgesteld werd
en regelmatig !Jlijft; tweecle onderdeel,
dan wanneer, minstens, het bestreden arrest de conclusies van eisers nopens de
hierboven aangellaalde punten 1°, 2o en 3o
onbeantwoorcl g·elaten heeft; clercle onderdeel, dan wanneer het intrinsiek tegenstrijdig is enerzijcls vast te stellen dat
het onderhoren van zekere personen een
onderzoeksplicht was en dat llet beter geweest ware deze plicllt te vervullen en
anderzijcls te beslissen dat llet niet uitvoeren van deze onder.zoeksplicht zonfler
invloed is op de regelmatig·heid van de
procecluur en de rechten van de verdediging niet gesclwnden heeft, wanneer door
te beslissen dat het niet uitvoeren van
deze onderzoeksplicht als zonder groot belang voorkwam, het arrest impliciet doch
cluidelijk beslist heeft dat deze onderzoeksplicht toch ee11 zeker belang vertoonde voor de betichten, wanneer het
niet uitvoeren van een onderzoeksplicllt
die een zeker belang had voor de betichten een schending uitmaakt van de rechten van de verdediging :
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Over het derde onderdeel :
Overwegende dat- het bestreden arrest
verklaart dat, wegens de omstandigheden
waarop het wijst, het alibi, door de eersi;e
twee aanleggers inge,roepen en dat niet
nageg·aan werd, « niet ernstig blijkt en
van alle waarde ontbloot is >>, dat het dit
alibi als « niet aanvaardbaar >> beschouwt;
Dat het nochtans eraan toevoegt dat,
« zo weliswaar vollecligheidshalve het beter ware geweest » de tot staving; van het
alibi aangeduide personen te onderhoren,
« de verklaringen welke zij zouden kunnen afgelegd hebben om de reeds vaststaande gegevens te ontzenuwen, met
zulke omzichtigheid echter zouden moeten
onderzocht worden dat het niet uitvoeren
van deze onderzoeksplicht ais zonder
groot belang voorkomt » ;
Overwegende dat het niet uitvoerim van
een onderzoeksplicht, die van enig belang
voorkomt, als zij het zonder groot belang,
de rechten der verdediging heeft kunnen
schaden;
Overwegende dat het bestreden arrest
op dubbelzinnig~· beweegredenen steunt,
waar het verklaart, enerzijds, dat een
alibi niet ernstig blijkt en van alle waarde ontbloot en niet 'aanvaardbaar is en,
anderzijds, dat het onderzoek ervan als
zonder groot belang voorkomt;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is, wat de eerste twee aanleggers
betreft;
II. Wat betreft de derde aanlegger :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger geen grief
heeft ingebracht tegen het opstellen van
het oorspronkelijk proces-verbaal door de
bekeurders opgesteld onmiddellijk na de
feiten, zijnde op 18 juli 1952;
Overwegende dat, wat betreft het aanvullend vroces-verbaal van 28 juli 1954,
het bestreden arrest zich aansluit bij de
beweegredenen van de eerste rechter die
erop wezen dat dit proces-verbaal <<in
feite een relaas is van de verhoren door
de gerechtelijke politie en de onderzoeksrechter ter zake afgenomen; dat het opstellen en notifieren van dit proces-verbaal twee jaar na de feiten geen nietigheid van dit proces-verbaal medebrengt,
vermits de wet geen termijn heeft bepaald »;
Overwegende dat de onderzoeksrechter
eerst op 15 januari HJ"5cl van het onderzoek werd outlast;
Dat, al ware artikel 233 van de algec
mene wet, dat bepaalt dat de processeiiverbaal zo spoedig mogelijk clienen opgesteld, van toevassing op dit aanvullend
proces-verbaal, aanlegger noch bewijst,

noch aanvoert dat dit stuk niet zo spoedig mogelijk na de outlasting van de onderzoeksrechter opgesteld werd;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met de aanvoering van het middel, derde aanlegger
geen conclusies genomen heeft v66r het
hof van beroep ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat <lit onderdeel alleen
het alibi betreft door de eerste twee aanleggers ingeroepen en waaraan derde
aanlegger vreemd is ;
Dat geen onderdeel van het middel kan
a.angenomen worden;
Eln overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op str:lf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van derde aanlegger; verbreekt het
bestreden arrest in zover het de eerste
twee aanleggers veroordeelt ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
derde aanlegger tot een derde en verweerder tot het overige van de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
29 october 1956. -

2" kamer. - Foorziten verslaggever, H. Huybrechts,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende aonclus-ie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Struye.
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1° MIDDEJLEJN VAN VEJRBREKING.
STRA~'ZAKEN. MIDDEL WELK EEN GElflS
AAN ANTWOJRD OP DE CO!\"CLUSJES INROEPT,
- PASSEND E'! ONDUBBELZINNIG AN'l'WOORD.
l\1IDDEL WELK FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.
2° REDENEJN VAN DEl VONNISSEJN EJN
ARREJSTEN. - STRA~'ZAKEN. - BESLISSll\"G VAN VEROJRDELING. - VVETTELIJKE EESCHIKKlNGEN AAN 'IE DUIDEN.
3° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
- S'l'RAFZAKEN. - DEFINITIEVE BESLISSING
OVER DE PUDLIEKE VORDERING E'! NIET DEFTNI'l'lEi"E OVER DE BURGERLIJKE YORDEIUNG.VoORZIENING VAN DE VERDACHTE EN VAN DE
BURGERLIJK VERAN'IWOORDELIJKE PARTIJ 'l'EGEN DE EERSTE BESLISSING. - ME~ORIE DOOR
DE BURGERLI-JKE PARTIJ NEERGELEGD. 0N'l'VANKELIJKE ME}10RIE. - KOSTEN.

1° Mist feUelijlce grondslag het micldel
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conchtsies inroept, dan wannee-r ze in cle
bestreden beslissing, hetzij ewpUciet,
hetzij ·irnpUciet, een passend en ondubbelz'innig antwoonl hebben ue/,;reyen.
2o Om in t·echte te zijn yemot'iveerd, moeten de beslissinyen vctn ve·roonleling in
stmfzctken de wettelijlce bepa.lingen aancl·niclen wellce de bestanddelen van het
ten lctste van de ve·rdcwhte wee1·ho~1den
m·isdrijf vennelclen alsmede de wettelcsten we lice een stt·af bepalen (1). Ze
moeten cle wetsbepaUng niet ctand·ui.clen
wanrop ze cle vet·oot·deling 'IJan de bw·yerlijlc ventntwoordelijlce partij tot cle
lcosten van de 1mblieke vonlet·Inu gronclen (2). (Grondwet, art. 97.)
3o 1-Vanneet· de 'venlcwhte en de bwrge·rlijk verantwoonleUjke partij, definitief
vet·oordeeld op de pubUelce vordering
en p1'0visioneel op de b·nt'flf!.rUjTce vonle1'ing een voo·rzien·ing hebben ·in,qesteld
teyen de eerste besl'issing, is cle bu.rrJet·Ujke pa·rtij ontvanlcelijk on~ een rnemor·ie tot antwoonl tegen de voot·zieninyen neer te leggen. (Impliciete oplos-

sing.)
In r1evnl van veTwe·rping van cle voomieninyen vctllen de Tcosten van cl'ie memot"ie
ten lctste vctn de acmleg,qet·s (3).
(CLAES EN S. W. V. (( TRANSPOHTS ROUTIERS SOCOROUTES ll, T. JANSSENS EN MUTUELLE DER
VERENIGDE SYNDICA'IEN.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 maart 1956 gewezen door
het Hof van berocp te Gent;
Overwegencle dat aanleggers zich aileen
op strafrechtelijk gebied in verbreking
voorzien hebben;
I. Wat betreft cle voorziening van de
samenwerkencle vennootschap « Transports Routiers Socoroutes Jl, burgerlijk
verantwoorclelijke partij :
Over het midclel, afgeleid uit 'cle scherrcling van cle artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 138i van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het bestreclen arrest verklaart clat aanlegster burgerlijk verantwoorclelijk is voor aanlegger, « haar aangestelcle op de clag cler feiten )) en zij met
(1) Verbr., 23 mei 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 1037). Raadpl. verbr., 22 juli 1955
(ibid., 1955, I, 1269).
(2) Verbr., 24 october 1955 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 164).
(3) Verbr., 6 februari 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 575).

hem in solidu.nt gehouclen is tot het betalen cler gerechtskosten, clan wanneer :
eerste onclerdeel, aanlegster, bij conclusies v66r het hof van beroep genomen,
had voorgehouclen cc clat thans nit de door
Theo Houtevels, vervoerondernemer te
Schaarbeek op 28 decemlJer 1955 onderte.kende verklaring, welke op 13 januari
1956 door gezegde Houtevels werd bevestigd v66r de politic te Schaarbeek, is gebleken clat de betichte Claes de dag der
feiten de wagen van Houtevels voor dezes
rekening voerde en op die dag alleszins in
dienst was van gezegde Houtevels en het
bestreden arrest, met de overweging cc dat
voornoemde Houtevels een geschreven verklaring opstelde, gedagtekend van 28 december 1955, verklaring door tweede gedaagcle partij (hier aanlegster) aan het
hof overgelegd, -waarin hij beweert, in
strijd met zijn hierboven aangehaalde
verklaring, dat verdachte in zijn dienst
was op de dag van het ongeval JJ, voormelde conclusies niet op passende en ondubbelzinnige wijze beantwoordt, daar
het in het onzekere laat of het hof van
beroep al dan niet, v66r de uitspraak van
het arrest, kennis heeft,,genomen va~ ~et
proces-verbaal betreffend!') de bevestlgmg
cler verklaring van Houtevels en tevens
daar het arrest ten onrechte voorhoudt
dat de geschreven verklaring door aanlegster aan het hof overgelegd werd, dan
wanneer dit stuk in handen werd gegeven van de heer procureur-generaal, die
desomtrent zelfs een aanvullend onderzoek had bevolen; tweede onderdeel, noch
het bestreden arrest, noch het door dit
arrest bekrachtigd vonnis, waarvan de
wettelijke beslissingen in het arrest als
herhaald worden aangezien, die veroordeling steunen op artikel 138i van het
Burgerlijk Wetboek en zich beperken tot
de vermelding van artikel 1382 van dit
wetboek, artikel dat ten aanzien van aanlegster geen toepassing kan vinden :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
om te beslissen dat aanlegger op de dag
van het ongeval de aangestelde van aanlegster was en dat deze voor hem burgerlijk verantwoordelijk is, steunt op de
verklaringen afgelegd op dit tijdstip door
aanlegger, door de beheerder-afgevaardigcle van aunlegster en door voornoemde
Houtevels;
Dat het, om alle bewijskracht te ontkennen aan de op 28 december 1955 geschreven verklaring van Houtevels, laat
gelden dat die verklaring, gedaan meer
dan een jaar na de dag der feiten, niet
kan opwegen tegen de drie hoger vermelde, welke het als cc ondubbelzinnig )J
aanziet;
Dat, zodoende, het arrest op passende
en ondubbelzinnige wijze de conclusies
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bevestiging v66r de politie van de door
hem als waardeloos beschouwde verklaring - bevestiging die hij minstens door
de conclusies van aanlegster kende - bizoncler in aanmerking te nemen;
Dat, al ware de melcling, in het arrest,
van het overleggen dezer verklaring door
.aanlegster aan het hof onjuist, de rechter
-over de grond nit die melding geen gevolgtrekking afgeleid heeft tot staving van
zijn beslissing;
Dat het eerste onderdeel van het mid-del niet kan ·aangenomen wonlen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de toegepaste wetsbepalingen, die in de vonnissen en arresten
van veroordeling moeten worden aange·duid opdat zij in rechte gemotiveerd we·zen, alleen degene zijn die de bestanddelen van de inbreuk omschrijven en de
straffen bepalen;
Dat het tweede onderdeel van het mid·del in rechte niet opgaat;
II. Wat betreft voormelde voorziening
-en die van Ludovicus Claes, beklaagde :
Overwegende dat de substantH!le of op
.straf van nietigheid voorgeschreven
Techtsvormen werden nageleefd en dat
-de beslissing overeenkomstig de wet is;
En· overwegende, wat beide voorzienin_gen lJetreft, dat, zo de voorzieningen ingewilligd waren geweest, de verbreking
van de beslissing .over de publieke vordering de verbreking van de niet definitieve
beslissing over de burgerlijke vorderingen
zou medegesleept hebben; dat de kosten
van de door de burgerlijke partijen nedergelegde memories, derhalve, ten laste van
-de aanleggers dienen gelegd;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten, daarin begrepen degene van de
memories door de burgerlijke partijen
Denis Janssens en Mutuelle der Verenigde
Syndicaten nedergelegd.
29 october 1956. - 26 kamer. - Vom·zitte1· en verslaggever, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl·uidende concl-ltsie, H. Paul Mahaux, adVocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Cauter (van de Balie van het Hof van beroep
te Brussel).
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2°

VERKEER. '\lVEGCODE. KRUISEN.
JVIAN<ECVRE GEREGELD NIE'l' DOOR ARTIKEL 17 MAAR DOOR AR'l'IREL 20.

no

4°

VERKEER. vVEacoDE. KnvrsEN.
VERPLICH'l'ING EEN VOLDOENDE RUIM'l'E
'l'E LATEN VOOR DE GEMAKKELIJKE DOORGANG
VAN DE GEKRUIS'l'E BES'l'UURDER. BEPERKTE ZICHTBAARHEID. 0\'ERM.\CH'l'.
VERBREKING. DRAAGWIJD'IE. STHAFZ,\KEN. BURGERLIJKE VDRDERINGEN.
- · BE3LISSING WELKE DE VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN EEN ONGE\'AL YOOH Dl~ HELFT
TEN LASTE VAN ELKE DADER STELT. VERAN'l'WODRDELIJKHEID GESTEUND OP EEN FOU'l'
VAN !EllER DADER. VOORZ!ENING VAN EEN
DER DADERS VAN HEl' ONG!cVAL. VERBREKING m£DAT DE BESLISSING ONWE'l'TEL!.JIC EEN
ANDER TEN LAS'l'E VAN DE VERWEERDER GELEGDE FOUT NIET llE,V-EZEN HEEJT VEHKLAARD.
VERBREKING VAN DE BESLISSING WELKE
DE VERANTWOORDELIJKHEID \'AN AANLEGGER
EN VERWEERDER HEEF'l' BEPAALD. VERBREKING \VELKE ZIOH NIE'l' UITS'l'REK'l' 'l'O'l' DE
BESLISSING WELKE HEl' DEEL VAN DE VE!lAN'l'WOORDELIJKHElD VAN VERWEERDER OP MINS'l'ENS DE HELF'l' BEPAAL'l'. VERilREKINH
WELKE ZICH NIE'l' UI'l'S'l'REK'l' TOT DE BESLISSING WELJ(JJ: AANLEGGER VERAN'l't\'OORDELTJK
VERICLAART UI'l' HOO~'DE VAN DE rn ZIJNEN
LASTE WEERHOUDEN !<OUT •

1° Wanneer, bij mistig weer, het de besttmnle1· niet meer mogelij lc is tot op
ongeveer 100 meter dniclelijlc te zien,
rnoet hij gebntilc malcen van zijn lwttis-,
leap- of mistlichten; hij rnag z·ich niet
e1· toe beperken enkel zi,in stanrllichten
te ontstelcen. (Wegcode, art. 43.)

2° De bestmwder die een ander l.:ntist,
voert een rnanamvre ttit welke niet'door
arUlcel 17 maar door a1·tilcel 20 van de
Wegcocle ·is ge·regeld (1).

3° De voorsclwiften van a1·tUcel 20, 2, van
cle Wegcode, wellce aan fle IJestuurde·r
wellce een ander lcntist oplegrJen aan
z·ijn linlcerzijde genoeg 1'ttimte te laten
zodat deze laatste gemakkelijk kan
doo·rgaan, voorzien geen ·uitzonde1_·ing in
17eval van beperkte zichtbaa'l'lwid, behnlve in geval van ovenncwht (2).
4° TVanneer fle 1·echte1· ovm· de g1·onfl rle
verantwoo1·del'ijl.:heid van de gevolgen
van een ongeval voor fle helft ten lnste
van de beide dadMs vnn flnt ongeval
heeft gelegd uU hoofde van een fottt
dam· iecler van hen geplee17d en bovendien, onwetteUjlc, een }'out doo·r een van
hen den ande1· anngetegen niet bewezen
(1} Vergel. verbr., 1 october 1956 (Bull. en
1957, I, 73).
(2) Raadpl. verbr., 25 april1949 (A,.,.. Ve1·b1·.,
1949, biz. 268) en 15 jannari 1951 (ibid., 1951,
blz. 250).
-
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-134heett ,;erlclaard, bet1·ett de op ,;oorziening ,;an de ee·rste ~t-itgesprolven en op
die onwettelijlvheid gegronde verbrelcing, de beslissing wellce flo vm·antwoordelijkheid van aanlegger en verweerder
bepaalt, doch strelvt z·ich niet ~tit tot de
beschilclcingen wellce beslissen dat verweerder ten beflrage van minstens de
helft venmtwoonlelijk is en dat aanz'egger eon to~tt heeft begaan wellce zijn
verant~t,oonlelijlcheid meclebren.qt (1).
(DEBRUYNE EN
BUSSCHE, T.
MARTENS.)

N. V.
BROUWERIJ VAN DEN
VANDAMME, VANDEMOORTEL EN

AHR.EST.

RET HO.I!,; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 april 1!J56 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brugge;
A. Over het eerste middel, gericht door
verdachte Debruyne en door de burgerlijk
verantwoordelijke partij naamloze vennootschap Brouwerij Van den Bussche
tegen de beslissing gewezen enerzijds
over de publieke vordering tegen aanleggers ingestelcl en anderzijds over de burgerlijke vorcleringen zowel van verweerders Vandemoortel en Martens tegen aanleggers als van aanlegster tegen Vandamme en Vandemoortel, afgeleid nit de
schencliug van· de artikelen 43, 1, van het
koninklijk besluit van 8 april 1!35!, houdende Algemeen Reglement op de politie
van het wegverkeer, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis eerste
aanlegger verooi'deeld heeft wegens inbrenk op gezegd artikel 43, 1, en dienvolgens aanleggers gedeeltelijk verantwoordelijk verklaard l1eeft voor het betwiste
ongeval, zonder nochtans in feite al de
voorwaarden van de weerhouclen inbreuk
vast te stellen en zonder daarenboven te
antwoorden op cle conclusies, waardoor
aanleggers het verenigen clezer voorwaarden en het verband tussen de gezegde inbrenk· en het ongeval bestreden :
Overwegeilde dat het bestreden vonnis,
na verklaard te hebllen dat eerste aanlegger bekend heeft « bij hevige mist,
wanneer de zichtbaarheid .zich niet tot
10.3 meter uitstrekte, gereden te llellllen
met standlicllten Jl; aldus wijzende op llet
bestaan ter zake van al de bestanddelen
van de weerhouden inbreuk op artikel 4<1,
1, van het koninklijk llesluit van 8 april·
1954, vaststelt, niet aileen dat de oorzaak
van de aanrijcling te wijten is aan de niet
reglementaire verlichting der auto's van
(1) Verbr., 7 juli 1955 (Bull. en PAsic., 1955,
I, 1211) en 8 juni 1956 (ibid., 1956, I, 1077).

beide verdachten, doordat de auto's voor
de bestuurders niet tijdig zichtbaar waren, maar tevens dat gebleken is dat,
wanneer verweerder Vanclamme het voertuig van verweercler Martens begon voor
te steken « hij de auto van tweede verdachte (hier uanlegger Debruyne) nog
niet kon opmerken Jl;
Dat het · alclus verklaart dat het beide
bestuurders niet meer mogelijk was tot
op ongeveer 100 meter duidelijk te zien
en aangehaald artikel 43, 1, niet geschonden heeft; dat het tevens een passend:
antwoord geeft op de conclusies waarbij
aanleggers aanvoerden dat de aanrijding
niets te zien had met de verlichting « vermi ts wanneer er mist is de kruisings- of
de koplicllten min<ler zichtbaarhei<l verschaffen <lan <le kleine lichten, en het van
aile belang ontllloot is op gron<l van artikel 43, 1, een weggebruiker te verplichten
<lit lichtteestel te gebruiken dat hem het
minste nut bijbrengt Jl;
Dat het middel niet kan aangenomen
wor<len;
En overwegende, wat <le beslissing m•er
de publieke vordering betreft, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en <lat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
B. Over het tweede middel, gericht door
de naamloze vennootschap Brouwerij Van
den Bussche, burgerlijke en burgerlijk
verantwoordelijke partij, en door Debruyne tegen de beslissingen gewezen over
de burgerlijke vorderingen ingesteld enerzijds door de Brouwerij Van den Busschetegen verweerders Vandamme en VandemoOitel en anderzijds door Vandemoortel
tegen Debruyne en de naamloze venuootschap Brouwerij Van den Bussche, en
afgeleid nit de schending van de artikelen 17 en 20, 2, van het koninklijk besluit
van 8 april 1954, houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
11 van het Strafwetlloek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
gezegd heeft dat betichte Vandamme de
beschikkingen van de artikelen 17 en 20,
2, van het koninklijk besluit van 8 april
1954 niet heeft kunnen overtreden om reden dat, toen hij zijn voorbijstekingsmanceuvre van het stilstaande vehikel van
Leon Martens llegon, de automobiel van
de tweede betichte, die hij moest kruisen,,
nog niet had kunnen bemerken, zonder in
.feite vast te stellen dat llet hem llij llet
kruisen onmogelijk zou geweest zijn aan
zijn linkerkant, zoals hij er de verplichting toe had, een genoe.gzaam vrlje ruimte
te Iaten om aan de tweede betichte een
gemakkelijke doorgang te laten :
Overwege~1de dat het bestreden vonnis
de fouten, welke de inbreuken, voorzien
door de artikelen 17 en 20, 2, van de Weg-
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-135code, en welke ten laste van ve1\weerder
Vandamme gelegd werden, niet weerhoudt omdat, toen Vandamme <<de stilstaande wagen van Leon Martens begon
voorbij te steken, hij de auto van tweede
verdachte (aanlegger Debruyne) niet kon
opmerken >> ;
Overwegende, aan de ene .zijde, clat uit
het bestreden vonnis blijkt dat de aanlegger Debruyne en verweercler Vandamme elkaar kruisten; dat de vaststelling van zulk manoouvre, die beheerst
wordt door artikel 20, 2, en niet door artikel17 van de Wegcode, wettelijk de toepassing van laatstgenoemd artikel uitsluit;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
de aangebaalde beweegreden niet volstaat
Dm de font, welke de inbreuk op artikel 20, 2, uitmaakt, niet bewezen te verklaren; dat de voorschriften die, bij het
kruisen, opleggen aan de linkerzijde genoeg ruimte te _Iaten om de tegenligger
gemakkelijk te Iaten doorgaan, geen uitzondering kennen ingeval van beperking
van de zichtbaarheid wegens weergesteldheid en, behouclens het geval van overmacbt, waarop het bestreclen vonnis niet
wijst, steeds dienen nageleefcl ;
Dat het mid del gedeeltelijk gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen in zover zij gericht zijn tegen de
beslissingen over de publieke vordering
en over de burgerlijke vorderin~ van verweerder Martens ; verbreekt het bestreden vonnis in zover het nitspraak gedaan
. heeft over de burgerlijke vordering van
aanlegster naamlo.ze vennootschap Brouwerij Van den Bnssche tegP.Jl verweerders
Vandamme en Vamlemoortel en over de
burgerlijke vordering van verweerder
Vandemoortel tegen aanleggers behalve in
de mate clat het beslist heeft : 1D clat de
verantwoorclelijkheid
van
verweerder
Vandamme wegens de schadelijke gevolgen van het ongeval niet op min clan de
helft client bepaald; 2D dat aanlegger Debruyne een font heeft begaan welke zijn
venmtwoordelijkheid heeft cloen ontstaan,
font die ondersclleiden is van diegene
welke in het tweede middel wordt besproken; 3D dat tweede aanlegster en tweede
verweerder Vandemoortel in de hierboven
bepaalde mate als committanten burgerlijk a:insprakelijk zijn voor de font begaan door hun respectievelijke aangestelde Debruyne en Vandamme; beveelt
da t meWing van onderha vig arrest zal
gedaan worden op de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de
(1) Verbr., 4 juni 1928 (Bull. en PASIC., 1928,
I, 175, 6D) en 16 october 1933 (ibid., 1934, I,
37).
(2) Verbr., 24 mei 1937 (Bull. en PAsrc.,
1937, I, 150); 2 januari 1956 (ibirl., 1956, I,

aldns beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zetelende in
hoger beroep; veroordeelt aanleggers tot
de drie vierde der kosten, het overige
vierde ten laste van verweerders Vandamme en Vandemoortel zijnde.
29 october 1956. - 2€ kamer. ~ Voorzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemenfl voorzitter.
Ferslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. De Bruyn.
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29 october 1956

KAMER. -

1D BE,VIJS. -

STRAFZAKEN. JACHT.
BEWIJSMIDDELEN VAN HEr GEMEEN RECHT. BEKENTENIS.

2D

BEWIJS. STRAFZAKEN. ~ BEKENTENIS
VAN DE VERDACHTE. ll\'TREKKING. BEWIJSWAAHDE. · - SDUVEREINE JlE08RDELING
VAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND.

3°

REDENJiJN VAN DJiJ VONNISSJiJN JiJN
ARRJiJS'l'JiJN. STRAFZAKEN. ~ CoNCLUsms. - AAN\'OEHING ZONDER PREClESE GEVOLGTREKKINO. GEEN VERPLICHTING VODR
DE llEOHTER OM ZE TE JlEANTWOORDEC'I.

1D

De jachtmisd'l"ijven mogen bewezen
worden volgens de bij ar·tikel 23 der wet
van 28 febr!ta1"i 1882 voomiene r·egelen,
cloch oolc volgens de r·eyele-n van het gemeen r·echt en namelijl.; do01· belcentenis (1).
2D Behoudens het geval voor·zien b·ij arUkel 16 cler wet vcm 17 apr·a 1878, beoordeelt de r·echter over cle gmnd souver·ein de bewijswaanle van een belcentenis gedaan cloor cle verdachte en de
r·echtzinnighe'icl van cle Mtt·relclciug e-r
van (2).
3D De r·echter is niet ver·plicht een in conclnsies gefonnH-leerde aanvoeTing te beantwoor·den, waarvan cle pa·rt'ij geero
preciese gevolgtreklc'i-ng afieiat (3).
(THIER ENS.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

418) en de arresten venneld in nota 2 onder
die laatslc beslissing.
(3) Verbr., 10 december 1954 en 3 januari,
· 1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 357 en 440, alsmede de arresten vermelcl blz. 358, nota 1, en
blz. 410, nota 2).
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arrest, op 10 aprU 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 23 van de wet van
28 februari 1882 en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser tot een
geldboete veroordeeld heeft nit hoofde
van jachtmisdrijven enkel en alleen op
groncl van een << bekentenis >>, die hij tijdens een onderzoek over een klacht wegens eerroof afgelegd had, doch die hij
later ingetrokken had, wanneer de jachtmisdl'ijven slechts door processen-verbaal,
verslagen of getuigenissen kunnen bewezen worden, wanneer een bekentenis, en
a jortim·i een ingetrokken bekentenis, niet
van aard is om in ziehzelf dergelijke
misdrijven te bewijzen, wanneer alleszins
het bestreden arrest de llesluiten van
eiser niet beantwoord heeft, in zovel'l'e zij
staande hielden : 1° dat de jachtvergunning aan eiser toegezegd was voor de
jachtpel'iode 1955, doch hem slechts op
17 september uitgereikt werd; 2° dat de
verklaringen door eiser afgelegd tij dens
het onderzoek in zake eerroof niet in
rechte mochten gebruikt worden tegen
eiser daar hij ze als verdediging had aangewend, wanneer het arrest aldus niet
wettelijk gemotiveerd is :

vrij te spreken daar die verklaringen.
welke hij als verdediging in een andere
zaak had aangewend, in.rechte niet mochten gebruikt worden;
Overwegemle dat het bestreden arrest
clit verweer passencl beantwoordt door te
verklaren dat << van geen buitengerechtelijke bekentenis kan sprake zijn maar
wel van een spontane en weliswaar onbedachte bekentenis uoor Rudolf Thierens:
afgelegd toen hij over het jagen zonder
verlof door de rijkswachters gei:nterpelleerd werd ... >>;
Dat het middel niet kan 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten ..
29 october 195G. - 26 kamer. - Voorzitte·r, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gel-ijlcl-niclencle
conclu.sie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Ple-ite1·, H. Strnye.

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de jachtmisdrijven
mogen bewezen worden volgens de regelen
van het gemeen recht en namelijk door
bekentenis;

26
1°

30 october 1956

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKIKG VAN DE REEDS BELASTE ELE:xt:EN-TEN ~'EN EINDE DE DUBBELE AANSLAG TE VOORKO:MEN. BEWIJS VAN DE WE'l'TELIJK VImElSIE VO:JRWAARDEN. BEWIJS 'l'EN LAS'l'K
VAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGE.

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, in strafzaken behoudens het geval
voorzien door artikel 16 van de wet van
17 april 1878, souverein tle bewijswaarde
beoordeelt van een bekentenis en de rechtzinnigheid ervan onderzoekt in al haar
lJestanddelen;
Over het uerde onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies aunvoerde « dut de jachtvergunning
over de jachtperiode 1955 hem toegezegd
was, doch dat deze maar werd uitgereikt
niet op 17 october maar op 17 september
1955 >>, uldus een tijdens het vooronderzoek gedane verklaring verbeterende,
doch er geen bepaalde gevolgtrekking nit
ufleidde ten opzichte van de jachtmisdrijven hem ten laste gelegd als zijnde gepleegd e.a. op 27 en 28 augustus 1955; dat
het hof van beroep derhalve niet verplicht was de aanvoering te beantwoor-den;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies eveneens aanvoerde dat de door hem
afgelegde verklaringen als buitengerechtelijke bekentenis dienden te worden aangezien en het hof van beroep verzocht hem

KAMER.-

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BurrENGEWONE TERMIJN. AANGIFIE.
BELASTINGPLICHTIOE DIE HEEFT VERUELD DA'r
DE H\ICO}fSTEN VAN HEl' FISCAAL DIENS'l'JAAI-l
HEEDS BELASTE ELEMEt"TEN HEGRIJPEN 1vfAA1t
NAGELA'IEN
HIGEFT
DE
FlNANClELE
LASTEX
W~;LICE
DIE INKO}[STJ"N BEZW AREN AAN TE
DITIDEN. 0NVOLLED1GE OF ONJUISTE AAXGIF'l'E IN DE ZIN VAN ARTIKEL 74 DER SAME"iGESOHAI{ELDE Vi1 E'l'TEN EET.REFFENDE DE INKOMSTf,NBELASTINGEN.

go

INKOMS'l'ENBELAS'l'INGEN.
BUITENGEWONE
TERULJN.
BELASTINGPLICHTIGE DIE IN ZIJN ,JAARLIJKSE AANGIFTE.
EEN TO'!'AAL !lEEDS BELAS'!'E l"LECIIEN'l'EN HEEFT
VERJ\lELD, WEGK HOGER IS DAN RET BEDRAO
DER INKOMSTEN VAN RET DIENSTJAA!:. FINANCii~LE LASTE"i WELKE DIE INKOMS~EN BEZWAREN IN DE AANGIFTE NIET VERME!,D. AANSLAG OP HET GICHEEL JlER BELASTBARE'
INI(OMSTEN, WELKE BINNEN DE BUITENGEWONF.
'l'ERMIJN MAG '\VORDEN GEVESTIGD.

1o Om tot cle g·unst van de bij artilcel 52o
der samengeschalcelde wetten betmjjenfle de ·inlr01nstenbelnstinr1en voo·rziene:
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attreklc·inaen te worden toegelaten rnoet
de belastin,qpUcht·ige, tot staving van
zijn jaMlijkse aangifte, al cle elernenten
ovedeaaen wellfe van aanl zijn orn te
bewijzen dat hij z·ich in de wettelijk
vere·iste viJorwaa1·den bevinat (1).

2° Wanneer in Z'ijn jacwlijlcse aan,qifte,
een belast·ingplicht-ige, aJhoe-wel ldj op
jttiste en voUecl·ige -wi,ize z·ijn inlcornsten
·van het clienst:inar aangeeft, vennelclt
dat aie inlcornsten reecls belaste elernenten bevatten, aftrelcbaar l1t.iaens artilcel 52 vctn cle snmengesclwlcelde -wetten
betrejjencle de inlcornstenbelast-ingen,
rnna1· nalaat ae financiele lasten nan te
cltticlen welke clie elernenten bezwn1·en,
is cle aan,qifte onju•ist of onvolleclig in de
zin vnn artikel 74 vnn clie wetten.
3o W nnnee1· een belctstingplichtige, in z·ijn
jcw1"lijkse aang·ifte, een totaal van 1·eeas
belaste elementen heeft ve1·rnelcl, ·in de
zin van a1·tilcel 52 van cle sctrnengeschnkelcle wetten bet·reffende ae inlcornstenbelast-ingen, zoncle1· nochtans actnclu.idin,qen te geven bet·reffende ae financ-iele
lnsten wellce cUe elf)rnenten bezwaren,
verrnits .<::ullce aangifte nooclzalceli:i lc van
aard is om een totale afweZ'igheia vnn
aanslctg 11W(le te brengen, l(loat ze de adrnini.stntt-ie toe, b'innen de 1t-itzoncle1·lijlce
terrnijn van nnnslag b·ij artilcel 74 cler
.samen,qeschal~elcle wetten voo1·zien, een
annslag op het geheel der belastba1·e inJcornsten te vest-igen. (Wetten betreffende

de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 en bij
besluit van de Regent van 15 januari
1948.)
(BELGISCHE STAA'f, MINIS'IER VAN FINANCIEN,
T.
N. V.
<< HYPOTHECAITIE BELEGGINGSKAS ll.)

ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
·schending van de artikelen 97 en 112 yan
·de Grondwet, 52, 53, 54, paragraaf 1, 60
en 74 van de wetten betreffende de inkom-stenbelastingen samengeschakeld bij het
beslnit van 31 juli 1943 hondende samenschakeling van de wettelijke bepalingen
betreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het hof van beroep de betwiste
aanslng, gevestigd na de gewone taxatietermijn, te niet doet om twee redenen :
1_ o hoewel het hof van beroep toegeeft dat
noch de door verweerster gedane aangifte
l'oor het dienstjaai· 19!5, noch de bijlagen
-~~-~-~-~-

(1) Verbr., 14 juni 1955 (Bull.
1955, I, 1124, en nota 1).

en PAsrc.,

bij die aangifte, de uiteenzetting .der otr
de reeds belaste inkomsten drukkende
financiele lasten opgaven, het toch oordeelt dat deze leemte enkel het niet toepassen van artikel 52 der samengeschakelcle belastingwetten tot gevolg kon hebhen en zonder weerslag bleef wat betreft
de mogelijkheicl voor de administratie te
taxeren; 2° de bijlagen der aangifte valledig zijn wat betreft, de toepassing van artikel 22 der samengeschakelde wetten;
dan w:mneer : 1 o de door het hof van
beroep toegegeven onvolledigheid van de
aangifte, de bij artikel 74 der samengeschakelde wetten voorziene lmitengewone
taxatietermijn openstelde; cleze leemte de
toepassing van nrtikel 52 derzelfcle wetten niet belette, maar integendeel leidde
tot een aftrekking van het brnto-bedrag,
der aangegeven reeds helaste inkomsten
in plaats van het netto-bedrag ervan, dus
zoncler aanrekening van financiele lasten;
dit bruto-bedrag merkelijk het aangegeven bedrag van de helastbare winsten
overschreed, zoclat een taxatie uitgesloten
was; een taxatie maar mogelijk werd na
bepaling door de administratie van het
juist bedrag der financiele las ten; 2° de
bijlagen der aangifte enkel eventuele reeds
llelaste inkomsten - de door de verweerster geincasseerde hypothecaire intresten
- doch geen financi-ele lasten vermelden
en, in geen geval, het niet invnllen van
een deel van het aangifte-formnlier goedmaken:
Overwegende dat het bestreden arrest
om reden van forclusie de aanslag voor
het dienstjaar 19!6 (navordering voor het
clienstj aar 1945), gevestigd ten laste van
verweerster buiten ·de gewone termijn en
binnen de termijn van drie jaar, te niPt
doet;
Dat het arrest deze beslissing steunt op
de beweegredenen dat de aangifte een
netto-winst vermeldde hoger dan het bedrag bepaald door de taxatie, zi:jnde dit
vermeld bedrag verminderd met de reeds
belaste inkomsten en dat de aangifte geen
ongenoegzaamheid bedroeg welke weerslag
kon hebben op de regelmatigheid van de
taxatie, daar al de elementen, die toelieten de aangegeven inkomsten te herekenen, volledtge grondslag vonden in de
aangifte;
Overwegende clat het arrest toegeeft dat
noch de aangifte noch haar bijlagen de
llijzonderheden Yermelden van de financtele lasten die de reeds belaste inkomsten bezwaarden, doch besluit dat dit zonder weerslag was op de mogelijkheid voor
de administratie om geldig te taxeren;
Dat het arrest dit besluit afleidt nit de
overweging dat de aangifte van de lasten
vereist door· artikel 52, paragrafen 4 en
10, niet onontbeerlijk is om te iaxeren,
maar zoals het formulier van de aangifte
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het vermeldt, enkel noodzakelijk was opdat de belastingplichtige de aftrekking
der reeds belaste inkomsten zou kunnen
genieten en dat de sanctie van deze onvoldoendheid der aangifte, desaangaande,
alleen de niet-toepassing van artikel 52
tot gevolg kan hebben; dat, anderzijds,
ten opzichte van artikel 22, cle_ bijlagen
van de aangifte met bijzonderheden het
bedrag aanduiden ';an het kadastraal
inkomen der vaste goederen gelegen in
Belgie belast met hypotheken;
Overwegemle weliswaar dat artikel 52,
paragraaf 10, der samengeschakelde wetten llepaalt dat om het voordeel te verkrijgen van de bepalingen welke het voorwerr> van de vorige paragrafen van dit
artikel uitmaken, de belasting·plichtige
ondei' meer « ter staving van zijn jaarlijkse aangifte al de gegevens moet verstrekken waaruit kan uitgemaakt worden
dat hij zich in de vereiste wettelijke
voorwaarden bevindt ll;
Dat, overeenkomstig -deze wetsbepalingen opgemaakt, het door de administratie
der tlirecte belastingen tot de belastingplichtige gericht formulier van aangifte,
zekere vakken inhouclt betreffende de aftrekking cler reeds aangeslagen inkomsten, vakken welke voorafgegaan zijn van
de m~lding : « te verstrekken inlichtingen om het voordeel te kunnen verkrijgen van de aftrekklng der reeds belaste
inkomsten, welke eventueel in de belastbare inkomsten begrepen zijn ll; dat het
vak 13 « de finandele lasten betreft welke
de reeds belaste inkomsten bezwaren ll;
Overwegencle echter dat uit die bepaling
en nit de vermeldingen van dit formulier
niet kan afgeleid worden dat, - de belastingplichtige het vermogen en niet de verplichting hebbencl de aftrekking aan te
vragen van de reeds belaste inkomsten,
- wanneer een belastingschulclige, zoals
ten deze, de inkomsten over het dienstjaar juist en volleclig zou aangegeven
hebben, te meer de reeds aangeslagen inkomsten zou aangegeven hebben doch zou
nagelaten hebben de financiele lasten aan
te clu~clen welke deze laatste bezwaren, de
aangifte juist en vollcclig zou zijn, en dat
de aclministratie, mitsclien, de bij artikel 74 cler samengeschakelde wetten voorziene termijn niet zou mogen toepassen,
daar zij wettelijk ge_honclen is, binnen de
gewone aanslagtermijn, de aanslagen op
de ink oms ten van het dienstj aar te vestigen zonder ervan echter de reeds belaste inkoms ten af te trekken;
Overwegencle inderclaad clat, wanneer
cle belastingplichtige in zijn aangifte aanvoert dat inkomsten over het fiscaal
dienstjaar welk het voorwerp van clie
aangifte uitmaken, reeds naar de zin van
voormeld artikel 52 aangeslagen inkomsten inhouden, het aan hem behoort aan

cle administratie de noclige inlichtingen te
verstrekken ten eincle baar toe te laten
zijn belastingschuld te bepalen; dat bet
bedrag van die schuld uitgemaakt wordt
door het verschil tnssen, enerzijds, de
inkomsten van het clienstjaar en, anderzijds, cle reeds aangeslagen gegevens vastgestelcl zoals artikel 52 het voorschrijft;
Over,wegencle bijgevolg dat, wanneer in
dergelijke omstandigheden, de aangifte al
de gegevens niet vermeldt om toe te laten
het beclrag vast te stellen dat als reeds
aangeslagen inkomsten client afgetrokken,
de aangifte noch juist noch volleclig is;
Overwegende, voor het overige, dat, in
onderha vig geval, de belastingplichtige
een bedrag reeds belaste bestandclelen
aangegeven hebbend, welk hoger was dan
het beclrag der inkomsten van het clienstjaar, zonder de minste aancluiding over
het bedrag der financiele lasten, de aangifte noodzakelijk van aard was een afwezigheid van aanslag mede te brengen,
omstandigheid welke de aclministratie toelaat binnen de bij m'tikel 74 voorziene
uitzonclerlijke aanslagtermijn een aanslag
op de integraliteit van de belastbare inkomsten te v~stigen;
Om die l:edenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroonleelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
30 octo11er 1956. - 26 kmner. - Voon;itter en versla,ggever, H. de Clippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. -- Gelijlcl1i'idende conclusie, H. F. Dnmon, advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van Leynseele en Pirson.
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30 october 1956

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERRETERING DOOR DE AUMINISTRATlE VAN
EEN ONJUIST REVONDEN AANGIFTE. ~ KENNISGEV!NG VAN DIE VERRETERING. MELDING
VAN IIET CIJFER WELK DE ADMINISTI:ATIE
VAN PLAN IS .IN DE PLAATS VAN DAT DER AANGIFTE l'E STELLEN. AANWIJZING DER REDENEN VAN DIE VERBETERiliG. SUBSTANTIELE FORMALITEITEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. AANGIFTE GEVESTIGD niJ
VERBETERING VAN DE AANGIFTE. SURSTANTIELE FORMALITEI'T WELKE IN DE KENNISGEVING VAN VERBETERING DOOR DE TAXERENDE
AMRTENAAR NlET NAGELEEFD IS GEWEEST. DIRECTEUR NIET REVOEGD OM DAT VERZUIM
GOED TE MAKEN.

-139Jo De ve1·plichting aan de administmtie
ovaelegd om, alvo1·ens de aanslag te vestigen, aan de belastingplichtige het cijfe1· te laten lcennen wellc zij van plan is
in de plaats van dat van de aangifte te
stellen en om de 1·edenen aan te d1tiden
die, 11aa1· haa1· menina, die ve·rbete1·ing
1.vettiaen, maakt een waarb01'fl 1tit vooT
cle belastinrnJUchUye en een s1tbstantWle
jo1·malite'it, waa1'van het n·iet nnleven de
nietiaheid van de procedure van ve1·bete1"ing ·nwdebrengt en d·ienvolaens vnn
de nld1ts omwetteUjlc gevestiade aanslng (1). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 55.)
2o De di1·ecte·wr lles belnstingen, die Tcennis
neemt ·vnn een 1·eclamat1.e tegen een aanslna gevestigd tei~ gevolge van een p1·oced1t1'e van ve1·oetering vnn anngifte,
tijdens dewellce een S1tbstnntWle fonnaUteit aangaancle cle lwnnisaeving van
verbete1'ing voo1·zien bij a1·tikel 55 cle1·
snmen geschalcelcle wetten bet1·effencle cle
inlcomstenbelastinaen niet wenl 1Jageleefcl, vennag cle doo1· de tnxerende
<Lmbtenna1· begane onwettelijlclwicl niet
goecl te mnlcen.
(VAN

HAECH1', 1'. BELGISCHE STAAT,
UlNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet ov het bestreden
arrest, op 12 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste mi<ldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 en 55, meer
bepaald paragraaf 1, laatste alinea, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen (besluiten van
3 juni 1941 en 15 januari 1948), 97 van de
Grondwet, doordat. het bestreden arrest
zonder te ontkennen en na minstens impliciet aangenomen te hebben dat, .zoals
eiser het in zijn conclusies staande hield,
het bericht van wijzio·ing door verweerder opgemaakt op 2' n;ven:{ber 19•48 en aan
eiser bekendgemaakt in uitvoering van
de voorschriften van artikel 55 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, geen enkele zelfs
kortbondige aanduidiJ1g bevatte van de
door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aanvaarde inkomsten die, volgens het door verweerder ingeroepen artikel 28, de << verbetering ll van de oorspronkelijke aangifte door de vergelijkingsmethode zouden gerechtvaardigd
hebben, en dat de zogezegde vergelijkiJlgselementen voor de eerste maal vermeld
-en ingeroepen werden in het verslag van
(1) Raadpl. verbr., 2 october 1956 (Bull. en
1956, I, 82)

YASIC.,

0

de inspecteur die met het onderzoek van
het door eiser neergelegde bezwaarschrift
gelast werd, het lleroep van eiser ongegrond en de kwestieuze aanslagen rechtsgeldig verklaard heeft, om reden dat « de
directeur deze aanslagen llekrachtigd had
maar bij middel van aanvullende of beter
toegelichte vergelijkingspunten ll, eerste
onderdeel, dan wanneer, telkens het bestuur een aangifte wil verbeteren, het de
cijfers die het voornemens is op te leggen
aan de belastillgplichtige moet bekend
maken, met vermelding van de redenen
die de « verbetering ll rechtvaardigen, opdat de belastingplichtige binnen de twintig dagen zijn gebeurlijke opmerkingen
zou kunnen doen kennen, dan wanneer
een bericht van wijziging zonder vermelding van de vergelijkingspunten aan de
vereisten van de wet (art. 55) geenszins
beantwoordt, dan wanneer de latere vermelding van vergelijkingspunten niet van
aard is om de onwettig ingeleide procedure rechtsgeldig te maken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de verplichting door
artikel 55 der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomsten11elastingen aan
de administratie opgelegd, aan de belastingplichtige, vooraleer de aanslag te vestigen, kennis te geven van het cijfer welk
zij van plan is in de plaats van dat der
aangifte te stellen en van de redenen die,
naar haar mening, de verbetering wettigen, zulks ten einde aan de belastingplichtige toe te laten zijn opmerkingen
llinnen de twintig dagen schriftelijk in te
dienen, ter bescherming van de belastingplichtige strekt en een substantii~le formaliteit uitmaakt waarvan de niet-naleving de nietigheid van de verbeteringsprocedure medebrengt en, bijgevolg, van
de onwettelijk gevestigde aanslag ;
Overwegende dat l!et arrest, antwoordende op de conclusies van aanlegger
waarin iugeroepen werd dat het bericht
van wijziging niet gcmotiveerd was, zoals
door artikel 55 der samengeschakelde
wetten vereist wordt, en dat derhalve de
aanslag nietig was, ten onrechte beslist
dat die onregelmatigheid « geenszins van
aard is de rechtsgeldigheid van de gevolgde procedure aan te tasten ll en tot
staving van die beslissing verklaart dat
de clirecteur die « niet alleen het recht
maar zelfs de plicht heeft, deze vergissing
te verbeteren ll, « de aanslagen lleeft bekrachtigtl maar bij middel van aanvullende of beter toegelicllte vergelijkingspunten ll;
Overwegende da t de directeur, bij wie
een reclamatie aanhangig werd gemaakt
tegen aanslagen, gevestigd tengevolge van
een verbeteringsprocedure waarin een
substantH~le formaliteit voor.zien bij artikel 55 niet werd nageleefd, niet zonder
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hem verzekert, de door de taxerende
ambtenaar begane vergissingen kan goedmaken, door te steunen op het onderzoek
floor een ambtenaar gedaan ter gelegenheicl van het nazicht 'van de reclamatie
en door zich te beroepen op elementen tot
rechtvaartliging waarvan tijdens de verbeteringsprocedure geen gebrnik wenl gemaakt;
Overwegencle dat het eerste onclerdeel
van het micldel gegroncl is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat melding van onclerha vig arrest zal gemaakt worden op
cle kant van de vernietigde beslissing;
veroorcleelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.

2° Is n·iet gemofoiveercl het arrest, well;;
zijn beslissinlf op tegenst1·ijclige beweeo1'eclenen ste·unt (art. 97 van de Grand-

wet).
(GOFFIN,

1'.

DE SAIN'r AUBAIN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestretlen
arrest, op 17 april 195G gewezen door het
Hof van beroep te llrussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de vordering van het openbaar ministerie g'ewezen beslissing;

Overwegende dat aanlegster, burgerlijke
partij, niet tot cle kosten der publieke
vordering is veroordeeld;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
30 october 1!J56. ~ ze kamer. - Voorzitter, H. de Olivpele, raadsheer waarne- tegen de mler de burgerlijke vordering
mencl voorzittcr. - Ve1·slngge·ve1·, H. llel- van aanlegster gewezen beslissing :
paire.
Gelijlcln·iaencle
concl~ts·ie,
Overwegende dat het bestreden arrest,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Ple·i- na erop gewezen te hebben dat << de plaats
teors, HH. Struye en Van Leynseele.
der botsing volgens de vastste llingen van
tle verbalisanten en tlie van de onderzoeksrechter de plaats is waar de huls
van de rijwielpomp is teruggevonden >>, de
vrijspraak van ''erweerder van cle telastleggingen van onvrijwillige verwondingen
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aan de zoon van aanlegster en van inbrenk op artikel 15 van de Wegcode van
1o MISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAARDI- 8 april 1954 steunt op de twee navolgende
GING. - 0VERMACH'l', - BES'l'AAN VAN OVER- reclenen welke het uit de vorenstaande
:MACHT 'VELK NIET UIT DE ENKELE FEI'l'Evaststelling af!eidt, 1 o dat de wielrijder
LIJKE ELEJ'.lEN'I'EN DOOR D'E BECH'l'ER VASTGE- naar rechts afg·eweken is en het gedeelte
STELD KAN BLl.TKEN. - 0NWE'I''l'ELI.TKHEID.
van de openbare weg verlaten heeft dat
voertuigen normaal berij den, en zozo REDENEN DER VONNISSEN EN de
ARRESTJlJN. - STRAFZAKEN. - TEGEN- doemle als een niet te voorziene hindernis
S'l'RI.TDIGE MOTIEVEN. - GEMIS AAN MO'fiE- v66r de wagen van beklaagde is gekomen .>> ; zo << dat de verkeersvoorrang van
VEN.
rechts cUe de wielrijder genoot ter zake
1o Is onwettel'iilc het vonnis, wellc ve1'- niet dienend is, daar beklaagde het kruispunt reeds overgereden was op llet ogenfl(tehte vrijsp·l·eekt vnn cle telnstlegg·inblik dat de botsing plaats greep »;
[}en vnn onvrijwillige sln[Jen en inbrenlc
op nrtikel15 vnn cle Wegco(le, om ·reclen
Over het eerste middel, afgeleid uit de
clnt cle geclrn[J·ing 1Jnn het slnchtofjer,
schending van de artikelen 15 en 16, 4,
1AJellc 1JC'I'' ·r-ijwiel 1·eecl, voo·r (le vervan het koninklijk besluit van 8 april1954
clachte een geval vnn ovennacht heett
houdende Algemeen Reglement op de pou:itr;enuwlct, clan wwnnee1· n'it rle eniue
litie van het wegverkeer, 418 en 420 van
cloor (le 1~echter· vastr;estelcle omstanclighet Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
herlen niet bli:ilct fl(tt (le ve1·cZnchte,
17 april 1878, de voorafgaande titel bewanneer hij het kruispunt nncleTcle en
vattencle van het Wetboek van rechtspleclanro11 rZooTgeTeclen is, zich geen 1'elcenging in strafzaken, 1382 en 1383 van het
sch(t1J heett lcttnnen geven ·van het nanBurgerlijk Wetboek en 97 van de Grandlwmen vnn cle w·ielrijrZe1· noch vnn cle
wet, doordat het bestreden arrest verweer-·
cloo·r hem ·uitgevoenle rnanamv·re (1).
der vrijgesproken heeft van de tegen hem
voorgebracllte telastleggin'gen, welke de
eerste rechter bewezen had geacht, en,
(1) N opens de bevoegdheid van het Hof om
clienvolgens, geweigerd lleeft cle vordering
de gevolgtrekking door de rechter gedaan nit
der burgerlijke partij toe te wijzen, om
de door hem vastgestelde feiten te controleren,
redenen ·die onvoldoende zijn en de vrijzie verbr., 4 april 1955 (Bull. en PAsrc., 19•55,
spraak niet wettelijk kunnen rechtvaarI, 868) en 25 juni 1956 (ibid., 19,56, I, 1185).
digen, daar zij de verweerder in verbre-
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bestrafte font niet uitsluiten, of die in elk
geval het punt in het onzekere laten of
die font al dan niet werkelijk door verweerder begaan is :
Overwegende dat, waar het de reden,
onder het 1° hier te voren aangehaald,
vermeldt het arrest klaarblijkelijk bedoelt te 'zeggen dat de rijwijze van de
wielrijder voor verweerde~· een overmacht
opleverende gebeurtenis mtgemaakt heeft
welke zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid uitsluit;
Overwegende dat, zo het op de rechter
over de grond rust de feiten vast te stel-:
len waarop hij ziin beslissingen stet~nt,
het enkel aan het hof van verbrekmg
staat na te gaan of die feiten de gevo lgtrekkingen wettigen wellm de bestreclen
beslissing er naar recht nit afleidt;
Overwegende dat uit de enkele omstandigheden dat de wielrijder naar rechts is
afgeweken en dat hij het gedeelte van de
openbare weg verlaten heeft dat de voertuigen normaal berijden geenszins volgt
dat de beklaagde, toen hij het kruispunt
naderde en daarop doorgereden is, zich
geen rekenschap heeft kunnen geven van
het aankomen, op dat kruispunt, van de
van rechts komende wielrijder, noch van
de zelfs ongewone en ·foutieve manceuvre
door de wielrijder uitgevoerd;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15 en Hi, 4,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, houdemle Algemeen Reglement op de
politie van het wegverkeer, 418 en 420 van
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878, de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek yan rechtspleging in strafzaken, 154, 155, 189 en 211 van
het Wetboek van strafvordering, 1319,
1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest verweerder vrijgesproken heeft van de tegen hem voorgebrachte samenhangende telastleggingen
van slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid en van overtreding van artikel 15 van het koninklijk besluit van
8 april 195 !, en, om die vrijspraak te motiveren, vastgesteld heeft, enerzijds, dat de
plaats der botsing volgens de constataties
van de verbalisanten en die van de onderzoeksrechter << de plaats is waar de huls
van de rijwielpomp is teruggevonden ll en
anderzijds, dat de verkeersvoorrang van
rechts welke de wielrijder genoot ter zake
niet dienend is << daar beklaagde het
kruispunt reeds overgereden was op het
ogenblik dat de botsing plaats greep ll,
aldus tot staving van de beslissing redenen inroepend die tegenstrijdig zijn en de
bewijskracht schenden van de processenverbaal en verslagen waaruit blijkt dat,

volgens de vaststellingen van de verbalisanten en de onderzoeksrechter, de plaats
waar de huls van de rijwielpomp teruggevonden is, en dienvolgens de pl~ats der
botsing, op het kruispunt gelegen lS :
Overwegende dat uit de vaststellingen,
vervat in l1et proces-verbaal der rijkswacht hetwelk onmiddellijk na het ongeval opgesteld is en nit het door de onderzoeksrechter opgemaakte proces-verbaal
van begeving ter plaats - op welke het
beklaagd an-est verklaart te steunen blijkt dat de 11laats waar de « huls van de
rijwielpomp ll teruggevonden is, en dienvolgens de plaats der botsing, zich bevind
in een driehoek die het midden van het
kruispunt inneemt;
Waaruit volgt dat de vermelding van
het arrest dat << de beklaagde op het ogenblik der botsing het kruispunt reeds doorgereden was ll in tegenstrij d is met die
andere vermelding van het arrest, volgens
welke de botsing tussen beide voertuigen
naar de vaststellingen van verbalisanten
en de onderzoeksrechter zich voorgedaan
heeft « op de plaats waar de huls van de
rijwielpomp ll teruggevonden is, en meteen onverenigbaar is met de termeri der
stukken waarop het arrest zijn beslissing
steunt;
'
Dat het middel gegroml is;
Om die redenen, verbreel,>:t het bestreden
arrest, doch enkel voor zoveel het over de
burgerlijke vordering van aanlegster beslist; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegster en verweerder elk tot de helft der kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
IIof van beroep te J_,uik.
5 november 1956. - za kamer. - Vool·zUter, II. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, II. Moriame . .:___ Geli:i kl1tidende
conclu.sie, H. Roger .Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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1° RECIITEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN STU'KKEN DOOR EEN PAR'l'IJ NA RET SLUI'l'EN DER
DEBA'ITEN. RECH'l'ER WELKE DIE S'l'UKKEN
NOCH ALS VREEMD AAN DE DEBA'l'TEN UIT HE'!'
OEDING- HEEFT VEH,VORPEN, NOCH DE HEROPENlNG· DER DEllATTEN HEEFT BEVOLEN.
SCHENDING DER RECH'l'EN VAN DE VERDEDIGING VAN DE 'l'EGENPAR'l'I.J.

2°

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. VOEGING BIJ DE BUNDEL, NA
HE'l' SLUI'l'EN DER DEBA'rl'EN, VAN NEEUGELEGDE.
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STUKREN, DATUM VAN HET NEEHLEGGEN
NIET VAS'fGESTELD. 0NMOGELIJKHEID OM
NA TE GAAN OF DE RECHTEN DE& VERDEDIGING
WERDEN GEEERBIEDIGD.
0NWE'fTELIJKHEID VAN DE BESLISSING.

1° De 1·echte1·, aan wie een partij tijdens
cle beraadslaging stnklcen mededeelt,
schenclt de Techten cler veTdediging indien hij hetzij de ve1·weTping 1tit het geding van die st1tlclcen, als vTeemd aan de
debatten, hetzij de hempening e1· van
niet beveelt (1).

2o 1VanneeT geen veTmelcling van de bundel of van de inventaris toelaat na te
gaan of de na het slu.iten de1· debatten
bij de bunclel gevoegde stulclcen v661' of
na cle 7titsp1'aa7c van cle beslissing we1·den 1tee1·gelegd, wo1·cZt clie beslissing ve1·brolcen wegens cle onmogelij lcheicl de
re,qelmatigheid van de pTocedure en het
ee1·biecligen der rechten van de verdediging te cont1·oleren (2).
(SOHOLIERS, T. OOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERS'l'AND VAN SINT-JANS-MOLENBEEK EN HAUSPIE,)
ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vordering is
gericht ·:
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de rechten cler verdediging
en van artikelen 153, 154, 190, 210, 211 en
423 van het "Vetboek van strafvonlering,
144 van de wet van 18 juni 1869 op cle
rechterlijke organisatie, 124 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdencle Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, doordat, op een
onbepaald moment, evenwel na de inberaclstelling en wanneer het niet bewezen is dat zulks na het arrest geschiedde,
bij het dossier zijn gevoegd twee dossiers
van stukken, door de griffier behoorlijk
ge'inventariseerd als dossiers van M. Vander Heyde en dossier van M. Van Nieuwenhuyze, ten laste van beklaagde, zonder
dat het hof die stukken uit de debatten
heeft geweerd; dat mitsdien, het arrest,
evenmin trouwens als het zittingsblad clat
hetzelve aanvult, bewij.st dat de rechten
der verdediging in acht zijn genomen; clat
(1) en (2) « Un aspect du d1·oit de defense »,
rede uitgcsproken door bet openbaar ministerie
ter plichtige zitting van het Hof van 15 september 1(}56, biz. 10 tot 27; raadpl. ook verbr.,
29 october 1956 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 198).

zij dus beschouwd moeten worden als niet
te zijn in acht genomen :
Overwegende dat bij het dossier der
rechtspleging twee dossiers stukken gevoegd zijn, onderscheidenlijk neergelegd
door de raadslieden van de verwerende
burgerlijke partijen; dat die dossiers na
de uitgiften van het bestreden arrest en
de voorziening gerangschikt en gei:nventariseerd zijn;
Overwegende dat de rechter, bij wie een
partij gedurende de beraadslaging stukken aanhangig maakt, het verdedigingsrecht van de wederpartij schendt indien
hij niet hetzij de verwerping van die stukken als buiten de debatten vallend, hetzij
de wederopening van de debatten gelast;
Overwegende dat ter zake de datum der
nederlegging uit geen vermelding van het
dossier of de inventaris blijkt, zodat het
onzeker blijft of de neclerlegging van voornoemcle stukken voor of na de uitspraak
van het bestreden arrest heeft plaats gehad ; clat wegens deze onzekerheid het hof
in de onmogelijkheid verkeert de regelmatigheid der rechtspleging en het in acht
nemen van de rechten der verdediging na
te gaan; '
Waaruitl volgt dat het middel gegrond
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de vorderingen
der burgerlijke partljen :
Overwege~de dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing verbreking met zich brengt van de
over de vordering der burgerlijke partijen
gewezen beslissingen, die daarvan het gevolg zijn;
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 de Staat ten laste; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
5 novembrer 1956. - 26 kamer. - Vom·zitter, H. Jrettweis, voorzitter. - Ve1·szagGeli:ilcl~tidenrle
geve1·, H. Daubresse. conclusie H. Roger Janssens de Blsthoven,
eerste aclvocaat-generaal.
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LOKAAS VAN AARD OM DE VANGST
OF DE VEHNIE'l'IGING VAN HET WILD TE VER- .
GEMAKKELIJKEN. AARDAPPJ~LEN GES'fROOID
OM HET WILD TE LOKREN TEN EINDE HET TE
DODEN. VERBODEN LOKAAS.
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Over;wegende clat aanlegger terechtstoncl
wegens een inbreuk op artikel 8 van de
wet van 28 februari 1882 op de jacht, ter
zake van het gebruiken van lokazen of
andere tuigen, geschikt om konijnen of
het in artikel10 van die wet vermeld wild
te vangen of te vernielen, of om lletzij het
vangen, lletzij llet vernielen van dat wild
bruari 1882, art. 8.)
te vergemakkelijken ;
(OOLINET.·)
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
ARREST.
erop wijst, zonder vast te stellen clat die
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden vrucllten met sclladelijke of bedwelmende
arrest, op 20 maart 1g56 gewezen door het stoffen vermengd waren, dat aanlegger in
het begin van oktober 1955 verse appelen
Hof van beroep te Luik;
gestrooid had zodat zij een strook vormA. Over de voorziening, in zover zij
den die door haar uiteimlen de door hem
gericht is tegen de over de publieke vor- op zijn eigen jachtterrein opgerichte verdering gewezen beslissing :
heven zitplaats praktisch verbond met
Over het middel, in het verzoekschrift twee naburige jachten; dat beklaagde op
tot 11erbreking onder letter F aangevoerd, 4 oktober 1955 vanop bewuste verheven
in de additionele memorie herhaald en af- zitplaats een hert geschoten heeft; dat hij
geleid nit schending van de artikelen 1319, ook op 6 oktober 1955 op die verheven
zitplaats is gezien; clat op 5 oktober 1955
1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek,
8 en 10 van de wet van 28 febrnari 1882 op de boswachter Lalonx, vergezeld van de
de jacht, gewijzigd bij de wet van 4 april particnliere jachtwachter Fontaine, het
1900, 1382 en 1383 van het Burgerlijk op 4 oktober door aanlegger geschoten
dode bert gevonclen heeft in hetwelk, naWetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, de voorafgaande titel· bevattende clat bet was geopend, stukken van appevan het Wetboek van rechtspleging in len zijn aangetroffen die voortkwamen
strafzaken, en schending van artikel Hi van de 'door- beklaagde gestrooide appelen;
van de Grondwet, doordat het bestreden « dat nit de feitelijke omstandigheclen en
arrest, het beroe11en vonnis wijzigend, de de omstandigheclen van tijd en plaats ll
aanlegger in verbreking ten laste gelegde die alclus gepreciseerd zijn, << zeker blijkt
inbreuk bewezen verklaard heeft hem nit dat, toen hij de appelen strooicle gelijk
dien hoofde veroordeeld heeft tot 8 dagen door boswachter Lalonx is vastgesteld,
gevangenis, 100 frank geldboete 1 frank beklaagcle geen ander doel had clan het
scha~evergoeding jegens de b{rrgerlijke wild op zijn jacllt te Iokken om het gepartlJ, en tot de kosten van beide gedin-- makkelijker te schieten; dat niet kan
gen, zonder het middel te beantwoorden worden gezegd dat beklaagde bet wild
hetwelk door aanlegger in regelmatig bij voedde zonder de bijgeclachte bet te dohet hof van beroep ingediende conclusies den ll, en besluit dat de telastlegging derwerd niteengezet en, hiernit was getrok- halve bewezen is;
Overwegende clat llet bestreden arrest
ken dat, blijkens de onderrichtingen van
de Minister van landbonw, onder verba- door die vermelclingen klaarblijkend aanden lokazen moeten worden verstaan de neemt dat de verboden lokazen, in de zin
eetbare zaken of waren die met schacle- van artikel 8 van de wet van 28 febrnari
lijke ?f J_>eclwelmende stoff~n vermengd, 1882, niet nooclzakel-ijke met schadelijke
het wild m de macht van de jager doen of bedwelmende stoffen hoeven vermengd
vallen, met nitzonclering van het voedsel, te zijn, en impliciet doch zeker de door
aanlegger in zijn conclusies verdedigde
de vrn~l_>ten ?~ granen die het wild op
stelling weerlegt;
natuurhJke WlJZe aanlokken, en doorclat
Dat dit ondercleel van het midclel in
derhalve, door uitspraak te doen zoals het
feite niet opgaat;
~eeft gedaan, het hof van beroep het punt
m het onzekere laat of het die verklaring
Over bet tweeue onclerdeel :
van aanlegger als jnist of als niet ter ·
Overwegende clat artikel 8, lid 1, van de
zake dienend aanziet, wat het hof in de
onmogelijkheid stelt de wettelijkheid der wet van 28 februari 1882 bet gebruik bestraft van elk lokaas dat geschikt is om
bestreden beslissing te toetsen :
het in artikel 10 van die wet vermeld wild
hetzij te vang·en of te vernietigen, hetzij
het vangen of het vernietigen ei·van te
(1) Verbr., 15 october 1935 en 3 februari vergemakkelijken ;
1936 (Bull. en PASIC., 1936, I, 4 en 143);
Overwegencle dat bet strooien van verse
28 maart 194,!) (A,.,.. V m·bT., 1949, biz. 206);
appelen, zelfs niet met schadelijke of
6 december 19M (Bull. en PASIC., 1955, I, 322).
hedwelmende stoffen vermengd, een lokHet strooien van a(trdnppelen, zelts met
geen schadelijke of bedwel·mende statten gemengd, lean een lolcnas waarvan
het gebn~ilc verboden ·is t~itmalcen, wa.n1WB1' het gebezigd wm·dt ten einde het
vanuen of vernietigen van het wild te
veruema.lclceUjlcen (1). (Wet van 28 fe-
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uas kan worden vvaurvan het gebruiken
verboden is, indien uit 'de feitelijke vaststellingen van de rechter over de grond
blijkt dat het is geschied om het vangen
of vernietigen van !1et wild te vergemakkelijken;
Overwegende dat het hof van beroep -uit
de omstandigheden waarop het wijst. en
welke hier te voren in herinnering zijn
gebracht, wettelijk heeft kunnen afleiden
dat de door aanlegger gestrooide appelen
ten deze een lokaas uitmaakten in de zin
van artikel 8 van de wet van 28 februari
1882;

Dat dit ondenleel van het middel naar
recht faalt;
Over het miadel, in het verzoekschrift
tot verbreking ingeroepen, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 8 van de wet van 28 februari
1882 op de jacht, eerste onderdeel, doordat
het bestreden arrest in zijn redenen vermeldt : a) « dat beklaagde in het begin
van oktober 1955 over een lengte van ongeveer 80 meter verse appelen heeft gestrooid ter hoogte van cle derde zitplaats
die gelegen is naar het punt toe van het
grondstuk waar. dit nog slechts nagenoeg
80 meter breed is ; da t de strook aid us gestrooicle appelen door lmar uiteinden de
bewuste verheven zitplaats met de grens
van de twee naburige jachten praktisch
verbond )) ; b) << dat ten tijde der litigieuze
feiten, dit is op 4 en 5 october 1955, geen
appel elders was gelegd, noch op de jacht
van beklaagde Colinet, noch op de nabnrige jachten )) ; « dat in het do de dier
stukken van appelen zijn aangetroffen die
voortkwamen van de door beklaagde gestrooide appelen )), dan wanneer die vermeldingen tegengesproken zijn door de
elementen van het dossier, inzonderheid
door de getuigenverklaringen, tweede onderdeel, doordat noch het openbaar ministerie, noch de lmrgerlijke vartij het bewijs ervan hebben kunnen bijbrenge:i:t dat
het, geschoten hert t_ersluiks- was aangelokt door de appelen die op aanleggers
jachtgebied lagen; derde onderdeel, doordat het arrest ten onrechte beslist dat
geen jager zijn wild in het begin van oktober mag voeden en uit het feit dat aanlegg·er op bewust tiidstip hct wild gevoed
heeft wederrechtelijk het vermoeden afleidt clat hij dat op strafbare wijze heeft
gedaan om het wild van de naburige jachten aan te Iokken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de beweringen van het
midclel tegengesproken worden door de
feitelijke en derhalve souvereine .vaststellingen van de rechter over de grond;
Dat cUt onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 8 van de wet
van 28 februari 1882 omlermeer het gebruiken bestraft van lokazen die geschikt
zijn om het wild te vangen, te vernietigen of het vangen of het vernietigen ervan te vergemakkelijken;
Dat, om het bestaan van de aanlegger
ten laste gelegde inbreuk te bewijzen, het
openbaar ministerie of de burgerlijke partij niet behoefden het in het middel verlangde bewijs bij te brengen;
Dat cUt onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het derde ondercleel :
Overwegende, enerzijds, dat, in strijd
met het in het middel gestelde, het bestreden arrest de bewering waartegen
aanlegger opkomt niet inhoudt;
Overwegende, anderzijds, dat het hof
van beroep uit een geheel van feitelijke
omstandigheden, waarop het souverein
wijst, afgeleid lieeft dat aanlegger « toen
hij de appelen strooide, geen ander doel
had ... dan het wild op zijn jacht te Iokken
om het gemakkelijker te schieten )) ;
Dat cUt onderdt'el van het miclclel in
feite niet opgaat;
En overwegende dat de substanW~Ie of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing- overeenkomstig de wet is;
13. Over de voorziening, in zover zij geri.cht is tegen de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing :
·
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del voorbrengt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 november 1956. - 2e kamer. - Voo1·H. Fettweis, voorzitter. - Ve?·slaggever, H. Moriame. - Geliflclnidende concl·us-ie, H. Roger .Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
Pleiter,
-~-itteT,

I-I. Yan Ryn.
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1° RFJCHTERJ,IJKE INRIOHTING. SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. STRAFZABURGERLI.TKE VORDERING. ARRES'l' WE!X DE~'INITlEF OVER DE l'UBLIEKE
YORDERING WIJS'l', DE BURGERLIJKE VORDERll\'G ON'l'VANl{ELI.JK EN GEG:ROND VERKLAAR'.r
EN DE ZAAK UI'l'STELT OM OVER HE'l' BEDRAG
DER SOHADEVER.GOEDING 'l'E PLEITEN. LA~.rER ARRERT ':VELK OVER DE GRAAD VAN VERAN'l'WOORDELIJKHEID
VAN
DE
VERDAOH'l'E
WI.JS'l'. ZETEL ANDERS SAMENGES'l'ELD. -

tKEN.

YVETTELrKHEID.

\
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VONNISSEJN EN A~REJS'.rEJN.
BESLISSING GESTEUND OP EEN JlEWEEGREDEN
WELKE EEN IlEWEEGREDEN GEGEVEN DOOR ANDERE TIECH'l'ERS OM EEN ANDER\GEDING 'l'E EESLEOHTEN WEERGEEFT. ~ VVETIELIJKHEID.

.:P

DEWIJS. ~ BEWIJSKRAORT .DER AK'l'EN.
STRAD'ZAKEN. ~ YERSLAG VAN DllSKUNDIGEN.
VERKLARING VERENIG!lAAR MET DE 'l'ERMEN
VAN HE'!' VERSLAG. ~ GEEN· SOHENDING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN IIET VERSLAG.

-

4° VERANTWOORDELIJKHEJID (BUITiiJN OVEJREIDNKOMST ONTSTAAN!.
0NVRI,TWILLIGE DODING. ~ VORIGE PATHOLOGISOHE TOESl'AND VAN HEI' SLACHTOlfFE[{.
VEUPLICHTING VOOR DE RECH'l'ER REKENING ER VAN 'l'E HOUDEN OU DE O~fVAKU YAN
DE HEBS'l'ELLING DOOR DE DADER VAN DE 0~·GEOORLOOFDE HANDELING 'l'E BEPALE~'{,
VOORWAARDEN.

"5° SOTJVEHEJINEJ DEJOORDELING Y AN

.DE REJCHTER OYEH DE GROND.ST!UFZAI<EN. ~ 0MVANG VAN DE DOOR EEN
MISDHI.H' VEROORZAAK'l'E SCHADE. ~ FEITELI.TKE EN SOUVEREINE JlEOORDELING.

1. 0 Het ctrrest van het hot 1;an be'I'Oep,
welk dejin:it-ief wi}st o·ver cle pulilielce
vorcle?·ing, cle V01'cle1'ing van cle lilW[Je?·Ujke 1Ja·?·tij ontvanlcelijlr: en gegrond verlclaart en de zaak uitstelt ten eincle cle
partijen toe te laten over het liecl?"ag de1·
schacleve?·goeding te pleiten, en het claa?'opvolgend an·est, welk lieslist over de
lcwestie te ~oeten of cle venl.ctehte cle
gehele of rJedeeltelijlr:e ve?·antwoo?·flelij kheirZ van de dom· de bm·gerz.ij lee
paTtij geleclen schctcle moet clragen, moeten niet floor dezel.fcle 1·echters wo1·clen
·u'itgesp1·oli,en (1).

2° Geen wettelijlce bepctling verbieclt aan
cle ?"echters hunne liesUssing betreffencle
rle betwist-ing voo1· hen annhangig gemaalct te motiveren doo1· een beweegreclen clam· anrlere rechters gegeven om
een anrZe1· geding te beslechten wee1· te
ueven (2).
3o Schendt de bewij s lcracht van·· een cleslcuncl·ig ve·rslau n·iet, het a·r·rest wellc
een veTlr:larin_q eT van geeft rlie ve?·enigba.n·r ·is. met zijn tC?"n~en (3).
4° Om cle mnvan,q van cle herstelUn,q te
bepalen, wellce aan het slachtojfer van
een onvTijw-ilUue docling ve·rschu.lcligd
is, moet de rechter met de vorige pnthologische toestancl 'l:a.n het slachtojfe1·
(1) Verbr., 16 februari 1948 (A1'1'. Yerb1·.,
1948, biz. 93).
(2) .Fr. verbr., 4, december 1857 (D. P., 1858,
I, 94); 1(} januari 1879 (ibiil., 1879, I, 276) ;
Rep. pmt. clr. belge, vo .Jugements et an·ets,
nrs 131 en vlg.
·
(3) Verbr., 1 april 1954 (B>tll. en PAsrc., 1954.
:r, o79).
VERBR.,

1957.

~
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slechts ?'elr:ening ho'!lden indien de dader
van cle ongeoo?·loofcle hnncleUng bewijst
dat, afgezien van die hancleling, die toestand vroe,qt-ijrl·iu het oveHijclen of het
ophouden cler nctiviteit van het slachtojfer zon heblien mecleuebracht (4) .
5° De ?'echter ove·r cle urond beoo1·deelt
sonve1·ein in teite de omvang van de
schnde spntitencle ·nit het onueval (5).
(SOHINDELER, 'l'. KEYAER'l'S.)
AHRES'l'.

HET HOF, - Gelet op het lJestreden
arrest, op 12 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gcricht is
tegen de over de publieke vorclering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegster geen middel inroept;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen cle over de burgerlijke vordering van
verweerster gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
.schencling van artikel 7, lid 2, van de wet
van 20 april 1810 op de organisatie der
rechterlijke macht en de .rechtsbedeling ;
doordat, onder de redenen welke de rechter over de grond ertoe geleid hebben te
weigeren de mitrale stenose waardoor de
rechtsvoorganger van verweerster was
aangetast in aanmerking te nemen als een
van de oorzaken van zijn overlijden en
het aan aanlegster in verbreking te wijten
ongeval als de enige oorzaak van het ongeval aan te zien, het bestreden arrest onder
meer doet gelden « dat uitgemaakt blijft,
zoals dokter Deleixhe ter terechtzitting
verklaard' heeft, dat de dood van Willemsen zonder het litigieuze ongeval en
de rechtstreekse gevolgen ervan niet op die
bewuste dag en in die bewuste omstandigheden zon zijn ingetreden ll, dan wanneer, gelijk nit het proces-verbaal van de
terechtzitting van 5 april 1955 blijkt, de
aldus bedoelde verklaring is afgelegd
v66r een kamer van het hof van beroep,
samengesteld uit de heren A. Albert, voorzitter, C. Bronne en P. Collin, raadsheren,
zonder dat de inhoud van die verklaring
aangeduid is; dan wanneer het rechtscollege dat het bestreden arrest gewezen heeft
samengesteld was nit de heren Y. lUes,
voorzitter, C. Brom1e en P. Collin, dit wil
zeggen nit magistraten die niet allen de
terechtzitting van 5 april 19i:i5 bijgewoond
(4) Verbr., 13 juni 1932 (Bull. en PAsrc.,
1932, I, 189); 8 juni 1951 (Arr. Yerb1·., 1951,
biz. 596) en nota's 1 en 2.
(5) Verbr., 2 april 1951 (A1'1'. Yerbr., 1951,
blz. 426).
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1°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
S'l'RAFZAKEN. EED. PERSOON ONDEHHOORD VOOR EEN S'l'RAFRECH'l'BANK. ~ WELKE ENKEL DE EED VAN DESKUNDIGE REEF'!' AFGELEciD. NIE'l' GELAS'l' DOOR HE'l' GERECHT'
ME'l' EEN 'l'AA.K VAN DESICUNDIGE NOCH ONBEICWAAM OM VOOR HE'l' GERECH'l' 'l'E GE'l'UIGEN. NIE'l'IGHEID VAN DE GE'l'UIGENIS EN
VAN HE'l' VONNIS.
2° VERBREKING. - 0~£VANG. - 'STRAFZAKEN. VEROORDELING '1'0'1' MENIGE S'l'HAFFEN Ul'l' HOOFDE VAN MENIGE MISDRIJVEN EN
'l'OT HE'l' GEHEEL DER KOSTEN VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING. VERBREKING VAN DE
VEROORDELING WE GENS EEN VAN DE MISDRI.JVEN. VERBREKING VAN DE BESLISSING
BE'l'REFFENDE HE'l' GEHEEL DER KOSTEN.

ddel van
; samen; dat zij
.jke over- 3° VONNISSEN EN ARRESTEN. - BEus cle geSLISSING GESTEUND OP EEN 'l'ER ZI'l"l'ING GEld en dat
DANE ONDERZOIDK. ~ GEEN VERPLICH'.riNG
clan die
VAN DE RECH'l'ER OM DIE ZI'l"l'ING 'l'E PRECISE~icl ll, het
BEN.
;etabellen
REDENEN VAN VONNISSEN EN ARin en dat 4° RESTEN.S'l'RA~'ZAKEN.- BEWEEGREDE;t het nit
NEN WELKE DE 'l'ERMEN VAN EEN GESCHRIF'.r'
;ouverein
VAN CONCLUSIES WEElWEVEN. WET'l'ELIJICaken van
HEIIJ.
geschikt
gebruike- Jo 7:-i,in nietl[! de getui[!enis et/[!ele[!d voo·t··
een stTatrechtbnnlc en de erop qestennde·
il:en, cleze
beslissiny, wanneer (Je onderhoorde per' onjuist
so,on enkel de b'i:i nTtilcel 44 van het
Dlemsen,
H etboelc vwn strafvo·rdePiny voorziene
ekhoucler
eecl. heett a.tueleyd te1·wijl Mj door het
werkge!JC'/"echt met [!een taat., van aeslcnndi!!e
zijn colr1elast ·was r1e1.Veest en h·ij nlet on-Iige volbe·~oeycl was 0'/n voor het uereaht te [!e~ts tot de
tn~[!en {1). (Wet b. van strafv., art. 155
wu geneen 176.)
; zou ge•n, tot de 2° 1Yanneer een arrest, wellc een veTe gemidclachte t?t m~ni[!~. strafjen 11it hoofde
!n arrest
rvan de
ndere in
end antonclusies
van haar
;d heeft;
n aangevoorziede kos-

-

Jo Ge~n ·wetsllepnliny verbieclt de •reahte·~· ·~n cl e l!e~veeyredenen van zijn 1Jeslt8Stn[! teTmen van een [!esch·rift van
conclnsies over te nemen {3).

Voor-

Ve1';l·uidende
!

van mem[!e rmscl·n]'ven veroonleelt, verbroken wo·rdt bet·refjende een van die
m·isclr·ijven, bt·en[!t die ve·rbt·ekin[! cleze
mecle van cle veroordeliny tot het [!eheel
de-r lcosten (2).
·
3o Geen ~vetsbepalin[! verplicl~t (le -rechte1om te bepalen OtJ ~velke zittinq de1· zaalc
door hem [!ehouclen, de eleme"nten waar~
op hiJ:. zi:in ove-rtuiy-iny ste1/.nt inyewonnen Z'tJn geweest.

Bistho-

(1) Verbr., 26 maart en 25 jnni 1956 (Bull.
en PASIC., 1!156, I, 793 en 1169); nota 2 onder
verbr., 5 apnl1948 (A,.,·. Yet·br., 1948, blz. 195h
(2) Verbr., 11 december 1951 (At"1". Ye1·br.
1952, blz. 165).
'
(3) Verbr., 23 juli 1888 (Bull. en PASIC., 1888,
I~ ,319); nota 1 onder verbr., 10 juni 1955·
(tbid,, 1955, I, 1107).

)at het ter zake der~halve niets afdoet
t het gevoelen van clokter Deleixhe is
(eroepen door het arrest van 2 juni 1955.
L het hest:tan van een verhand van oorwlijkhei<l tussen het ongeval en het
erlijden van het slachtoffer te heoorlen, en door het arrest van 12 clecemher
i5 om te oordelen of het ongeval de
lge oorzaak van het overlijden was
weest:
'>at het micldel naar recht faalt;
)ver het tweecle midclel, afgeleicl nit de
~ending van de artikelen 1148, 1319 tot
!2 betreffende de hewijskracht der ak1, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetek, en 97 van de Grondwet, doordat het
streden arrest weigert aan te nemen
t de mitrale stenose waardoor de rechtsorganger van verweerster te voren was
ngetast met het litigieuze ongeval en
gevolgen ervan een der oorzaken van
t overlijclen geweest is; dat het zijn
slissing · steunt op de overwegingen dat
expertise welke gehouden is het niet
Jgclijk maakt te zeggen dat de aangeenle hartaandoening het leven van het
tchtoffer in gevaar bracht; dat clerge-ke onvoldoende werking van een orgaan
lijk te stellen is met de ouderdom van
n hejaard persoon, welke niet als een
rzakelijk element van zijn clood is aan
zien ingeval hij door een onvrijwillige
1cling bezwijkt; en dat, volgens de veraring van dokter Deleixhe ter terechttting, de dood van het slachtoffer zich
nder het litigieuze ongeval en de gevol~n ervan niet op die l!ewuste dag en in
e bewuste omstandigheden zou voorgetan heb ben, eerste onclerdeel, clan wan~er de laatstaangehaalcle redenen, die·
tgetwijfeld het verbancl van oorzakclijk~id tussen de font van aanlegster en het
•erlijden verantwoorden, welk verhand
et meer betwist was, niet zoclanig zijn
tt zij aantonen dat de vorenhestaancle
trtaandoening niet tegelijk haar in.oed heeft doen gelden, en, bijgevolg,
~t door aanlegster opgeworpen micldel
et passend beantwoorden (schending van
t•tikel 97 van de Gronclwet), en clan wan~er de andere reclenen leiclen tot ont2nning van het bevrijclend karakter dat
cJOrtvloeit nit de overmacht of het toe'll die de vorenbestaande gezondheidsJestancl van het slachtoffer ten opzichte
an de verwekker van de schade kan op,
~veren (schending van de artikelen 1148,
:82 en1383 van het Burgerlijk Wethoek);
weede ondercleel, dan wanneer, in strijd
let de conclusies welke het bestreden arest aan de expertise toeschrijft, er in
'et verslag van deskundige dokter Deeixhe uitclrukkelijk verklaard is dat
de mitrale stenose alleen kan volstaan.
m een hartcrisis of een plotse, acute en
odelijke emholie te verwekken, en dat
.et niet zelden voorkomt dat een per-
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ARRES'l'.

HET ROil'; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 14 juli 1956 gewezen door llet
Hof van beroep te Luik ;
I. Aangaande de voorziening van :Marecllal :
In zover de voorziening gericllt is tegen
de over de publieke vordering gewezen
beslissing;
Over llet eerste micldel, afgeleicl uit de
scllending van de artikelen 43, 44, 154, 155,
189 en 211 "i'an llet Wetboek van strafvordering, doordat llet bestreclen arrest gewezen is op een door nietiglleicl aangetaste reclltspleging, naardien dokter
Bourg ter tereclltzitting van de Correctionele Reclltbank te Luik op 27 oktober
1955 is gelloorcl na enkel de deskundigeneecl afgelegd te lleblJen, dan wunneer llij,
door de recllter niet als cleskunclige aangesteld zijnde, slecllts een door de verdecliging gedagvaarde getuige ter outlasting
was, en clus de getuigeneed cliende af te
leggen vooraleer door de rechtbank te
worden gehoord :
Overwegende clat uit de vermeldingen
van llet zittingsblad van 27 oktober 1955
blijkt dat dokter B... op die datum is
gehoord na de eed afgelegd te hebben :
<< ik zweer mijn verslag te doen en mijn
gevoelen te uiten in eer en geweten >>;
Da:t uit geen enkel stuk der reclltspleging blijkt dat op die datum genoemde
dokter door de recllter met een deskundigenopdracht zou gelast zijn geweest;
Dat hij mitsdien als getuige is gelloord;
Dat uit geen stuk blijkt dat, afgezien
van de deskundigeneed, hij de wettelijke
vereiste eed zou afgelegd hebben om als
getuige te deponeren of op die datum ontzet zou zijn geweest van het recllt om in
rechten getuigenis af te leggen, tenzij om
er enkel inlichtingen te geven;
Overwegende dienvolgens dat de verklaring van dokter B ... en me teen de daarop
gesteunde beslissing nietig zijn;
Dat zowel uit de vermeldingen van het
proces-verbaal van de tereclltzitting van
tie correctionele rechtbank van 27 oktober
1!l55 als uit de redenen van het bestreden
arrest blijkt dat bovengenoemde verklaring enkel op de telastlegging van onvrijwillige eluding betrekking had en clat het
hof van beroep ze enkel in aanmerking
lleeft genomen om aanleggers schuld uit
dien hoofde te beoordelen;
Dat de nietiglleid welke voortvloeit uit
bet niet afieggen van de eed llet arrest

dus slecllts aankleeft in de mate tlat het
over die telastlegging beslist;
Overwegende dat bet tweede middel tegen dezelfcle bepalingen van llet arrest opkomt;
Overwegende dat de rechtspleging regelmatig is, wat de andere tegen aanlegger als bewezen aangeziene telastleggingen betreft, en dat de daarover gewezen
beslissingen overeenkomstig de wet zijn :
Overwegende dat de kosten der publieke
vordering gezamenlijk zijn geraamd en
dat de verbreking van de beslissing betreffende een dier inbreuken verbreking
met zicl1 moet brengen van de beslissing
betreffencle de totaliteit van de kosten der
publieke vordering;
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de burgerlijke vorderingen gewezen beslissingen :
Overwegende dat de verbreking van llet
arrest, in zover het aanlegger uit hoofde
van onvrijwillige doding tot een straf veroordeelt, verbreking met zich brengt van
de bepalingen van het arrest over de vorderingen der burgerlijke partijen Vincenzo Vecchio en Giovanna Vecchio, deze
vorderingen gesteund zijnde op evengenoemde telastlegging en de over deze vorderingen gewezen beslissingen het gevolg
zijnde van de uit clien hoofde uitgesproken veroordeling ;
II. Aangaande de voorziening van
L'Heureux:
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de publieke vordering gewezen
beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, <loordat llet hof van beroep de veroordeling, uitgesproken uit hoofde van d~
tegen aanlegster voorgebrachte telastlegging IV/G bevestigd lleeft door te verklaren << dat de door de eerste rechter in aanmerking genomen inbreuken ingevolge het
on<lerzoeken van het dossier en het ter·
zitting geclaan oriderzoek bewezen gebleven zijn », dan wanneer deze overwegingen geen reclenen uitmaken, en subsicliail;,
dan wanneer het onmogelijk is te weten
op welke terechtzitting het onderzoek
heeft plaats gehacl waaruit zou zijn gebleken dat de telastlegging bewezen is gebleven :
Overwegende clat, bij ontstentenis van
conclnsies, het arrest, door de telastlegging in de bewoordingen van de wet bewezen te verklaren, door een souvereine·
feitelijke beoordeling beslist dat alle elementen van de inbreuk vaststaan en de·
in de aangehaalde wetsbepaling vastgelegde vormverplichting in acht neemt;
Overwegencle dat geen wetsbepaling de
rechter verplicht te preciseren op welke·

terecbtzitting de elementen aan welke bij
zijn overtuiging ontleend beeft ingewonnen zijn;
Dat bet middel naar recbt faalt;
En overwegende dat de substanttele of
op straf van nietigbeid voorgescbreven
recbtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de over de burgerlijke vordering gewezen
beslissing :
Over bet tweede middel, afgeleid nit de
scbending van artikel 97 van de Grondwet, doordat bet arrest niet regelmatig
met redenen is omkleed, naardien de overwegingen die de wijziging van de beslissing van de eerste recbter verantwoorden
nit de door de burgerlijke partij neergelegde conclusies tekstueel zijn afgescbreven:
Overwegende clat aan de vormverplichting, bij cle ingeroepen bepaling voorgeschreven, voldaan is wanneer de rechter
de redenen van zijn beslissing opgeeft;
Dat geen wet aan de recbter verbiedt
voor bet opstellen v·an cle redenen zijner
beslissing de bewoordingen van een scbriftuur van conclusies over te nemen;
Dat het middel naar recbt faalt;
Om die redenen, over de voorziening
van Marecbal uitspraak doende : verbreekt het bestreden arrest doch enkel in
zover bet, over de telastlegging van onvrijwillige doding beslissend, aanlegger
tot een straf en de kosten verooi·deelt en
lijfsdwang uitspreekt en in zover bet beslist over de burgerlijke vorderingen van
verwecrders Vincenzo Vecchio en Giovanna V eccbio; verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van
onclerhavig arrest zal gemaakt worden op
de ~al?-t van de gedeeltelijk vernietigde
beshssmg; veroordeclt aanlegger tot cle
helft der kosten en laat de wederhelft de
Staat ten laste; verwijst de aldus beDerkte zaak naar bet Hof van heroep te
Brussel; over de voorziening van L'Heur~ux; uitsiJraak doende : verwerpt de voorzlemng; veroordeelt aanlegster tot de
kosten.

ze

5 november 1956. kamer. - Vom·zUte1·, H. Fettweis, voorzitter.- TTerslaggeveT, H. Valentin. - Gel'iild·uiclencle concl1tsie, IL Janssens de Bistboven, eerste

ad vocaa t-generaal,
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NCEUVRE UI'fVOERT WANNEER GEEN ANDER BES1'UURDEit IN IIET ZICliT IS. GEEN INBREUK OP ARTIKEL 17.

Ove1't1·eeclt niet a1't·ikel17 van de Wegcode
van 8 april, 1954 de bestmtTrler, die een
manamv1·e 1titvoe1't wanneeT geen under
best111tnler in het zicht is (1).
(VALEN'l'IN, T.

SMEEKENS.)

ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 2 februari 1956 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Recbtbank te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening van
aanlegger, burgerlijke partij, enkel betrekking heeft op de beslissing, gewezen
over de door hem ingestelde burgerlijke
vordering ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 tot 1384 van het. BurgerJijk Wetboek, 17 van bet koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende Algemeen
Reglement op de politie van bet wegverkeer, doordat bet bestreden vonnis, om te
beslissen dat verweerder voormeld artikel 17 niet overtreden heeft, verklaart
dat de verplicbting, bij da:t artikel opgelegd aan de bestuurder die een manamvre
uitvoert waardoor de normale gang van
de andere bestuurders kan belet of gebinderd worden, voor hem slechts geldt indien bij het voertuig van degene cUe zijn
normale gang voortzet heeft kunnen zien,
dan wanneer dergelijke voorwaarde in artikel 17 niet is bepaald en dat artikel de
recbten van de voorrang genietende weggebruiker niet in dier voege beperkt, en
dan wanneer bet huldigen van een zodanig lJeginsel erop zou neerkomen aan die
beiJaling elke doelmatigbeid te ontnemen
in de gevallen waarin bet in acht nemen
ervan juist bet onontbeerlijkst is, cUt wil
zeggen in cle gevallen waarin, doordat het
zicbt niet vrij is over een lange afstand,
bij die een manceuvre uitvoert het naderen van een andere weggebruiker niet kan
merk.en :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
feitelijk releveert dat verweerder een manceuvre uitvoerde op de Ringlaan te Ukkel; dat in de loop van die manceuvre de
door hem bestuurcle automobiel clwars op
de laan tot stilstancl kwam daar de wielen
op het ijs slipten; dat de automobiel van
Valentin op dat ogenblik kwam [tangereden;

5 november 1956
WEGCODE, ARTIKEL 17. BES'l'UURDER DIE EEN MA-

(1) Vergel. verbr., 2 februari 1948 (A>·r.
Ve>·b1·., 1948, biz. 63); 25 april 1949 (ibid.,
1949, biz. 268).
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Overwegende dat de rechter in hoger
beroep verweerder, die vervolgd was uit
hoofde van inbreuk on artikel 17 van het
koninklijk besluit van 8 april 1934 vrijspreekt om de redenen « dat uit de plans
en de verklaring van Valentin blijkt dat
deze de hindernis op 50 meter voor zicil
heeft gezien; dat, daarentegen, toen
Smeekens gemanwnvreerd heeft, Valentin
nog niet in het zicht was; da:t de verplichting· welke artikel 17 aan de bestnnrder
van ~ een voertuig oplegt voor Smeekens
enkel geldt indien deze het voertuig van
Valentin had kunnen zien;
Overwegende dat deze laatste reden,
het enige waartegen het: middel oplwmt,
niet van de voorafgaande mag worden af.
gezonderd; dat nit de contekst van het
vonnis blijkt dat de rechtbank haar beslissing op een geheel van vaststellingen
heeft gestennd waaruit bli.ikt dat verweerder, om zijn manceuvre nit te voeren,
ten minste vijftig meter ver kon zien aan
de zijde van de rijbaan waar aanleggers
personenautomobiel te voorschijn is gekomen en dat hij die manceuvre~ ondernomen had toen dat voertuig nog niet in het
zicht was;
Overwegende dat de rechter over de
grond uit die door hem souverein beoordeelde feitelijke vaststellingen wettelijk
heeft kunnen afleiden dat verweerder in
de omstandigheden der zaak geen manceuvre nitgevoerd heeft in weerwil van zijn
verplichting de andere bestunrders de
doorgang vrij te laten en dat, dienvolgens,
de telastlegging niet bewezen is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 november 1956. - 2"' kamer. - Voo1·zitter, H. Fettweis, voorzitter.- Verslaggever, I-I. Neveu. - Gelijlclu·idende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.
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VEJRKEJFJR. RICHTINGSVERANDERING. WEGCODE, ARTIKEL.25, 2, b. - BESTUURDER
WELKE NAAR LINKS WIL AFSLAAN. VERPLICIITING ZICII NAAR LINKS 1'E BEGEVEN. 0MVANG.

In st1·ijrl met a1·tUcel 31, 2°, ·van de Wagcode van 1 jebrna1·i 1934, legt a1·tilcel 25,
2, b, van het lcon·inlcUjlc besMtit van
8 april 1954 aan de bestu1wdeT die nart1"
Unlcs wil afslrtan de verpUchting niet op
zich zoveel mogeUjlc nnar linlcs te be·
geven, doch enlcel zich naar linlcs tc
begeven.

(J. EN M. SOREE,

'!'. CLOSE.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op he1 bestreden
vonnis, op 18 april 195!1 in hoger beroe]}
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te L.uik;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing, gewezen over de ten
laste van aanleggers ingestelde pnblieke
vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1J7 van de
Grondwet, 17 en 25, 2, b, van het koninklijk beslnit van 8 april U5!, doordat het
bestreden vonnis aanlegger veroordeelt
wijl hij, naar links will en de afslaan om
de rijbaan te verlaten en zijn voornemen
vooraf kenbaar gemaakt hebbenc1e, nagelaten heeft zich naar links te begeven, en
anderzijds vaststelt dat hij nagelaten
heeft zich ver genoeg naar links te begeven, clan wanneer artikel 25, 2, b, geenszins eist dat degene die naar links wil afslaan zich naar uiterst links begeeft,
zelfs ingeval de rijbaan een eenrichtingsweg is; dan wanneer de vaststellingen van
het arrest dienvolgens tegenstrijdig zijn :
Overwegende clat het bestreden vonnis
niet ten laste van aanlegger laat gelden
nagelaten te hebben vooraf zijn voornemen kenbaar te maken naar links af te
slaan om de rijbaan te verlaten, doch clat
het erop wijst, enerzijds, dat hij ongeveer op het midden van de eenrichtingsweg reed, anderzijds dat hij nagelaten
heeft zich ver genoeg naar links te begeven; dat het uit deze beschouwingen afleidt dat eerste aanlegger de bepalingen
van artikel 25, 2, b, van de Wegcode,
waarbi.i aan de bestuurder die naar links
wil afslaan voorgeschreven is zich naar
links te begeven, overtreden heeft;
Overwegende clat het reglement van
8 april 1954 niet meer de bij artikel 31.
van het vroeger reglement gestelde verplichting oplegt, om links af te slaan, zoveel mogelijk naar links nit te wijken;
Overwegende dat het vonnis, vaststellend dat aanlegger zich niet ver genoeg
naar links had begeven en ongeveer op
het midden van de rijbaan reed, niet zonder zich tegen te spreken ten laste van
aanlegger het feit tn aanmerking heeft
kunnen nemen nagelaten te hebben zich
naar links te begeven;
Overwegende dat de tegenstrijdigheid
tussen de redenen en het dispositief van
het vonnis met betrekking tot de schuld
van eerste aanlegger uit hoofde van inbrenk op artikel 25, 2, b, niet enkel deze
bepaling van dat vonnis nietig maakt,
doch insgelijks de schuldigverklaring van
aanlegger uit hoofde van inbreuk op arti-

-152kel 17, deze inbreuk naar luid van het
vonnis het gevolg van de eerste zijnde;
Dat llet micldel moet worden aangenoInen;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de burgerlijke vorderingen, door verweerder teg·en aanleggers en door tweede aanlegger
tegen verweerder ingesteld :
Overwegende dat omwille van de strafveroordeling welke het ten las te van eerste aanlegger velt, llet vonnis de verantwoordelijklleid voor het ongeval tusseneerste aanlegger en verweerder bij helften
verdeelt; dat llet gevolglijk aanleggers
veroordeelt om aan verweerder de helft
van llet bedrag van de door hem ondergane schade te betalen en verweerder om
aan tweede aanlegger de helft van de
i'loor deze ondergane sella de te betalen;
dat de verbreking van de beslissing, gewezen over de ten laste van eerste aanlegger gewezen publieke vordering, ook
die burgerlijkP bepalingen van het vonnis
welke daarvan llet gevolg zijn moet omvatten;
Om cUe redenen, ver!Jreekt llet bestreden vonnis in zover bet, ov de publieke
vordering beslissend, ten laste van aanleggers veroordelingen wijst en in zovpr
llet beslist over de door tweede aanlegger
en verweerder ingestelde burgerlijke vorderingen; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaukt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de
l1elft der kosten en laat de wederhelft
aanleggers ten laste; verwijst de alclus
beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Verviers, in hoger beroep
bes lissend.
G november 1956. - 2e kamer. - Voo1"zitter, H. Fettweis, voorzitter. - V erslauueve1·, H. Neveu. - Gel'ijlclltidende conclnsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocuat-generaal. - Pleite·r, H. De
Bruyn.
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1° VERKEER. - RICH'l'INGSVERANDERING. AFSLAAN NAAR LINE:S. - MANCEUVRE DEHEERS'l' DOOR ARTIKEL 25, 2, b, VAN DE
WE:1CODE. BESTUURDER WELKE NAAR
LINKS AFSLAA'l' ZONDER DE VOORSCHRIFTEN
VAN ARTIKEL 25, 2, b, NA TE LEVEN. - INDREUK OP DIE DEPALING EN GEBEURLIJK OOK
OP AR'l'IKEL 17.
2° REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - DUBBELZINNIGE BEWEEGREDENEN. - AFWEZIGHEID VAN
MOTIEVEN.

1 o De ·manmu.v·re welh·e h·im·in bestaat
naa1· links at te slctan wordt be/went
(loor aTtilcel 25, 2, b, en niet door a1·tikel 1"1 van de ll' egcode van 8 atwil
1954 (1); 1-V(tnneer ze niet ove1·eenlcornstiu de voo1·schrij'ten van a1·tiJcet 25, 2,
b, wonlt ltitgevoenl; rnau ze, atuezien
van de inb1·e·lilc op dit aTtilcel, een inln·enlc op artUcel 17 uitnwlce1b (2).
2° Is niet gemotiveerd het vonnis welk
zi:in beslissinu steunt op du,bbelzinni{}e
beweegTedenen.

(DlliO'f EN GOURME'l',

1'.

BOEKER.)

HE'l' HOF; - Geh~t op llet bestreden
vonnis, op 20 april HJ5G in hoger beroe1)
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat aanleggers geen hoedanigheid hebben om zicll te voorzien tegen de beslissing, gewezen over de tegen
de medebeklaagde Boeker ingestelde publieke vordering;
Dat c1P voorzieningen in llit opzicht niet
ontvankelijk zijn;
I. Over llet overige van de voorziening
van Briot :
Over het middel van ambtswege, afgeleicl nit de schending van artikel 97 van
de Grondwet, doordat de reclenen van het
vonnis door hun dubbelzinnigheid llet llof
niet in staat stellen de wettelijkheid van
de beslissing, gewezen over de tegen aanlegger Briot ingestelde publiek vordering,
te toetsen :
Overwegende dat de speciaal door de
Wegcode gereglementeerde manceuvres
buiten het toepassingsgebied van artikel 17 van die Wegcode vallen; dat onder
meer hij die de manmuvre, in artikel 25,
2, letter b, van die code omscllreven op
cleugdelijke wijze uitvoert, geen bij artikel 17 beheerste manceuvre verricht; dat
daarentegen, llij die de voorschriften van
artikel 25, 2, letter b, niet stipt nakomt,
dit artikel overtreedt en meteen eventueel
onder artikel17 valt;
Overwegende dm·halve dat, indien aanlegger Briot, zoals hij staande houdt, de
(1) Verbr., 9 april 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 821).
(2) Er bestaat inbreuk tegelijkertijd op artikel 2<5 2 b en op ar Likel 17 indien de onregelma tige 'm~namvre van afslaan naar links
voor .gevolg heeft de dom·gang van de regelmatig rijdende bestuurder te beletten; vergelijk nochtans verbr., 1 october 1956 (Bull. en
P ASIC., 1957, I, 73) .

-153voorschriften van artikel 25, 2, letter b,
nauwgezet was nagekomen, de veroordeling tegen hem wegens overtreden van artikel 17 uitgesproken, niet Yerantwoord
zou we.zen;
Overwegende dat de redenen van het
vonnis het door hun onduidelijkheid niet
mogelijk maken te weten of aanlegger
Briot, vooraleer naar links af te slaan,
zich vooraf naar links heeft begeven,
zoals bij artikel 25, 2, letter li, is voorgeschreven, ofwel of hij zijn zwenking naar
links vanaf de uiterste rechterkant van
de weg heeft uitgevoerd;
Dat, al wljst het vonnis erop dat Briot
tot in het midden van de rijbaan een normale en met het Yerkeersreglement in
overeenstemming zijnde manoouvre uitgevoerd heeft kunnen noch deze vermelding
noch de contekst leiden tot de wetenschap
of de rechter bedoeld heeft te zeggen dat
Briot tot op aie plaats de voorschriften
van artikel 25, 2, letter li, of die van artikel 17 nageleefd had;
Overwegende dat deze dubbelzinnigheid
in de redenen het hof niet in staat stelt
de wettelijkheid van de beslissing, gewezen over de tegen Briot ingestelde publieke vorderlng, te toetsen;
Overwegende dat de vernietiging van
deze beslissing verbreking met zich brengt
van de beslissing gewezen over de door de
bnrgerlijke partij Boeker tegen Briot ingestelde vordering;

legger Briot tot een tiende en aanlegger
Gourmet tot twee tiende der kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Verviers, in
hoger beroep beslissende.
5 november 1956. -

III. Over de voorzlening van Gourmet,
bnrgerlijke partij :
Overwegemle dat aanlegger in zijn
voorz1ening geen middel naar voren
brengt; dat hij als burgerlijke partij geen
:nemorie heeft neergelegd; dat dienvolgens geen middel, regelmatig tot staving
van de voorziening voorgesteld, bij het
llof aanhangig is;
Om die redenen, verbreekt het bestre(len arrest, behall'e in zover het beslist
over de tegen Boeker ingestelde publieke
vordering en over de door de bnrgerlijke
partij Gourmet ingestelde vordering; beveelt dat melding van onderha vig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
,g·edeeltelijk vernietigde beslissing; veroorc1eelt verweer(ler tot zeven tiende. aan-

Voo1·-

sens cle Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
BEDRLJFSBELASTING. PERSONENVENNOOTSOHAP MET IJEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID.
-

'TENNOTEN OF \VEHRENDE LEDEN. -

PER-

SONEN A~"ZONDEHLlJI( BELASTBAAR UI'l' HOOFDE
DER RO~IMEN DIE HUN WERDEN VERLEEND OF
'.fOEGEKEND.

2°

INKOM:S'l'ENBELAS.TINGEN.
l\10BILIEN!lELAS'riN(l. PEHSONENVENN001'SOHAP MET BEPEHK1'E AANSPRARELIJKHEID. VENNOTEN OF NIET WERKENDE LEDEN.- PERSONEN A~"ZONDERLIJ K BELAS'l'IJAAR UIT HOOFDE'
DER SO~IMEN DIE HUN '\VERDEN VERLEEND OF
'l'OEGEKEND.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRr.JFSBELAS'l'ING. PERSONENVENNOOTSOHAP · 1IE'l' BEPERK'l'E AANSPRAKELI.TKHEID ..
AR'l'IKEL 35, PARAGRAA~" i, VAN DE SA1IENGESCHAKELDE WE'l"l'EN, GEWIJZIGD DOOR
AR'l'lliEL 12 VAN DE WE'l' VAN 20 AUGUSTUS
1947. - BEPALING TOEPASSELIJK OP DE INKOi\fSTEN BETREFFENDE DE UAA'l'SCHAPPELIJKE
BOEKJAREN DIE NORMAAL AFSLUITEN TE REKENEN VAN 31 DECEMBER 1946.

II. Over de voorziening van Gourmet,
als lmrgerlijk verantwoordelijke partij
voor Briot :
Overwegende dat de vernietiging van de
beslissing, gewezen over de tegen Briot
ingestelde publieke vordering, vernietiging met zich brengt van de beslissing,
gewezen tegen Gourmet als burgerlijk
verantwoordelijke voor evengenoemde,
ten aanzien niet enkel van die publieke
vorderlng doch tevens van de vordering
der bnrgelijke partij Boeker;

2" kamer. -

zitte1·, H. Fettweis, voorzitter. Verslaggeve1·, H. Giroul. - Gedeeltelijlc geli.iklu·idencle concl1tsie (1), H. Roger Jans-

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRTJFSBELAS'l'ING. PERSONENVENNOOTSCHAP JI!El' BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID.
DIVIDENDEN. FElT WELK AANLE!DING
GEEF'l' '1'0'1' DE BELAS'.riNG : VERLENGING OF
'l'OEKENNING VAN DE INKO~fS'l'EN, ONGEACH1' DE
PERIODE 'J'l.JDENS DEWELKE DE IJELAS'l'INGPLICH'l'JGE
DlE
BEZOLDIGINGEN
VERDIEND,
HEEFT.

5°

VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOO'l'SCHAP MET BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID. DIVIDENDEN. VERLENING OF
TOEKENNING VAN DIVIDENDEN NADAl' DE BALANS
VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IS GEWEES'l"
DOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

6°

INKOMSTENBI'JLASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. PERSONENVENNOOTSCHAP ME'!' IJEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID_

en

(1) Zie nota, ondertekent R. J. B., in BulL
PASIC., 1957., I, 236.

-154BEDRIJFSINKOMSTEN GEACH'l' TOEGEKEND
Tjl: ZIJN GEWEEST OP 31 DECE~IBER VAN RET
BESCHOUWDE JAAR OF OP DE DATUM VAN AFSLUI'l'ING DA'f GEDURENDE BEDOELD JAAR EINDE
NEE:vl'l'. BEPALING EIGEN AAN DE AANVULLEN'DE PERSONELE BELAS'l'ING EN WELKE NIE'f
JIIAG WOHDEN Ul'l'GEBREID TO'!.' DE DEDRIJFSBELASTING EN TOT DE NATIONALE CRISISDELASTING.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.

AANVULLENDE PERSONELE EELASTING. PERSONENVENNOOTSCHAP
ME'!'
DEPERKTE
AANSP HAKELI,ffiHEID.
BEDRIJFSINKOMSTEN
GEACHT 'l'OEGEKEND 1E ZIJN GEWEES'l' OP
P,l DECEJfllER VAN HET .BESCHOUWD JAAR OF
OP DE DATU]!.'[ VAN AFSLUI'l'ING VAN HE1' ]l.fAATSCHAPPELIJK
BOEK.JAAR.
DAT
GEDURENDE
DEDOELD JAAR EINDE NEE1£T. BEPALING
EIGEN AAN DE AANVULLENDE PERSONELE BELASTING EN WELKE NlE'l' MAG WORDEN UITGEDREID TOT DE DEDRIJFSDELASTING EN DE NA'l'IONALE ClliSISBELASTING.

1° en 2° In ae personenvennootschappen
met beperkte nanspralceli:ilcheid, is iecler
vcnnoot of lid afzoncle·rlijk belastbaat·
uit hoofcle van de sommen cUe hem tv01"clen ve1·leend of toegelcenrl, hetzij in de
berl'l"ijfsbelasUng inrUen het gaat om
we·rlcende vennoten of leclen, hetzij in rle
mobilWnbelasting in rle anclere gevallen.

(Artikel 35, paragraaf 4, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van 31 juli
19-13, artikel gewijzigcl door artikel 12
van de wet van 20 augustus 19-17.)
3° A1·tilwl 35, pa1·agTaaf 4. van de wetten
iwtreffencle de inlcornstenbelastingen, samengeschalceld bij beslttit van 31 j!tl-i
1913, gewijzigd doo1· a1·tikel 12 van de
wet van 20 a!tgnstu.s 1917, is toepasselijk
op de inlwrnsten bekeffende rle maatschappel-ijlce boelcja1·en wellce normactl
ntsluiten op 31 clecember 1946. (Wet van

20 augustus 19±7, art. 55.)
-'1° In de 1Jersonenvennootschappen met bepe·rlo;te aansp1·alcelijlcheid, is het feit
wellv awnle·irling geeft tot rle beclr·ijfs-.
belast-ing het ve1'lenen of toelcennen de1·
inlcomsten, onrtectcht de veTiocle t-ijclens
dewelke de belast-ingplichtige cle in/comstan heeft ontv(tngen (2). (Samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 35, paragraaf 4, gewijzigd door artikel 12 van de wet van
20 augustus 19±7.)

5° De dividenclen zijn niet verleend of toegekend door het lo!tter feit rlat het
rnaatschappelijlv boe7cjaar waarop ze
betrelvlc·ing hebben ten einde is gelcomen,
(loch enlcel wannem· cle balans vastgesteld en goeclgelcem·d is geweest door
de algemene ver·gade1·ing (3).
()o

en 7° A1'ti7cel 12, pa1·agrattf 3, cler bij
uesl11.it van de Regent van 15 januar·i
1948 samengeschalcelrle wettcn, lu·idens
hetwelk, nnrnelijlv voo1· de we·rlcende
vennoten van de pe·rsonenvennootsch(tppen met bepe1"1cte aanspralcel-ijlcheid, de
beddjfs·inkomsten wonlen geacht toegekenrl te zijn oe1veest op 31 (lecember·
van het beschouwd jaa1· of op rle dat·Mn
van afslniting van het maatschappelijlc
boelcjaur· welk einlle neemt gcrl·urenrle
au jaa1·, ·is een rnaat1·egel eigen aan de
rwnvullencle prwsonele belast-ing, zoclat
z·ijn toepnssing zowel (l0o1· zijn telcst
ctls rloor ae plaats wellce ldj in cle
samenueschalcelcle ·wetten inneemt, niet
mag wonlen 1titgebreid noch tot rle be(lrijfsbelasting noch tot de nationale cr·i~
sis be lasting ('!).

(PIPIJN, WEDUWE WOLFF, EN CONSORTEN,
T. DELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FlNANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 januari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het tweede middel, afgcleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 111
van de Grondwet, van de wet van 15 mei
184() op 's Rijks comptabiliteit, gewijzigd
bij artikel 5 van de wet van !J april 1935,
van de artikelen 32, paragraaf 1, 35, paragraaf 4, vervang·en door artikel 12 van
de wet van 20 augustus 1947, en 42 van cle
wetten betreffencle de inkomstenbclastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1!:1-13, van artikel 55, paragraaf 4,
van de wet van 20 augustus 1947, doordat
het bestreden arrest zonder verdere rechtvaarcliging verklaard heeft dat cle inkomsten welke de werkende vennoten in de
personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid genieten, dicnen te
worden aangezien als toegekend h'n dage
van de afsluiting van de boekhouding, en
dat de uitdrukkelijke ophelfling van artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942 als
ten deze zoncler weerslag voorkomt :
I

(1) Vorgol. nopens het regime va.n het besluit
van 2 maa.rt 1942, verbr., 22 maart 1949 (Ji,-,·.
Ver·br., 1919, blz. 191); 10 april en 22 mei 19'56
(Bull. en PASIC., 1956, I, 834 en 1014). .
(2) Verbr., 26 mei 1944 (Bull, en PASIC., 1944,
::r, 355).

(3) Zie conclusies va.n het openbaar ministe-

rie v66r verbr., 16 december 1955 (B-uZZ. en
PASIC., 1956, I, 379 en vlg.).
(4)_ Verbr., 13 juli 1948 (Ar·r. Yerbr·., 1948,
blz. 396). Vergel. verbr., 1 juli 1947 (ibill.,
19,t7, blz. 242).

-155Overwegende dat uit de vaststellingen inkomsten aangezien worden als toegevan het bestreden arrest blijkt dat de kend zijnde geworden op 31 december van
rechtsvoorganger van aanleggers, wer- het beschouwde jaar of op de datum van
kend vennoot van de personenvennootafsluiting van het boekjaar dat gedurende
schap met beperkte aansprakelijkheid bedoeld jaar een einde neemt, een bepa« F.M. ·wolff et coo)), in zijn inkomstenling is· die aileen voor de aanvullende peraangifte over het dienstjaar 1948 een som
sonele belasting geldt; dat de toepasvan 374.390 frank vermeld heeft, welke de
sing ervan, welke zowel door haar tekst
dividenden belichaamt die hem volgens de
als door de plaats die zij in de samenbalans, op 31 december 1946 afgesloten·en geschakelde wetten inneemt beperkt is,
door de algemene vergadering van 12 april niet tot de bedrijfsbelasting en de na1947 goedgekeurd, wareri toegekend ;
tionale crisisbelasting mag worden uitgebreid ·
·
Overwegende dat de administratie de
Ove'rwegende dat aanleggers derhalve te
dividenden wil begrijpen in de grondslag
waarop voor het clienstjaar 1947 de be- recht betogen dat de som van 374.390 fr.
drijfsbelasting, de nationale crisisbelas- moet worden begrepen in de grondslag
ting en de aanvullende personele belasting welke voor het dienstjaar 1948 in de bewordt geheven, dan wanneer zij, volgens drijfsbelasting en de nationale crisisbeaanleggers moeten worden aangerekend lasting belastbaar is;
. Waaruit volgt dat het middel gegrond
op het dienstjaar 1948 ten aanzien van de
IS;
bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting, volgens dezelfde modaliteiten beOm die redenen, verbreekt het bestreden
paald, en op het dienstjaar 1947 ten aana~Test; beveelt dat melding van onderhazien van de aanvullende personele belas- vrg arrest zal gemaakt worden op de kant
ting;
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
Overwegende dat artikel 35, para- verweerder tot de kosten · verwijst de
graaf 4, van de wetten betreffende de in- zaak naar het Hof van ber~ep te Luik.
komstenbelastingen, samengeschakeld bij
_6 november 1956. - 2< kamer. - Voorbesluit 1•an 31 juli 1943, welk artikel gez~tter: H. Giroul, raadsheer waarnemend
wijzigd is bij artikel 12 van de wet van voorzrt_t:r. -:-- Verslaggever, H. Daubresse.
· 20 augustus 1947, bepaalt dat, in de per- - GeltJkllttdende voo1·zitter, H. Ganshof
sonenvennootschappen met beperkte aan- van_ der Meersch, advocaat-generaal. sprakelijkheid, ieder vennoot of lid afzonPle~ters, HH. Van Pe en Van Leynseele.
derlijk belastbaar is uit hoofde van de
sommen die hem worden verleend of toegekend, hetzij in de bedrijfsbelasting
wanneer het werkende vennoten of leden
geldt, hetzij' in de mobmenbelasting in de
2" KAMER. - 6 november 1956
andere gevallen ;
Overwegende dat krachtens artikel 55
van de wet van 20 augustus 19!7 deze be- 1° INKOMSTENBELASTINGEN.
palingen toepasselijk zijn op de inkomsten
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
welke verband houden met de boekjaren
BELA~TINGGRONDSLAG
ONDERWORPEV
AAN
die normaal afsluiten van 31 december
BET ADVIES VAN DE FISCALE COMMISSIE. 19!6 af;
ADVIES WELIC NIET OI'E~EE'I'STEM1' ME'r DE
BELAS'flNGGRONDSLAG.
'BEWLJS
PEqUsOverwegende dat, ten aanzien van de liTENDE OP DE ADMINISTRATIE VOOR ZOVER BET
tigieuze dividenden, het feit dat h~ffing
BELAST I~'ROMEN DE SCHATI'ING VAN DE COMvan de belasting met zich brengt, naar
MISSIE TE BOVEN GAAT.
luid van voormeld artikel 35, het verlenen
of toekennen van de inkomsten is, zonder ~ INKOMSTENBELASTINGEN.
dat op de periode acht behoeft te worden
RAMING VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG.
geslagen gedurende welke de belastingBELASf'INGGRONDSLAG
O:'IDERWORPEN
AAN
c;chuldige die bezolcligingen verdiend
HET ADVIES VAN DE FISCALE CO)OHSSIE. heeft;
ADVIES WELIC NIET OVEREENSTEMT M:ET DE
BELASTINGG•RONDSLAG.
GEEN VERPLJCHOverwegende dat de dividenden niet
TING VOOR DE ADMINISTRATIE HET JUISTE
verleend of toegekencl worden door het
BEDRAG VAN DE BELASTBARE INJC0)£STEN TE'
enkel feit clat het boekjaar waarmede zij
BEWIJZEN. GEEN BEPERKING AAN DE DOOR
verband houden zijn eindpunt bereikt
DE SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN VOORZIENE:
lteeft, doch slechts wanneer de balans
WIJZE VAN BEWIJSLEVERING.
<loor de algemene vergadering, dit is ten
rleze op 12 april 1947, vastgestelcl en ver- 3° INKOMSTENBELASTINGEN.
Yolgens goedgekeurd is;
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
Overwegende dat artikel 42, paraAAN
BELASTINGGRONDSLAG
ONDERWORPEN
graaf 3, van dezelfde samengeschakelde
HE'r ADVIES VAN DE FISCALE COMMISSIE.
wetten, naar luid van hetwelk de bedrijfsADVIES WELK NIET OVEREENS'l'EM:T MET DE.
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BELASTINGGRO:IDSLAG,
GEE~
YERPLICH'l'ING VOOR DE ADMINIS'fRATlE VilELKE DE AANGIFTE HEEF'l' VEBBE'l'ERD BIJ ~IIDDEL VAN lEUGELIJKING MET SOOR'l'GELIJKE BELAS'l'INGPLICHTIGEN O~I NIEUVVE VER.GELIJICINGSPUN'l'EN IN DE PLAA'l'S 'l'E S'l'ELLEN VAN DEGEl\'E DIE
ZIJ VROEGER HEEF'l' GEBEZIGD.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELAS'l'EARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING MET DE NORMALE Il\'KOMS'l'EN
VAN SOORTGELIJKE EELAS'l'lNGPLICH'l'IGEN. PER'l'INEN'l'IE EN EE\Vl,JSKRACH'l' VAN DE VERGELIJKINGSELEME~'l'EN. Sou,·EREINE BEOORDELING YAN DE HECII'l'ER OVER DE GROND,

Jo

Wanneer cle belnsti.n{J[fi'Onclslng niet
o·um·eenkmnt met het cHlvies vnn cle fiscnle com,miss·ie, bentst cle last van het
bewifs OJJ cle ndministnt.Ue ·in zo·ue·r het
lwlnst inlcomen cle schatting van de comtwissie te boven ,qaat. (Samengescha-

kelde wetten lJetreffende de inkomstenlJelastingen, art. 55, laatste lid.)
2° Uit cle terrnen vwn n·rUkel 55 lncttste
lid aer snrnengeschnkelde wetten betreffenae de inlcomstenbela.st-ingen volgt da.t
clie bepa.ling a.a.n fle aclmin·istntt-ie, in
het daMin voorzien geval, niet opleat
noch cle ~l'itzonclerli:ike lnst het j'1rist becl·mg cler belnstba1·e inkomsten te bew·ijzen, noch een bepe·rking in cle door de
sa.rnenaeschnkelcle wetten voor.dene bewifsmiclclelen en nnmelifk het bemrtt-igen ,;nn het bewijs welli;e cle veraelijTcina met de nor-rnnle tvinsten vnn soo·rtyel'ijlce belnstingpz.ichtigen 1titman7Gt.

cJ" De wet ve1'1Jz.icht ae ndmin·istn1-t-ie n·iet
wnnneer ze cle sch£dting vcm ae fiscnl~
cornmiss·ie 1.:e'I'·We·nJt, nie1r.we ve?·gelijldngspnnten ·in cle plants te stellen vnn
fleze cl'ie ze heett gebnr.ilct, lwiclens n'l'i'iTcel 28 ,;nn de snm.enaeschMcelcle wetten, tijflens een 'I'C{felrnntige procecl1we
·~nn
verbete·ring.
(Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28 en 55, laatste lid. )
~lo

De l'echtm· ove1· cle gmncl beoonleelt
tJo·nve1·ein het ter zaT,·e aienencl kn1·nJcte'l'
en ae /Jew·ijslc1·acht vnn ae ve·rgeUjlcingstJitnten floor de nclmi·n·isfornt'ie gebezi,qcl.
om cle /JelasUngsgi'OnclslarJ te vestiyen (1). (Samengeschakelde wetten be-

treffenc1e de inkomstenbelastingen, artikel 28.)

(1) Verbr., 10 januari 1956, twee arreslen,
en 14 februari 1956 (B,ll. en PAs"c., 195S, I,
4•13, 448 en 618).

(DELVENNE, '1'. llELGISCHE 8'l'AAT,
MINISTER VAN mNANCIEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden ·
arrest, Ol) 25 october 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik; ·
Over het eerste midc1el, afgeleid uit de
sellending van de artikelen 97 van de
vronuwec, ~1i, 55 en inzonderheicl 55,
paragraaf "'• -van de wetten betreffem1e de inkomstenbelastingen, bij besluiten Yan 31 juli 1913 en 15 januari
19-18 sameng·eschakeld, 1 en 2 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, bij besluiten van 16 januari 1948 samengeschakeld, c1oordat bet bestreden arrest beslist dat, ingevul de administratic
!le beoordeling der :fiscale commissie verwerpt betreffende een aanslag, bij vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen gevestigd, de wet aan de administratie geenszins oplegt nieuwe vergelijkingselementen te stellen in de plaats van die
waarvan zij aanvankelijk gebruik gemaakt heeft en die aan de commissie zijn
voorgelegd, en dat « het enkel probleem
dat voor de provinciale directeur en het
hof van beroep rijst is nit te maken of de
verg·elijkingselementen waardoor de administratie haar bewijs wil bijbrengen af!loenc1 zijn ll, dan wanneer de wet aan de
door de :fiscale commissie gellane raming
Yan de belastbare inkomsten niet de
waarde toekent van een eenvoudig vermoeden dat de rechter over de grond niet
bim1t, lloch de waarde van een vermoeden
c1at niet kan worden tenietgedaan dan
!loor het bewijs van het juiste lJedrag der
belastbare inkomsten, welk bewijs niet
bijgebracht is wanneer het door de administratie vastgesteld inkomen slechts een
« vermoed ll inlwmen is, bepaald door
middel van het wettelijk vermoeden van
artikel 28 der samengeschakelde wetten,
en dan wanneer bovendien, de voorgestellle vergelijkingspunten door de :fiscale
commissie als niet adequaa t verworpen
zijn en de administratie er geen nieuwe
nanr yoren l1eeft gebracht, tegen het nc1vies cler commissie :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, het punt
waarover de administratie en aanlegger
het niet eens waren aan cle :fiscale commissie is voorgelegd, wier .advies door dp
administratie niet is gevolgcl ten aanzien
van c1e winsten cUe aanlegger nit de handel in runderen he eft getrokken;
Overwegende clat _artikel 55, laatste lic1,
van de samengeschakelde wetten bepaalt
c1at wanneer, zoals ten deze, de aanslagbasis niet met het advies der :fiscale commissie overeenstemt, cle bewijslast op de

~I

. !

..
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hoven gaat;
Overwegende dat nit de termen clezer
bepaling blijkt clat zij aan de aclministi·atie, in bet claarin becloelde geval, noch de
nitzonclerlijke last oplegt het jniste bedrag cler belastbare inkomsten te bewijzen, noch een beperking voorscllrijft in
het gebruiken van de in de smnengeschakelcle wetten bepaalcle wijzen van bewijslevering, onder meer van de vergelijking
met de normale winsten van soortgelijke
belastingplichtigen;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest te recht beslist << clat de admiuistratie ten cleze rechtmatig artikel 28
van de samengeschal,elde wetten vermocht toe te passen, nu aanlegger geen
bewijskrachtige elementen omtrent de belangrijkheid cler berlrijfsinkomsten had
naar voren gebracht, en rlat de wet haar
geenszins oplegt, ingeval zij de beoOl'deling van de fiscale commissie verwel·pt,
nieuwe vergelijkingselementen in de
plaats te stellen voor die waanan zij in
<le loop van een regelmatig gevoerde procedure tot wijziging gebruik gemaakt
heeft JJ;
Waaruit volgt llat het middel naar recllt
faalt;
Over het tweelle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen m van de
Grondwet, 28, 55 en inzonclerheid 55, paragraaf 1, 62 en 64 van de wetten op de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij besluiten van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 1 en 2 van de wetten betreffencle de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluiten van 16 januari
1948, 1315, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest, om het middel te
beantwoorden, door aanlegger hieruit afgeleid dat de vergelijking met soortgelijke
belastingplichtigen, waarop de litigieuze
aanslag berustte, niet passend was omdat
hij, in tegenstelling tot de vergeleken belastingplichtigen, vooral mager jong vee
verkocht dat een geringe winst opbracht,
zich ertoe heeft beperkt te zeggen dat
<< het vergelijkingspunt « Lierneux 780 JJ,
gronclslag van de betwiste aanslag, bijzoncler gepast is, zo door de aard der verhanclelde dieren als door de belangrijkheid der transacties en der gebruikte vervoermiddelen (verslag inspecteur blz. X) JJ,
dan wanneer nit het onc1erzoek van de
vergelijkingsnota betreffende de vergeleken belastingplichtige blijl't dat, in strijd
met wa t het bestreden arrest verklaart,
de enkele aangecluide vergelijkingselementen zijn a) de aangegeven of aangenomen
netto-winst, IJ) de netto-winst per stuk,
c) bet aantal verhandelde dieren, en dat
anderzijds de inspecteur zich in zijn ver-

slag ertoe beperkt de in het arrest aangehaalde tekst der stelling te vermelden, en
clan wanneer een gewone verklaring van
een in de zaak staancle partij in een debat v66r de rechter in genen dele als een
wijze van bewijslevering is aan te zien,
<'n ltet arrest mitsclien de bewijskracht
van die stukken van het administratief
dossier heeft geschonden door daaraan
E'en met hun termen onverenigbare betekenis toe te schrijven, en cloordat het bestreden arrest, om het middel te beantwoorden, door aanlegger hieruit afgeleid
clat de vergelijking met sourtgelijke 'belastingplichtigen waarop de litigieuze aanslag berustte niet passend was omdat in
tegenstelling tot de vergeleken belastlngplichtige, zijn handel in vee voor hem
slechts een bijkomende bedrijvigheid was
waaraan hij niet genoeg tijcl kon wijden
om er normale baten nit te halen, enkel
verklaard heeft dat « de door de o01·log
ontstane algemene economische toestanrl
nog in 1945 de veemarkt beinvloedcle, ten
naclele van de gewone factoren van opbrengst, als de ondervincling en de vaar<1igheicl der hanclelaars, of de veelvoudigheicl hunner werkzaamheden JJ, wat een te
enenmale ongegronde en persoonlijke beoorcleling van de rechter uitmaakt, die
mitsdien het dispcisitief van het bestreden
arrest niet wettelijk kan clragen
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
melding maakt van het door de inspecteur
der belastingen opgestelcle verslag, waarvan llet de bewoordingen nauwkeurig
overneemt, en niet van de door de aclministratie opgemaakte vergelijkingsnota;
clat het mitsclien de bewijskracht van die
nota niet heeft kunnen scllenclen;
Da t het eerste ondercleel van llet middel in feite niet opgaat;
over bet tweecle onderdeel :
Overwegencle dat de recllter over de
grond het ter zake dienencl karakter en de
bewijswaarcle cler door de administratie
gebruikte vergelijkingselementen souverein beoordeelt;
Dat ltij ten deze zijn beslissing wettelijk gereclttvaarcligcl en de in het midclel
becloelcle conclusies regelmatig beantwoord
heeft door erop te wijzen « clat bet vergelijkingspunt Lierneux 780, grondslag van
de aanslag, bijzonder gepast is Jl;
Dat het tweede ondercleel van het middel niet kan aangenomen worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
(l november 1956. zo kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggerer, H. Daubress.e.
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Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HI-I. Delhez en Van Leynseele.

-
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den aan het onde1·hmtd van de personen
d·ie zijn gezin vormen, op zijn al,qemene jaarlijlcse middelen •wegen door·
de nalcom·ing van zijn wettelijlce ve1·plichting zijn kinderen te onderhottden.

(Samengeschakelde wetten betreffendede inkomstenbelastingen, art. 25, lid 7 ,.
44, par. 1, 5° en 49bis.)

6 november 1956

3° Het ,qemeenschappelijlc familieleven,.
1°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTINGVERMINDERlNGEN UI'.r HOOFDE VAN
FAMILIELAS1'EN. KINDEREN VAN DE RELASTINGPLIGHTIGE.- VERMINDERING ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDE DAT DE KINDEREN
DEEL UITMAKEN VAN HET. GEZIN VAN DE RELASTINGPI.IOHTIGE.

INKOMSTENBIDLASTINGEN.

2°

BELASTINGVERMINDERINGEN UI'l' HOOFDE VAN
~'AMILIELAS'l'EN. KINDEREN VAN DE BELASTINGPLIOH'l'IGE. KINDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN HE'l' GEZIN. KINDEREN DIE MET
DE BELAS'l'INGPLlCH'l'lGE EEN GEJ'.IEEN FAMII.IELEVEN HEBBEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTINGVERMINDERlNGEN UI'l' HOOFDE VAN
FAMILIELASTEN. KINDEREN VAN DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE. KINDEREN DIE DEEL UITi-IAKEN VAN HE1' GEZIN. KINDEREN DIE MET
DE REI.ASTINGPI.ICHTIGE EEN GE~£EEN FAMILIELEi'EN HERREN.- BEGRIP.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTINGVERMlNDERINGEN UIT HOOFDE VAN
FAMILIELASTEN. KINDEREN VAN DE RELAS'.rlNGPI.ICHTIGE. KINDEREN VAN DE BELASTINGPI.lCHTlGE DIE, l,JlT ZEKERE OOGPUNTEN
DEEL NEMEN AAN HET GEZIN VAN pE BELAS·
'f!NGPLIOHTIGE EN UIT ANDERE OOGPUN'l'EN
AAN DI'.r VAN ZIJN ECHTGENOTE, FEI'l'ELIJK GESOHEIDEN VAN HEM. VERPLICHTING VAN DE
RECHTER OVER DE GROND NA TE GAAN VAN
WELK GEZIN DE KINDEREN IN HOOFDORDE DEEI.
UITMAICEN.

1° De belastingverminderingen uit hoofde
van familielasten, voorz·ien bij artilcel 49bis de1· samengescha/celde wetten
bet1·ejJende de inlcomstenbelastingen,
zijn en/eel toegelaten, door· verwijzing
van clie bepalinrt naaT a1·t'iTcel 25, lid 7,
van zelfde wetten, in zover namelijlc
1,0at cle lcinderen betreft, dat die laatsten << cleel uitmalwn -van het gezin ll van
de belastingplichtige (1).
2° De wet vereist .dat de familielasten
voor clewellce een belastingverminderin.q
woTdt toegestttan, zott spruiten ttit de
deelneming aan « het gezin ll dit wil zeggen aan een gemeen familiele-ven met de
belastingplichtige, in tegenstelling tot
de last die, zonder· in relcening te leomen ·in de ttitgaven wellce besteed war(1) Raadpl. verbr.,
PASIC.,

1956, I, 1230).

3 juli 1956 (Bull.

en

wellc ten ,qronde Mgt van het ·rerthne
van belastingverrnindering wellc artilcel 49bis en 25, parag1·aat 7, van cle samengeschalcelde wetten betreftencle inlcornstenbelastingen httldigen, bestaat
niet enlcel in de httisvesting doch oak ·i-n
de voeclin,q, de Tcleding, het onder·wijs~
cle Z'ielctelcosten.
4° TVanneer een lcind nit zelcere oogpnnten deelgenoot is in het gezin van de
belastingpUchtige en in dit -van zijn
echt,qenote die in feite van hem gescheiden is, dient cle rechter o-ver de grond
na te gann van wellv gezin clat lcincl in
hoofdorde deel ttitmaalct, ten e·incle te
betJalen of de belnstinrtpUchU,qe van
het r·ea·ime van belast-ingvenninderiny
mag .Qenieten, wellc ctTt-ilcels 49bis en 25,
paragraaf 7, der samen,qeschalcelde wetten bet·reffende de inkomstenbelasUngen
voorzien.
(llELGISCHE

STAAT,

MINISTER

VAN

FINANCIEN~

'f'. PETIT.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1956 gewezen door
!let Hof van beroep te Luik;
Over !let enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, paragraaf 7, van de wetten betreffend e de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van de Regent van 15 januari 1948,
en 4!1bis van dezelfde samengeschakelde
wetten, .zoals !let gewijzigd is bij de artikelen 25 en 26 van de wet van 8 maart
1951 waarbij de wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen en de
nationale crisisbelasting, samengeordend
bij de besluiten van 1~ en 1() januari 1!148,
met ingang van het dienstjaar Hi 51· worden gewijzig<l, doordat het bestreden arrest de llerziening van de litigieuze aanslagen gelast met opname, onder de personen ten laste van verweerder, van twee
van zijn kinderen cUe niet met hem leven,
tlan wanneer de wetgever duidelijk zijn
becloeling te kennen geg;even heeft niet als
personen ten laste van een belastingplichtige zulke personen aan te nemen die met
llem niet wonen en leven :
Overwegende dat !let bestreden arrest
erop wijst dat <le betwisting ontstaan is

·doordat de eclltgenoten Petit-Marechal in
feite van elkaar gescheide.n leven en dat
·de twee kinderen, voor welke verweerder een belastingvermindering aanvraagt
«met hun moeder leven ll;
Dat het desondanks beslist dat verweerder op een belastingvermindering
voor de last van die twee kindere.n recht
heeft om de redenen dat cc zij niettegen:staande de omstandigheid dat hun moeder hun onderdak geeft, zich bij hun
vader begeven voor kleding en voeding ll,
·de inkomsten der moeder onvoldoende
zijnde om de last ervan te dragen en anderzijds, dat het begrip van gezin in be1astingzaken niet als een materieel begri!)
van samenwoning dient te worden beBChouwd maar als een cc economisch begrip ll, te weten cc een gemeenschap van
hulpmicldelen en inkomsten l> die een enkel patrimonium vormt;
Overwegende dat de belastingverminderingen nit hoofde van gezinslasten, in artikel 49bis van de samengeschakelde wetten omschreven, bij ver"•ijzing van deze
bepaling naar paragraaf 7 van m:tikel 2:)
van dezelfde wetten, slechts worden aan.genomen voor zoveel, onder meer wat de
kinderen betreft, deze cc deel uitmaken
van llet gezin >> van de belastingplichtige;
Dat de wetgever mitsdien geeist heeft
dat die last blijkt nit het deelgenoot zijn
van de kinderen cc in het gezin », dit wil
"Zeggen in een gemeenschappelijk gezinsleven met de belastingplichtige, in tegenstelling tot de last die, zonder in rekening
te komen in de nitgaven welke door de
belastingplichtige besteed worden aan het
onderlwud van de personen die zijn gezin
vormen, op zijn algemene jaarlijkse mid{lelen wegen door de nakoming van zijn
wettelijke verplichting zijn kinderen te
onderhouden;
Dat eruit volgt dat, vermits in het
c< economisch >l l.Jegrip van het patrimonium, van waarult het hof van l.Jeroep de
samenstelling van het gezin van de belastingplich tige beschouwt, met de aard der
lasten geen rekening is gehouden, dat begrip niet op passende wijze de door de
wet geeiste voorwaarde vervult opdat de
gezinslast een belastingyermindering kan
reciltvaardigen;
Overwegende dat het gemeenschappelijk
gezinsleven, hetwelk ten grondslag ligt
a an !let stelsel tot l.Jelastlngvermindering,
bij de artikelen 4gbis en 25, paragraaf 7,
van de samengeschakelde wetten ingevoerd, niet enkel in llet onderdak geven
bestaat, doch tevens in de voeding, de
klec1ing, het onderwijs, de ziektekosten;
Dat, ingeval een kind in sommige opzichten deelgenoot is in het gezin van de
l.Jelastingplichtige en in dat van zijn echtgenoot clie in feite van eerstgenoemde ge-

159scheiden is, het op de rechter over de.
grond rust na te vorsen van welk gezin
dat kind in lloofdzaak deel uitmaakt;
Overwegende dat ten deze de vaststellingen van het hof van beroep het niet
mogelijk maken daarnit af te leiden dat
de kinderen in hoofdzaak tot het gezin
van aanlegger liehoren;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest <le belastingverminderingen
wegens de last der twee meergemelde kinderen niet wettelijk gereclltvaardigd en
dienvolgens de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heett;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietig<le beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
6 november 1956. - 26 kamer. - Y oo1·zitter en verslaggever, H. Gil·oul, raadsheer ·waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende concl·ztsie, H. Ganshof van uer
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Van Leynseele en Van Ryn.
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1° HUUR. -

HANDELSIIUUR. - WE'r VAN
HERNIEUWING VAN DE
HUUROVEREE~fKOMST. VEREIS'l'E VOORWAARDE OPDA'l' DE HUURDER ZE ZOU E:UNNEN
lNROEPEC'I.
2° HUUR. - HANDELSHUUR. - 0NROEREND
30 APRIL 1951. -

GOED R\'1' AAN 'l'\VEE EIGE!\AARS 'fOEBEI-lOOR'l'.

- BETEKENING VAN DE AANVRAAG '1'01' HERNIEUWING AAN EEN VAN DE :a,mDEEIGENAARS. BEHEER VAN RET GOED DOOR. J1:EN DER MEDEJI..IE'l' 'l'OES'l'E~!MING Y1\N DE ANDERE.

EIGE~1AARS

- GELDIGE BE'l'EKE~ING.
3° LASTGEVING. - LAS'l'GEVING 'l'OT BEHEEa VAN EE)I ONROEREND (~OED. DOOR
if:EN DER MEDEEIGENAARS AAN DE ANDERE GEGEVE~. STILZWI.JGENDE LAS'fGEVING. - GEL-

DIGHEID.
4° W AARNEMING. - VERSCHIL 1'USSEN
WAAR~:E~IING EN LASTGEVING.
5° HUUR. - HANDELsnuun. - VonDERING
YAN DE HUURDER 'l'OT BETALING VAN DE BlJ
AP.'riKEL 16, IV, VAN DE WET VAN 30 APRIL
1951 VOORZIE:'>E VERGOEDING. - KARAK1'ER
EN VERJARING VAN DIE VORDERING.
1o De h!Wrder mocht en/eel de hernieuwina van de hmw, zoals ze ingericht
was doo1· de ~vet 1;an 30 MWil 1951 op de
ha,ndelshuu·r i1woepen, indien hij e·igenaar was van het hnndelsfonds ·in het

-160om·oerenrl goca gci.Jxploiteenl of ·inrlien
hij rlat foncls in h~Wi' harl ontvangcn (1).

2o Alhocwcl ccn onmcrena goerl, well•
het voorwcTp ~titma.alct van cen handelshmn·, nan twee rnecleiJ·igenaa.Ts toebehoort, is de bete lcen·ing ·van ae annm·nna
tot hernieuw·ing van ac h·uwr, cloor ae
h·uun!er gedcht tot een de1· meclei:i'igencta1·s, gelcl'ig ·inclien, volgens een ctlclcooTcl tussen rlie mccleiJ·igennars, (z.ie merleiJigennwr alleen het behee•J' van het
goca wctctrnecnt.t (2). (Sectie van het

Burgerlijk Wetboek welke uitzoncleringsbepalingen in zake handelshuur hevat, art. H.)
:Jo De lnstrteving orn cen onroerenrl goerl te
behc·ren en mn de beteken:ingen, wellce
het betrejfen, te ontvnngen, clie floor· een
meaeiJigenanT cum ae nnclerc ~vorclt ,qegeven mag stil:zwijgcncl zijn (3).
-! 0 De W(tetrneming, beheerst rloor· (t'I'UTvel 13''12 van hct B·nrge·rUjlc Wetboelc,
veTscMlt t:an cle lnstaevina cloor ae atwez·i,qheirl txt..n ellce o·uereenlwrnst t·ussen
ae waanwrner en rlegene w·iens zcutlc
waa·rgenomen wonlt, betrejJ'enrle het beheer v66r rle ·innwnging van de wawrnemer aangegann (4).

wet van 29 juni 1955, 97 van de Grandwet, cloordat het bestreclen vonnis beslist
<< dat het zonder belang is vast te stellen
dat het llandelsfonds aan de echtgenoten
Frissen toebehoort JJ, en << dat naar luid
van artikel 1 van cle wet van 30 april1951,
de wet van toepassing is zodra het gaat
om een huurovereenkomst van een on,roerend goed in hoofclzaak tot het drijven
van kleinhandel bestemd JJ, dan wanneer
de handelsbestemming van het onroerend
g·oecl werkelijk ten opzichte van de verlmurcler client verwezenlijkt door de huurcler zelf, in zijn hoedanigheicl hetzij van
eigenaar, hetzij van huurder van het llandelsfonds, opclat de huurovereenkomst oncler toepassing van de wet op de hanclelshuurovereenkomsten zou vallen :

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 maart 1955 in hoger beroep
g·ewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te J_,uik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 11, 13 tot 25 van
de wet van ao april 1951 op de handeL'lhuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds, gewijzigd door de wetten van 22 en 24 december 1951 en, voor zoveel als nodig, door de

Overwegencle dat het bestreden vonnis
gewezen wercl v66r de inwerkingtreding
van de wet van 29 juni 1955;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van de rechter over de groncl blijkt dat de
verlengcle huurovereenkomst, krachtens·
welke de naamloze vennootschap Brasserie Piedboouf het aan aanlegger toebehorend onroerend goed huurde, op 15 april
195c! eincligde ; clat die vennootschap het
onroerend goed onderverhuurcl had, voor
een termijn clie op dezelfcle datum eindigde, aan de echtgenoten Frissen-Bourdouxlle die er een cafe exploiteerden;
Overwegende dat de rechter, die aanneeint dat de verwerende vennootsehap op.
geldige wijze door haar schrijven van
H januari 1953 tot de genaamde Mathieu
Thone gericht, toen medeeigenaar van het
onroerend goecl, haar wil uitgeclrukt heeft
het recht op hernieuwing van de huurovereenkomst uit te oefenen, vaststelt dat
deze laatste << op 26 januari 1953 heeft laten weteu dat hij de hernieuwing van de
huurovereenkomst niet inwilligde JJ;
Overwegende dat, uitspraak doende O]}
de vordering tot betaling van de uitwinningsvergoeding door verweerster ingesteld krachtens artikel 16, IV, in de wet
van 30 april 1951 vermeld, het bestreden
vonnis heslist, om de verdediging af te
wijzen, bij conclusies door aanlegger tegengesteld, en waarbij staande werd gellonden dat verweerster zich op gezegde
wet niet kon beroepen, daar zij zelf noch
eigenares noch huurster van het handelsfoncls is, c< dat het zonder belang is vast
te stellen dat het handelsfonds aan de
echtgenoten Frissen toebehoort JJ, dan
wanneer « naar lnid van artikel 1 van de
wet van 30 april 1951, de wet van toepas-

(1) Verbr., 23 maart 1956 (Bull. en PAsrc.,
19-56, I, 781).
(2) en (3) Raadpl. Fr. vcrbr., 28 october 1931
{D. H., 1931, biz. 521) en verbr., 8 juli 1954
(Bull. en PASIC., 1954, J, 985).

('1) DE PAGE, bd. II, nrs 1069, 1071 en 1074,
.4, 2o; verbr., 17 juli 19Zii (Bull. en PASIC.,
19~5, I, 364); raadpl. oak verbr., 2 juli 1948
(An·. Fe•·b1·., 19,18, biz. 363) en 22 september
1955 (Bull. en Pasrc., 1956, I, 21).

5. De vonle·rinrt tot betnlina vnn rle ·witwinningsvergoerling, voorzien bij nrU7cel16, IV, van rle sectie vnn het Btwgei·Ujlc Wetback tlie ae bijzonclere r·egelen
beti'ejJ'enrle cle hnnclelshu1w be·vnt, is
aeen vorrleTina tot bctw·isUna vnn de
weigerinu vnmvege cle vei·hmtnler onL de
hmtr te hM·n·ieitwen, en de ter·rnijn binnen dewellce ze rnoet wonlen ingesteld
is bcpnnlrl cloor nrtUcel 28 en niet door
M'Ulcel16, I, 4°, van gezegrle sectie.
(THONE,

T.

N. V.

«BRASSERIE

PIEDBCEUF ll.)

AHREST,

-

___ !_- L= ------ -- -----

-

~:I

-

t--.-

161-

sing is zodra het gaat om een lmurovereenkomst van een onroerend goed in
hoofclzaak bestemcl tot het drijven van
kleinhanclel >> ;
Overwegende, weliswaar, dat een hanclelshuurovereenkomst is, in de zin van
artikel1 in gezegcle wet vermeld, de huurovereenkomst, door artikel 2 niet uitgesloten, die een onroerend goed tot voorwerp
heeft welk, volgens het geval, uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst van
partijen in hoofdzaak tot het drijven van
kleinhandel bestemd is ;
Overwegende nochtans dat de in artikel 1 bedoelde bestemming geen them·etische bestemming is; dat zij werkelijk
dient verwezenlijkt ten opzichte van de
verhuurder door de huurder; dat deze,
derhalve, om zich op de wetsbepalingen te
kunnen beroepen, hetzij eigenaar van een
in het onroerend goed geexploiteerd handelsfonds moet zijn, hetzij clergelijk fonds
in huur moet gekregen hebben;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
bestreden vonnis de eis tot uitwinningsvergoeding door verweerster ingesteld niet
hee''t kunnen inwilligen zonder de in het
mi('! del aangecluicle bepalingen van de wet
van 30 april 1951 te schenden, aangezien
het cleze beslissing op de beschouwing
steuut dat de huurovereenkomst een onroerend goecl betrof clat in hoofdzaak bestemd was tot het drijven van een kleinhandel, zonder dat er diende onderzocht
of verweerster eigenares van het in het
onroerend goed ge,exploiteerd hawlelsfonds was of dergelijk fonds lmurcle;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1201, 1203,
1213, 1372 tot 1375, 1984 tot 1989 van het
Burgerlijk Wetboek, 13 en 14 van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten gewijzigd en aangevuld door
de wetten van 22 en 24 december 1951 en,
voor zoveel als nodig door de wet van
29 juni 1955, doordat het bestreden vonnis, stennend op de juridische begrippen
van de waarneming van zaken en van de
hoofdelijkheid, beslist dat verweerster
geldig de hernieuwing van de hum·overeenkomst aangevraagd heeft door zich enkel tot aanleggers vader te richten, alhoewel het onroerend goed, aan verweerster te dien einde verhuurd, de onverdeelde eigendom van aanlegger en diens
vader was, dan wanneer het begrip van
zaakwaarneming dat van vertegenwoordiging niet impliceert, derwijze dat bij gebreke aan vaststelling van het bestaan
van een lastgeving welke uitdrukkelijk
aan de waarnemer de macht verleende de
betekening van de a:;tnvraag tot hernieuwing te ontvangen, de rechter over de
grond aan een derde het recht niet mocht
erkennen de waarnemer aan te zien als
gehouden tot verplichtingen vreemd aan
VERBR., 1957. - 11

de claden van inmenging van de waarnemer in de zaken van de meester, dan
wanneer de in de oorspronkelijke huurovereenkomst bedongen hoofdelijkheid, in
het raam van wetsverbintenissen verschillend van die thans in voege, met die overeenkomst verdwijnend, er niet kon vermoed worden, bij afwezigheid van uitclrukkelijke wetsbepalingen of nit overeenkomst ontstane bepalingen dat zij oak
de moclaliteiten beheerste eigen aan het
sluiten van een nieuwe lnmrovereenkomst:
Overwegende clat het vonnis erop wijst
dat, toen verweerster haar aanvraag tot
hernieuwing van <le huurovereenkomst betekende, het onroerencl goed welk zij
ht1urde het onverdeeld eigendom was van
aanlegger en eli ens vader, aanlegger, door
het overlijden van zijn vader, sindsdien
aileen eigenaar van het goed geworden
zijnde;
Dat het preciseert dat verweerster cleze
vraag slechts betekende aan een der verhuurders, de vader van de aanlegger;
Overwegende dat, om te beslissen dat
deze aan een van de verhuurders gedanc
betekening gelclig ten aanzien van beiden
verwezenlijkt is, het vonnis vaststelt dat
nit de elementen van het dossier blijkt
« dat de vader met valle toestemming van
de zoon zich als waarnemer van de onverdeeldheid heeft gesteld >> ;
Dat, door aldus te statueren, het vonnis
niet steunt op een waarneming van zaken
in de zin van artikel 1372 van het burgerlijk wetboek, clit wil zeggen, op een inmenging van de vader in de zaken van
aanlegger zonder voorafgaande overeenkomst, zoals het middel beweert, doch op
een beheer van onroerend goed door de
vader aileen uitgeoefend met de valle toestemming van aanlegger, hetgeen het bestaan van een lastgeving doet blijken;
Overwegende dat, oak in strijd met wat
het middel beweert, de lastgeving om een
onroerend goed te beheren en, bijgevolg,
om eventueel de betekeningen te ontvangen welke dit aangaan, stilzwijgend kan
zijn;
Overwegende dat het beschikkend gedeelte, waartegen het middel opkomt,
door de vaststeilingen van het vonnis aldus gerechtvaardigd zijnde, het bezwaar
gericht tegen de beschouwingen over de'
hoofdelijkheid van belang is ontbloot;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 16, 1, 4°, lid 3, van
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd door de
wetten van 22 en 24 december 1951 en,
voor zoveel als nodig door de wet van
29 juni 1955, doordat uit de vaststellingen
zelf van het bestreden vonnis blijkt dat
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onderhavige vordering tot betwisting 'van
de weigering door aanlegger en zijn vader
gesteld tegen de aanvraag tot hernieuwing hun door verweerster gestunrd, aan
de vrederechter werd overgelegd, na het
verstrijken van de vervaltermijn die,
naar luicl van cle in het midclel aangeduide
bepaling, dertig dagen is vanaf de betekening aan de huurder van die weigering;
Overwegende dat, is strijd met de bewering van het middel, de door verweerster ingestelde vordering geen vordering
is tot betwisting van de weigering door
aanlegger en zijn vader gesteld tegen d:;
aanvraag tot hernieuwing· van de lmurovereenkomst welke gezegde verweerster
had gesteld;
Overwegende dat, zoals het bestreden
vonnis het vaststelt, zoncler clesomtrent
bestreden te worden, « de bij e:Jcl)loot van
14 april 1954 ingestelde vordering strekt
tot veroordeling van geintimeerde - hier
aanlegger - uan appellanten de som van
200.000 frank te betalen ten titel van uitwinningsvergoeding op grond van artikel16, IV, van de wet van 30 april1951 ll;
Overwegendt~
dut cle wetsbepaling,
waarvan de schending door het middel
aangevoerd wordt, en die een termijn van
uitsluiting voorziet van het recht op hernieuwing wanneer de gegrondheid van het
weigeren van de aanvraag betwist wordt,
een verschillend voorwerp lweft van dat
van artikel 28 van de wet van 30 april
1951 dat de termijn bepaalt wuarin de
vordering·eri tot betaling van de uitwin~
ningsvergoeding dienen ingesteld;
Dat het middel niet kan aungenomen
worden;
Om die redenen, en zonder dat er aanleicling bestaat het vierde middel te onderzoeken, hetwelk geen meer uitgebreide
verbreking zou kunnen meebrengen, verbreekt het bestreden vonnis doch enkel
voor zoveel het, om de door verweerster,
naamloze vennootschap Brusserie Piedbeen£, ingestelde vorclering tot betaling
ener uitwinningsvergoeding gegrond te
verklaren, en bijgevolg aanlegger te veroordelen tot betuling van de som van
50.400 frank met de gerechtelijke interesten alsook tot de kosten van beide
aanleggen, daarin niet begrepen clie veroorzaakt door de tussenkomst van de
echtgenoten Frissen-Bourdouxhe, de door
aanlegger voorgestelde verdediging heeft
afgewezen welke afgeleid was hieruit dat
de wet van 30 april 1951 te dezen niet toepasselijk was omdat verweerster noch eigenares was noch het in het onroerend
goed ge,exploiteerd handelsfonds huurde;
beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de twee derde
der 'kosten en aanlegger tot het overige

clerde; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Hoei, in hoger beroep zetelende.
8 november 1!J56. - 1'" kamer. - Voorzittet·, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslnggever, H. Vaii Beirs. - Gelijkluiclende concl?tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur generaal.
HH. Van Ryn en Simont.
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FAILLISSEMENT. - DATUM VAN DE OPHOUDING DER BE'l'ALINl1Ell. - HANDELAAR
WELKE EEN l1E"REOH'l'ELI.JK AKKOOBD HEEF'l'
GEVBAAGD. - HANDELAAR WELKE VAN DIE
VBAAG AFSTAND DOET EN AANGIFTE VAN DE OPHOUDING VAN ZIJN BE'l'A!,INGEN DOET. - AFS'l'AND GEDAAN ALVOBENS DE BEOH'l'BANK OVER
DE H0fi10LOGATIE VAN HET AKKOORD UITSPRAAK HEE!!'T GEDAAN. - DATUM VAN DE OPHOUDING DER IlETALINGEN WELKE ZES MAANDEN VOOR HEl' INDIENEN VAN HET VERZOEK
'KAN \VORDEN VERVROEGI)',

TV nnneer een hanclelan1·, clie een gerechteli.ilc alclcoonZ heett gevrnagcl en clie naflerhnncl, voo·raleer de 1·echtbank over
de homologcLUe vnn clU akkoorcl ttitspraak heett gednnn, ntstancl heeft geclnan vnn die vrang om cwngifte te cloen
vnn cle ophotLding vnn zijn betaling, ten
.11evolge van clie aangi[te, failUet worllt
verlclnard, mag cle clatum vnn cle opho1Lcling van zijn betalingen verv1·oegcl worclen tot zes mannflen v66r het inclienen
van het verzoelc tot ale/coon~. (Samen-

geschakelde wetten van 25 september
19±6, art. 24, aL 2.)
(N. V. « <Jia INTEROOMMEHCIALE BELGE ll, T.
fiiAHDENS q. q., CURA'l'OR VAN HET FAILLISSEMENT SONOVA.)
ARBES'l' (1).
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het micldel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 442 van het Wethoek van koophundel, 5, 24, 38 van de
wetten op het gerechtelijk akkoord samengescllakeld bij besluit van de Regent
van 25 se11tember 1946 genomen in uitvoering van artikel 3 van de wet van 10 augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord,
(1) Zie conclusies van het openbaar ministerie in Bull. en PASIC., 1957, I, 247.
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-163doordat het bestreden arrest, het beroepen vonnis bevestigend, beslist dat in geval van intrekking van de vraag tot gerechtelijk akkoord en van gelijktijdige
aangifte der staking van de betalingen,
de datum der ophouding van de betalingen tot zes maanden v66r het indienen
van het verzoek <lient te worden vervroegd, op artikel 24, lid 2, der samengeordende wetten op het gerechtelijk akkoord steunend om aldus te beslissen, dan
wanneer, die wetsbepaling slechts van de
door artikel 442, alinea 3, van het vVetboek van koophandel gestelde regel afwijkt in de enkele er beperkend aangehaalde gevallen, en waarvan geen enkele
in casn voorhanden is, derwijze dat het
bestreden arrest door die wetsbepaling
toe te passen deze, zoals de andere aangedui<le wetsbepalingen, l1eeft geschonden:
Overwegende dat nit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat verweerster, na
op 3 maart 1g5! een verzoek tot gerechtelijk akkoord ingediend te hebben, dit
verzoek verklaartle te verzaken op 4 mei
1951, hetzij v66rdat de rechtbauk over
de .homologatie van het akkoord uitspraak te <loen had, en terzelfder tijd de
aangifte van de ophouding harer betalingen deed;
·
Dat, bij vonnis van 5 mei 1954, de
Rechtbank van koophandel te Brussel het
faillissement open verklaarde op verweersters aangifte ;
Dat dezelfde rechtbank, bij vonnis van
3 juli Hf54, recht deed op het verzoek van
de curator, hier verweerder, hetwelk ertoe strekte de datum van de ophouding
der betalingen te vervroegen tot zes
maanden v66r het indienen van het verzoek tot gerechtelijk akkoord;
Dat, door het bestreden arrest, het Hof
van beroep te Brussel het vonnis der
rechtbank van koophandel van 18 december 1951 bevestigde, vonnis dat het verzet
niet gegrond had verklaard door aanlegster, schul<leiseres in het faillissement,
tegen het vonnis van 3 juli 1954 ingesteld;
Overwegende dat aan de regel van artikel 442, lid 3, van het Wetboek van !wophandel, waarbij bepaal<l wordt dat het
tijdstip van de ophouding der betalingen
van de gefailleerde niet mag gesteld worden op een datum die meer dan zes maanden valt v66r het vonnis van faillietverklaring, de wetgever uitzonderingen heeft
gebracht, namelijk door artikel 24, lid 2,
der op 25 september 194G samengeschakelde wetten op het gerechtelijk akkoord;
dat deze laatste bepaling aan de rechter
het vermogen toekent de datum van de
staking der betalingen, in geval van aangegeven faillissement, narrielijk ingevolge
de verwerping van het verzoek om akkoord bij toepassing van de artikelen 7

of 8, tot zes maanden voor het indienen
van het verzoek te vervroegen ;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werkzaamheden van gezegde samengeschakelde wetten blijkt dat die bepaling
genomen werd omdat het indienen van
een verzoek tot akkoord met een aangifte
van staking van betaling gelijkstaat en
dat er aanleiding bestaat de uitwerkingen
te verbeteren van de voorlopige schorsing
welke de schuldeisers het recht ontneemt
het faillissement van hun schuldenaar te
doen uitspreken; dat de redenen welke de
curator toelaten de vernietiging te vorderen van zekere daden door de schuldenaar gesteld v66r het indienen van het
verzoek evenzeer in het geval van intrekking van het verzoek als in de gevallen
voorzien bij artikel 24, lid 2, voorhanden
zijn;
Dat, bijgevolg, indien de wetgever empressis ve1·b-is de uitwerkingen niet bepaalde van een intrekking van het verzoek om akkoord, geen enkele reden kan
aangevoe1'd worden, ingeval van faillietverklaring ingevolge dergelijke intrekking, om aan deze, ten .opzichte van de
schuldeisers uitwerkingen toe te kennen
welke verschillen van die welke volgen
uit het afwijzen van de bij artikel 24,
lid 2, voorziene vraag ;
Dat het middel naar recht faalt;
oin die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres tot de kosten.
8 noveml1er 1956. - 1 • kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijkl11idende
concllts·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn
en Ansiaux.
'

l<

KAMER. -

8 november 1956

1° VERANTWOORDEJLI.JKHEID (BUITEN CON'J'RACT). - ARTIKEL 1385 VAN

HET BURGERLLTK WE'l'BOEK. - VERANTWOORDELIJKHEID DIE WEEJT OP DE PERSOON
'DIE IN RECHTE DE BEWAKING VAN HET DIER
HAD.- BEGRIP,
2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZAAK.
- VERBREKING. - AANVRAAG TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST INGES'.rELD DOOR DE VERWEERDER OP DE VOORZIENING. - VERWERPING VAN DE VOORZIENING.
- AANVRAAG TOT BINDENDVERKLARING ZONDER VOORWERP.
1 o De per soon die, l·widens aTtilcel1385 van
het BltrgeTl-ijk Wetboelc, verantwoordelijk is voor de schade door een dier berokkend, is deze die, op het ogenblik

-164van de sohade, in 1·eohte de bewalcing
van het d·ier alsmede het meestersohap
m·over had, 't is te zeggen de niet-ondergesoh'ilcte maoht van leiding en toezioht (1).
2° De verwerp·ing van de voo1·ziening
maalct zonde·r voo1·we·rp cle aanvraau tot
bindendverlcla1·in,(J ·van het arrest inuesteld doo1· cle ve1·wee1·de1· 01J cle voo1·z·ienin(f te,qen een derde (2).
(OLERCQ, 'l'. Bt\LLAN'l'.)
ARREST.

IIET HOF ; ~ Gelet ov het bestrede.n
arrest, op 14 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegencle clat nit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de genaamde Loneux, in wiens recl!ten de consorten Bihet-Loneux thans optreden, door
de daacl van een aan verweercler Ballant
toebehorend paard werd gekwetst, dat gezegde Loneux leidde om het per vrachtwagen door tnssenkomst van aanlegger
Clercq te vervoeren ;
Dat Loneux de veroordeling tot de vergoeding van de door hem geleden schade
vervolgcle ten laste van Ballant, als eigenaar van het cliei· en, subsidiair, ten laste
-van Clercq ;
Dat Loneux overleden zijnde, ingevolge
een met het ongeval vreemde oorzaak,
zijn wecluwe en erfgenamen het geding
hernamen;
Dat de rechter over de grond de vordering afwees in zover ze tegen Ballant ingesteld was en ze inwilligde il). zover ze
tegen Clercq gericht was, om de reden dat
deze in rechte de bewaking van het dier
had;
Dat cle voorziening door Clercq gericht
is zowel tegen de consorten Bihet-Loneux
als tegen Ballant jegens wie hij tot de
lwsten veroordeeld werd;
Dat. de procesgenoten Bihet-Loneux,
Ballant in tussenkomst en in bindendverklaring van het arrest voor al de partijen
hebben gedagvaard;
I. Over het milldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1385 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doorclat hot bestreden arrest, na in
feite souverein vastgesteld te hebben dat
de genaamde Loneux, rechtsvoorganger

(1) Verbr., 1 maart 1945 (A1-r. Ye••br., 1945,
blz. 117); Fr. verbr., 5 maart 1953 (Dall., 1953,
blz. 473) en 15 januari 1954 (ibid., 19M,
blz. 169).
(2) Verbr., 12 november 1954 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 221).

van verweerclers sub 2 tot 4 << gekwetst
word door de Llaad van een paard dat
steigerde toen hij het leidde om het te
laden in de vrachtwagen die het naar de
woonplaats van eerste verweerder moest
voeren >l en dat doze laatste alsclan
eigenaar van het dier was - , beslist heeft
dat aanlegger verantwoordelijk was voor
de schaclelijke gevolgen van. het ongeval,
om de red en da t, door de eerste verwcerder gelast met !let vervoer en het laden
van het dier op de •·oor dat vervoer bestelde vrachtwagen, hij <<in rechte de bewaking van het litigious paard op zich
bad genomen )), dat << sedert het ogenblik
van de overhandiging van hot paard met
het oog op de uitvoering van de vervoerovereenkomst, hij op het dier het meesterschap en de bestuursmacht had uitgeoefend welke zijn voile verantwoordelijkheicl meebrachten )), en dat << zo voor het
laden als voor cle reis, hij vrij hanclelde
met de middelen van zijn kens zonder
enige tussenkomst van eerste verweercler )), en bijgevolg, verweerders sub 2 tot
'! hun eis tot schadeverg·oeding afgewezen
heeft voor zoyeel hij tegen eerste verweercler was gericht en aanlegger veroordeelcl heeft tot betaling yan verscheidene
sommen welke integraal de 11it het ongeval vloeiencle schaue vertegenwoorcligen,
aanlegger bovendien veroordeelcl zijnde
tot betaling der kosten van beicle aanleggen .zowel betreffencle cle tegen eerste vervveercler gerichte vorclering als die waarin
hijzelf verweercler was, clan wanneer,
eerste 1'erweerder, in zijn hoeclanigheid
van eigenaar van het paarcl, verantwoorclelijk was voor cle schacle door het clier
veroorzaakt en aanlegger geen enkele verantwoorclelijkheicl uit clien hoofcle op zich
hall genomen tot op llet ogenblik van het
laden, <laar niets bewees clat v66r dit
ogenblik de eerste verweerder cle bewaking in rechte ervan aan aanlegger had
overgelaten, of clat deze om het even
welke verbintenis had aangegaan, clan
wanneer het strijdig is, enerzijds, staancle te houclen clat het ongeval overkomen
is op het ogenblik waarop Loneux het
dier ter lacling· naar cle vrachtwagen
leirlde en, anclerzijds, dat aanlegger het
meesterschap en ue bestuursmacht over
het clier bezat op het ogenblik van het
ongeval omdat het clier hem toevertrouwd
-..vercl ten eincle de vervoerovereenkomst
nit te voeren, clan wanneer het arrest althans niets heeft geantwoord op de door
cle eerste rechter aangevoerue beweegreclenen, welke aanlegger, bij zijn conclusies v66r het hof van beroep, uitclrukkelijk verklaarcl had over te nemen, beweegreclenen naar luicl waarvan de verantwoorclelijkheicl van aanlegger diencle afgewezen · omclat het << Loneux is die !let
paarcl naar de vrachtwagen leiclcle, dat
niets bewijst noch te clenken geeft dat

-165Loneux onder bet gezag en bet bebeer
van aanlegger niet zou gestaan hebben
om llet paard tot cle vracbtwagen te leiden en bet op het voertuig te laden, dat
Loneux gekwetst werd v66r clnt bet paanl
in de vrachtwagen plnats nam, dat Loneux heel waarschijnlijk cle nangestelde
van eerste verweerder was of dat hij althans met bet paarcl te leiclen goeclgunstig
zijn bulp verleend beeft >>; dan wanneer
het arrest evenmin de door aanlegger v66r
het hof van beroep genomen conclusies
beantwoorcl heeft voor zoveel ze aanvoerden dat (( het ongeval gebeurcle op het
ogenblik waarop het paard van de stal
naar de vrachtwag·en geleid werd, dat het
door Loneux gehouden en geleid was en
dat deze laatste door de eerste verweerder gelast was geweest de vervoerder te
vergezellen », clan wanneer de motivering
van het arrest in alle veronderstelling
dubbelzinnig is en in bet onzell:er gelaten
heeft of de rechters over de grond hebben
willen beslissen clat het paarcl op bet
ogenblik van bet ongeval al dan niet door
Loneux gehouuen en geleid was, of hebben willen l>eslissen clat Loneux ja dan
neen, hetzij de aangestelde van eerste
verweerder was. door hem gelast het
paard naar de vracbtwagen te leiclen, hetzij onder bet gezag en het beheer van
aanlegger stoncl, hetzij nog goeclgunstig
optrad, eimlelijk of zij bebben willen beslissen dat de yervoerovereenkomst welke
aanlegger aan eerste verweercler verboncl
niet enkel bet vervoer. van het paard begreep van de plaats van lading naar de
woonplaats van eerste verweerder, cloch
ook de lading van het paanl aan boorcl
van de vrachtwagen en eindelijk, het leiden van het· paard van de stal naar de
vrachtwagen, clan wanneer de strijclige,
onvoldoende of dubbelzinnige motivering
van het bestreden arrest aan het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet
niet voldoet :
A. In zover bet middel een strijcligheid
in de beweegredenen van bet bestreden
arrest aanvoert :

Overwegende dat het geenszins strijdig
is, enetzijcls, te verklaren dat bet ongeval
"\Vaarvan Loneux bet slachtoffer is geweest gebeurlle toen Loneux bet paard
leidde naar de plaats waar bet op aanleggers vrachtwagen moest gebracht worden, en, anderzijds, clat aanlegger verantwoordelijk is voor de gevolgen van dit
·Ongeval uit boofde van zijn hoeclanigheid
van bewaker in rechte van het dier;
Dat de rechter over de grond van oor·deel is dat aanlegger de bewaking in
rechte heeft sedert bet ogenblik waarop
(( bet paard hem toevertrouwd wertl met
het oog op de uitvoering van de vervoeroYereenlwmst ll, daarmee klaarblijkelijk

het ogenblik bedoelend waarop hij de hewaking begon door toedoen van Loneux;
Dat aldus, volgens de vaststellingen
van bet bof van beroep, terwijl hij bet
paard naar de vrachtwagen leidde, Loneux er slechts de stoffelijke bewaking
van had, terwijl aanlegger, als bewaker
in rechte, verantwoordelijk was voor de
Lladen van het dier;
B. In zoyer het middel aan llPt bestreden arrest yerwijt de conclusies van aanlegger over de hoedanigheid in rechte
van Loneux niet beantwoortl te hebben :
Overwegende dat cle recbter over de
groncl erop wijst dat, ingevolg·e de tussen
aanlegger en de genaamde Ballant gesloten overeenkomst, aanlegger op bet paard,
clader van het ongeval, het meesterschap
en de macht van leilling en van geen onclergeschikt toezicht had, sedert bet ogenblik waarop het paarcl hem toevertrouwcl
werd;
Dat hij eraan toevoegt dat de reis buiten de aanwezigheid geschiedde van de
eigenaar Ballant of van onverschillig
welke lasthebber van deze en dat de vervoerder vrij handelcle met de micldelen
van zijn kens zoncler enige tussenkomst
van de eigenaar ;
Overwegende dat die beschouwingen
Yanwege cle rechter over de grond de
vaststelling· impliceren dat Loneux niet
voor rekening van Ballant handelde en
dat hij integendeel zijn bedrijvigbeicl uitoefende voor rekening van Clercq, bewaker in rechte van bet vaard; dat bet hof
van beroep alclus impliciet doch zoncler
clullbelzinnigheid aanleggers aanvoeringen
beantwoordcle;
C. In zover bet middel de schending
van artikel 1385 van bet Burgerlijk Wetlloek aanvoert :
Overwegende clat aanlegger niet aanduidt hoe het bestreden arrest de aangeduide bepalingen zou geschonden bebben;
Dat geen van de onderdelen van het
mid del kan aangenomen worden;
II. Over het oproepen tot tussenkoming
en tot bindendverklaring van het arrest
voor al de partijen :
Overwegende clat cleze eis zonder voorwerp is ingevolg·e het afwijzen van cle
voorziening van Clercq;
Om clie redenen, de zaken nrs 1915 en
1!J(i(j samenvoegend, verwerpt de voorziening en de aanvraag tot tussenkoming en
tot bindendverklaring van het arrest voor
:tl de partijen; laat de kosten van die
laatste vraag ten laste van de consorten Bihet-Loneux; veroordeelt aanlegger
Clercq tot de andere kosten.

8 november 19i56. -

1" kamer. -

Voor-

zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -

-166Verslaggevm·, H. Piret. ~ Gelijklttidende [ (N. v.
conclu.sie, H. Raoul Huyoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,

HH. Struye, Van Ryn en De Bruyn.
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9 november 1956

1° ONDERNEMINGSRADEN. - ARBEIDER CANDIDAAT OP DE EERSTE VERKIEZINGEN
VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD, - VERBOD AAN
HET BEDRI.JFSHOOFD OM DIE ARBEIDER AF 'IE
DANKEN. - WET VAN 15 .JUNI 1953 WELKE
DE DUUR VAN DIE DOOR DE WETTEN VAN
20 SEPTEMBER 1948 EN 18 MAART 1950 VOORZIENE BESCHERMING HEEF'I VERLENGD. - V\TET
MET TERUGWERKENDE KRACHT.
2° WETTEN EN BESLUITEN. - GEEN
TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE WET. PLICHT VAN DE RECHTER OM DE WET MET 'l'ERUGWERKENDE KRACH'!' 'l'OE TE PASSEN WANNEER DE WIL VAN DE WETGEVER IS DA'l' ZE
TOT RET YEHLEDEN ZOU WORDEN UITGEBREID.
1. 0 De wet 'Van 15 juni 1953, ·in zo·ver ze tot
de '' 'Uolr/C'nde vel·lciez·in.qen )) de per-iode
heett ttitgebreid tijdens detvelke het bee
drijfshoo.frl behalve om ae reclenen
voo1·zien bij cle door cle wet van
18 maart 1950, wellce de wet van 20 september 1948 hceft aangevuld - cle arbeicler n·iet vennag at te danlcen 1Ue op
cle Ujst wenl geplaatst cle·r candiclaten
voor de ee1·ste verlciezingen teneinde de
onaernemingsraden te vonnen, heett
terurJwerlcende lc·racht.
De1·halve, de arbeider rUe canclidaat is veweest op het ogenblik van clie verlciez·ingen, en clie floor het bedrijfshoofd afgeclanlct is geweest, zelts v66T het in voege
treden van cle wet van 15 juni 1953, heett
het ·recht om opnieuw opgenomen te
worden in de onclerneming, in dezelfde
voorwaa1·den als aegene die na d'it in
voege treden afgeclanlct geweest is (1).

(Wet van 15 juni 1953, art. 21, par 2,
van de wet van 20 september 1948 wijzigende.)
2° De r·echter moet cle wet op het ve1"leden
toepassen, 't is te ze.qgen met teru.gwerlcencle lcracht, incl·ien zttllcs cle wil is geweest van cle wetgever (2). (Burg. Wetb.,

art. 2.)
(1) Raadpl. verslagen van de·Commissie van
arbeid en sociale voorzorg van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (Pa1·l. Besch., nr 269,
Kamer, zittijd 1951-1952, en Pad. Besch.,
nr 436, Kamer, zittijd 1952-1953).
(2) Verbr., 21 september 1956 (Bull. e:1
PASIC., 1957, I, 29).

« BAERTSOEN EN BUl'SSE )), T. ORIEL.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, de 20 juni 1955 gewezen door
de Werkrechtersraad van beroep te Gent,.
kamer voor bedienden;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, bijzonder paragrafen 2, 3, 5 en 6, der wet van 20 september 1948 houdencle organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd en aangevulcl door
de wetten van 18 maurt 1950 en 15 juni
1953, 2 van het Burgerlijk Wetboek en 97
der Grondwet, cloordat de bestreden beslissing, op dit punt de conclusies van
eiseres verwerpende, het vonnis a qtto bevestigcl heeft, in zoverre dit een terugwerkende kracht gaf aan de wet van
15 jimi 1953, en bijzonder aan haar artikel 2 clat de termijn verlengt geclurende
tlewelke, na de aanplakking der verkiezingen, de arbeider die op een candidatenlijst voor een onclernemingsraad geplaatst
werd, slechts kan afgedankt worden om
een ernstige reden of om redenen van_
economische of technische aard, voorafgaandelijk erkend door de bevoegcle pari-·
taire commissie, en dit om reden dat gezegde wet de vroegere wetgeving zou Iaten bestaan hebben, namelijk paragrafeu 3 en 5 van artikel 21 der wet van_
20 september 1948, zoals de wet van_
18 maart 1g50 ze aangevulcl heeft, dan
wanneer, bij afwezigheid van elke tegengestelde beschikking in haar tekst, de wet
van 15 juni 1953, zoals elke wet, slechts
beschikt voor de toekomst, dat ze geen_
terugwerkende kracht heeft en dat noch
de wet van 20 september 1948, noch deze·
van 18 maart 1£50 dergelijke terugwerkende kracht gegeven hebben noch kunnen geven hebben aan een wet die OP'
deze data niet bestoncl :
Overwegende dat de wet van 20 september 1948, houdende organisatie van het
bedrijfsleven, gewijzigd door artikel 1,.
paragraaf 2, van de wet van 18 maart
1950, bij paragraaf 2 van haar artikel 21
ten voordele van de arbeider voorgedragen op een candidatenlijst voor de ondernemingsraad,
beschermingsmaa tregelen ·
heeft willen treffen door zijn afdanking
te verbieden, behalve wegens de redenen
welke zij bepaalt, gedurende een periode·
welke aanvang neemt van de vijftien dugen af die het ogenblik voorafgaan waurop de ondermingsraad of het bedrijfshoofcl, door micldel van aanplakking, de
datum hebben bekendgemaakt waarop de
verkiezing is vastgestelcl en welke zich
uitstrekt « totclat twee jaar volgende opde aanplakking van de uitslag ervan: verstreken zijn )) ;
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-167Overwegende dat elke afdanking voor
de inwerkingtreding van de wet, die in
overtreding met gezegde paragraaf 2 werd
gedaan, nietig is (artikel 21, paragraaf 3),
en dat de afgedankte arbeider, onder
-voorbehoud van het vervullen door hem
-van de voorgeschreven rechtsvormen, in
de onderneming opnieuw moet opgenomen
worden (artikel 21, paragraaf 5), het bedrijfshoofd, bij gebreke daarvan, ertoe
gehouden zijnde, aan de arbeider die op
een candidatenlijst werd voorgedragen en
die hij afgedankt heeft in schending van
de bepalingen van paragrafen 1 tot 4, bepaalde vergoedingen te betalen;
Overwegende dat de wet van 15 juni
1953 beschikt dat, in voormeld paragraaf 2 de woorden << totdat twee jaar
-volgende op de aanplakking van de nitslag ervan (de verkiezing) verstreken
zijn >>, vervangen worden door « tot de
volgende verkiezingen >>;
Overwegende dat de bestreden sententie
beslist dat de wet van 15 juni 1953, voor
zoveel ze artikel 21, paragraaf 2, vervangt
en aanvult een terugwerkend karakter
heeft en, dat, dienvolgens, de verweerder
afgedankt voor de inwerkingtreding van
die wet en die vo66r deze wet op een candidatenlijst - de lijst aangaande de verkiezing·en van maart 1950 - voor de ondernemingsraad voorgedragen werd, tot
·de eerstkomende verkiezingen al de in artikel 21 voorziene beschermingsmaatregelen kan genieten;
Overwegende dat, naar luid van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, een wet
slechts voor de toekomst beschikt en geen
terugwerkende kracht !weft, doch dat de
rechter ertoe gehouden is deze voor het
verleden toe te passen, indien zulks de
bedoeling van de wetgever is ;
Overwegende dat die bedoeling terzelfdertijd uit de voorbereidende werkzaamheden en nit de tekst zelf van de wet
blijkt;
Overwegende, enerzijds, dat de voorbereidende werkzaamheden, inderdaad, in
het Iicht stellen dat de wet van 1953 de
-duur van de beschermingsperiode op de
candidaten heeft willen toepassen naar
verhouding van de verlenging van de duur
-der mandaten van de eerste verkozenen
en dat de nieuwe wetsbepaling betekent
dat de candidaten beschermd zijn tegen
-een willekeurige afdanking gedurende
guns de duur van het mandaat dat het
_gevolg van de eerste verkiezing is;
Dat dezelflle voorbereidende werkzaamheden nuder bepalen, dat de candidaten
-die « zoncler ernstige reden afgedankt zijn
voor de inwerkingtreding van de wet>>, de
nietiglleid van de afdanking zullen kunnen opwerpen krachtens de bepalingen
van de nieuwe wet;
Overwegende, anderzijds, dat daar de

wet van 1953 in paragraaf 2 de woorden
« vervangen >> en « aangevuld ll ingelast
heeft in de bepalingen voorzien bij artikel 21, welk een geheel uitmaken, en zoncler voorbehoud of wijziging de volgende
paragrafen Iaten bestaan heeft, paragrafen welke zeker een terugwerkend karakter hebben, de wetgever aan de nieuwe in
de wet van 20 september 19i8, reeds gewijzigd door deze van 18 maart 1950, ingelaste bepalingen, die aldus al de candidaten in de eerste verkiezingen bedoelen,
terugwerkende kracllt !weft willen geven;
Dat het middel naar recht fault ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 november 1956. - 1e learner. - Voorzitte1·,
H.
de
Olippele,
raadslleer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
H. Bayot. - Gelijkln·iuenae conclusie,
H. Duman, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
HH. Van Ryn en della Faille d'Huysse.
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OVEREENKOMST. VooRWAARDELIJKE
VERBIN'l'ENIS. SCHORSENDE VOORWAARDE.
VEIWULDE VOORWAARDE. TERUGWERKENDE KRACHT. AFWIJKING DOOR OVEREE\'KO:MS1' DER PARTIJEN. WE'f'l'ELIJK-

HEID.

Het is ae pa.rtijen toegelaten door overeenlcomst af te wijlcen van ae terngwerlcenrle lcracht, wellce a1·tilcel1179 van
het Burgerlijlc l•Vetboelc hecht aan ae
vermtlling van ae schorsenae voorwaarae waa1·aan een verbintenis onrleTwoTpen is (1).
(BOEL, T. CUVELIER EN STOCKMANS.)
ARRES'f.

RET HOF; - Gelet' op het bestreden
arrest, gewezen de 10 mei 1955 door het
Hof van beroep te Brussel;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleicl uit cle schending van de artikelen 1119 en 1247 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na vastgestelcl te hebben
(1) Raadpl. DE PAGE, bd. I, 2e uitg., biz. 21'8,
nr 168; DEKKERS, Handboek van bm·gerl·ijk
•·echt, bd. I, nrs 488 en 489; PLANIOL en RlPER'r,
bd. VII, nr 10!4·; COLIN en CAPITANT, bd. II,
nr 659; BEUDANT, bd. VIII, nr 747.
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verweerclers zich verplicht hebben het materieel, clat ze zouden gekocht hebben met
de door eiser voorgeschoten 300.000 frank,
aan eiser af te leveren inclien een cloor
verweerclers ontworpen vennootschap v0.6r
31 december 1947 niet tot stancl zou gekomen zijn, - clat op gezegcle datum van
31 december 1947 de vennootschap niet
gesticht was, clat een in kracht van gewijsde getreclen arrest van het Hof van
beroep te Brussel del. 31 mei 1952 verweerclers veroorcleelcl heeft onder meer
om aan eiser het materieel af te levcre.n
clat zij haclclen gekocht overeenkomstig
het voormelcl contract van 8 september
1947, en, bij gebreke hieraan, de tegenwaarcle ervan aan eiser te betalen, en clat
verweerclers aangeboclen hebben, in uitvoering van clit arrest, een motor Chrysler en een clraagbare zaag ter beschikking
te stellen van eiser te Leopoldstad, beslist
heeft clat dit aanbocl een gelclige uitvoering van het voormelcl arrest uitmaakte,
om reclen clat cle verplichting, door verweenlers onder schorsencle voorwaarde
aangcgaan om het kwestieus materieel
aan eiser af te leveren, eerst tot stand gekomen is op 31 december 1947 - datum
waarop de voorwaarde vervulcl wercl - en
dat het bewezen was clat op deze datum
het voormeld materieel zich te Leopolclstad bevoncl, clan wanneer de vervulde
voorwaarcle terugwerkende kracht had
tot op de dag waarop de verbintenis wercl
aangegaan, clan wanneer dus de verplichting van verweerclers om het materieel af
te leveren, alhoewel in feite op 31 december 1947 ontstaan, in rechte op grond van
artikel 1179 van het Burgerliik Wetboek
beschouwcl moest worden op 8 september
1947 te zijn ontstaan, clan wanneer uit
het door het bestreclen arrest niet betwiste feit clat op 8 september 1947 het af
te leveren materieel nog geen vaste en
zekere zaak was, volgt clat clat materieel
moest afgelevercl worden, niet te Leopolclstad, cloch aan de woonplaats van de
schulclenaars te Brussel, clan wanneer
verweerders bijgevolg hun verplichting
om het materieel aan eiser af te leveren
niet geldig uitgevoercl hebben, en dan
wanneer het herhaalcl bevel aan verweerclers betekend om aan eiser de tegenwaarcle van clit materieel te betalen gelclig
was; het tweecle, afgeleid nit de schenc
ding van artkiel 97 van de Gronclwet,
cloordat het bestreclen arrest, de besluiten
van eiser niet beantwoorcl heeft in zoverre zij staancle hielden : 1° dat de aflevering van het kwestieus materieel had
moeten plaats grijpen aan de woonplaats
van de schuldenaars; 2° dat de schorsende
voorwaarde, zijncle het niet stichten,
voor 31 december 1947, van de ontworpen
vennootschap, tot op 8 september 1947,

datum van de overeenkomst waarbij verweerders zich verplicht hadden het materieel aan eiser af te leveren, terugwerkencle kracht hacl, zulks overeenkomstig:
artikel 1179 van het Bnrgerlijk Wetboek,.
rlat op gezegcle datum van 8 september·
1947 het materieel noch geiclentificeerd
noch bepaalcl was, en clat in clit geval bij
toepassing van artikel 1247 van het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst diencle
uitgevoercl te worden aan de woonplaats
van de schulclcmaars. zijnde verweerclers"
te Brussel; 3° clat het nooit het inzicht
van partijen geweest was eiser totaal afhankelijk te maken van de willekeur Valll
de schuldenaars door een ter beschik-·
kingstelling van een gedeelte van het
kwestieus materieel in een reeks verschillende plaatsen van de werelcl - doch dat
partijen de uitvoering van de wederzijclse·
verplichtingen haclclen beschouwcl als dienencle gedaan te Brussel, clan wanneer,
om wettelijk gemotiveercl te zijn, de rechterlijke beslissingen op al de door de par-·
tijen in regelmatig neergelegcle besluiten
ingeroepene midclelen moeten beantwoorden :
:
Overwegende clat het arrest weliswaar"
releveert clat aan de door verweerclers
aangegane verbintenis ~ aanlegger het materieel af te leveren hetwelk was gekocht
met de door hem ter beschikking van het
consortium gestelde som van 300 000 fr.
- onder de << schorsenLle voorwaarde l)·
'Yerd aangegaan clat de ontworven vennootscllap niet tot stand zou gekomen
zijn v66r 31 december 19±7;
0Yerwegencle echter dat het tevens
vaststelt dat die verbintenis ontstaan was
uit een op 8 september 1917 onclertekende
overeenkomst welke bepaalcle : 1° dat verweenlers en een derde gezamenlijk een
consortium in het !even riepen met het
oog op de oprichtingvaneen vennootschap ;
2° clat aanlegger een som van 300.000 fr.
ter beschikking van het consortium
stelcle; 3° clat, ingeval cle vennootschap·
v·66r 31 december 1947 niet tot stand zou
gekomen zijn, het materieel dat met de
300.000 frank zou gekocht zijn en het niet
tot dergelijke aankopen gebruikte saldo
onmicldellijk aanleggers eigendom zouclen
worden;
Overwegende clat het bestreden arrest,
die overeenkomst uitleggend, vaststelt
clat, vermits de becloelde voorwaarcle niet
vervulcl is, het nakomen van de op verweerclers rustenrle verbintenissen, welke
er onder meer in bestonden het gekocht
materieel af te leveren, gewis onder een
schm;sencle voorwaarde werclen aangegaan
maar dat clit nakomen evenwel pas op
31 december 1947 diende plaats te hebben
en dat, claar op clie datum al het materieel
zich te Leopoldstacl bevoncl, het op die
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-169])laats was ·clat het aan aanlegger diende
te worden afgel'everd;
Overwegende dat de rechter over de
:grond mitsdien, zonder artikel 1179 van
het Burgerlijk Wetboek te schenden, uit
·de gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen heeft kunnen af!eiden dat zij afgeweken hadden van de terugwerkende
kracht die, volgens dit artikel, uit de vervnlling van de voorwaarc1e voortvloeit;
Dat zodoende hij irnpliciet en op passende wijze op de in het tweede middel
bedoelde conclusies van aanlegger geantwoord heeft ;
Dat de middelen niet knnnen ingewilligcl worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 november 1956. - 1~ kamer. - Voorzittet·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzittei'. - Verslnggever, H. De
Bersaques. Gelijklit"iclende concl·u.sie,
H. Dumon, advocaat-generaal. Pl.
HH. Struye en Van Leynseele.

l"

KAMER. -

9 november 1956

()0RL0G. - Pno•roCOL VAN CAPITULATIE VAN
HE1' BELGISCH LEGE!': YAN 28 l\fEI 1940. AR'l'IKEL 5 VAN DE BIJLAGE II VAN DI'l' PROTOCOL. - DEAAGWI.JD'l'E.
Het blijlct niet u# cle termen vnn artilcel 5, van bijlage II, van het pmtocol
van cctpititlat·ie van het Belgisch leger
vnn 28 me·i 1940 ant de hnndelaars en
nijvet·anrs, ann wie door het Bel,qisch
leger, voor die datum, stojJ'en -we·rden
toevertronwcl ten eincle u·niformen te
ve·rvaarcligen, pcrsoonlijlc e1· toe ,qehoullen tvaren d·ie stojfen ann het Duits leger te leveren of clat het Bel,qisch leget·
zelf zich er toe had veqJUcht z1tllcs te
.rloen.

(DE DECKERE, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER YAN LANDSVERD]o]DIGING.)
ARREST.
HE'J' HOE' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1~55 gewezen cloor het
Hof van beroep te Gent ;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schending van <le artikelen 68 en 97 van
de Grondwet, van de wet van 25 mci 1!l10
houclende goedkeuring van de Oonventie
van Den Haag van 18 .october 1907, betreffende de oorlogswetten en gebruiken, van
tie artikelen 35 der bijlage tot gezegde

Oonventie, 1134, 1.138, 131S, · 1320, 1321,
1322 van llet Burgerlijk vVetboek, en van
de bewijskracllt van artikel 5 van de protocol-bijlage nr II van het protocol van
capitulatie van het Belgisch leger van
28 mei 1940, doorclat het bestreden arrest,
na irnpliciet doch duidelijk aangenomen
te hebben dat de kwestieuze khakistoffen,
waarvan verweerder de teruggave vorderde, voorraden waren die op 28 mei 1940
bij eiser neergelegd waren voor de bevoorrading van het Belgisch leger, beslist
heeft dat llet capitulatieprotocol van
28 mei 1940, protocol waarvan llet arrest
het voor verweerder binclend karakter
uitdrnkkelijk erkent, niet als gevolg had
de eigenclom van de kwestieuze goederen,
als legervoorraclen, aan cle Duitse overheid solo consens?t over te dragen, dat
deze goederen eigendom bleven van verweenler zolang de Duitse overheid ze niet
in beslag genomen had, en dat artikelll38
van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk was op het protocol, dan wanneer
llet protocol verweerder, zowel als het
personeel die met het beheer van de voorrallen gelast was, uitdrukkelijk verplichtte gezegde voorraden aan de Duitse
overheid af te geven, dan wanneer de verbintenis om een zaak te leveren voltrokken is door de enkele toesternming van
de contracterende partijen, en zij de
schuldeiser tot eigenaar maakt van de
zaak van het ogenblik af dat zij moest
geleverd worden dan wanneer dus verweerder, door de ondertekening van llet
protocol, alle recht op de kwestieuze voorraden verloren had en niet meer gerechtigd was om later van eiser de teruggave
of de tegenwaarde ervan te vorderen :
Overwegende, weliswaar, clat het bestreden arrest, artikel 5 van de bijlage bij
het capitulatieprotocol van 28 mei 1940
uitleggend, erop wijst dat, krachtens clie
bepaling en bij toepassing van artikel 35
van de bijlage bij de conventie van Den
Haag van 18 october 1907, de Delgiclle
Staat gehouden was de zaken, in voormeld artikel 5 bedoeld, te leveren en dat
beide partijen gehouden waren tot het
nauwgezet naleven van de bepalingen
van het protocol;
Overwegende, evenwel, dat het arrest
niet vaststelt da t een particulier, zoals
aanlegger, aan vvie v66r cle oorlogsoperaties stoffen werclen toevertronwd met het
oog op het vervaardigen van unifonnen,
kraclltens voormelcl artikel 5, de verplichting had de op 28 mei 1940 overblijvende
hoeveelheden van die stof aan cle vijand
te leveren; dat het evemnin vaststelt dat
de Staat of llet Belgisch leger de verbintenis zouden aangegaan hebben bedoelde
koopwaar aan het Duits leger te leveren;
Dat ook niet uit het arrest valt af te
leiden dat de rechter over de grond uit-
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verwerking tot uniformen de door het
leger beheerde cc depots ll of cc voor ·tle bevoorrading van het Belgisch leger opgeslagen voorraden ll uitmaakten, depots en
voorraden als venueld in artilwl 5 van
bijlage II bij het protocol van 28 mei
19±0;
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel onderstelt, artikel 5 van bijlage II
bij llet protocol niet bepaalt dat handelam·s en indnstrHHen, die onder de bovengezegde voorwaarden van het Belgisch
leger stoffen hadden ontvangen, persoonlijk de verplichtlng hadden ze aan het
Dnits leger te leveren of dat het Belgisch
leger zich ertoe verbonden had ze zelf te
leveren;
Dat llet mitldel niet kan ingewilligd
worden;
·
Over llet tweede middel, afgeleicl uit de
scllencling van artikel H7 van de Grondwet, doorclat het bestreden arrest beslist
lleeft, ener.zijds, dat llet capitulatieprotocol van 28 mei 1940, volgens welk alle
voorraden ovgeslagen met llet oog op de
bevoorracling van het Belgiscll leger ongescllomlen dienen afgeleverd aan de
Duitse overheid, bindeml was voor verweerder en door hem nauwgezet moest
worden nageleeftl, en, anderzijds, dat llet
niet gelijk te stellen was met de bedingen
van een vrije overeenkomst van het verbintenissenrecht, waarYan artikel 1138
van het Burgerlijk Wetboek zou toepasselijk zijn, dan wanneer clit een tegenstrijdigheid uitmaakt die met het gebrek
aan de door artikel 97 van de Groiidwet
vereiste motivering gelijkstaat, dan wanneer minstens uit de bewoording·en van
het arrest onmogelijk kan uitgemaakt
worden of fle recllters over cle groncl hebben willen lleslissen dat de rechtsregel in
artikel 1138 van het Burgerlijk Wetboek
vervat niet van toepassing was om rerlen
dat het protocol geen overeenkomst was
van civiele aard, dan wel of ze llebllen
willen beslisseil dat artikel 1138 niet toepasselijk was om reclen dat het protocol
geen vrije overeenkonist was, dan wanneer deze onclnidelijkheid in de motivering aan het hof iliet toelaat zijn controlerecht over de wettelijkheid van de
bestreden besllssing nit te oefenen :
Overwegende dat het arrest erop wijst,
enerzijds, dat de wapenstilstandsovereenkomst enkel een militair lmrakter heeft;
dat zij opg·edrongen wordt door de wil
van de overwinnaar, maar clesondanks de
Staat bindt en door hem moet worden nageleefd;
Dat llet anderzijds beslist dat capitulaties niet zijn gelijk te stellen met de bedingen van een vrij aangegane overeenkomst van llet verbintenissenrecht waar-

op artikel 1138 van het Burgerlijk Wetbock toepasselijk .zou wezen ;
Dat uit die reclenen, die niet door tegenstrijcligheid zijn aangetast, blijkt dat het
arrest heeft beslist dat de beschikkingen
van een door de vijand opgedrongen capitulatie geen vrij aangegane door llet burgerlijk recht llelteerste overeenkomst uitmaken;
Dat het miclclel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
!J november 1956. - 1" lmmer. - VoorzUte·r, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Bayot. Gelijlclu.idende oonolltsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleitei', H. Struye.
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VEJRKEEJR. - WEGCOllE VAN 1 FEURUARI
1934, ARTIKEL 22, 2. - VOETGANGERS TOEGELA'l'EN 0~£ DE RIJ\YEJ 'l'E VOLGEN. -

Voon~

"TAATIDEN.

On(ler toepassing ·van a.rtilcel 22, 2, van de
W egoorle ·van .l febnJ.a·ri .1934, ·volstond
cle omstandigheid dat een openbare weg
niet vom·z·ien was met voetparlen nooh
met verhoogde bermen niet om rle voetgange·rs toe te laten rle i"ijweg te voluen,· bovenclien rnoest de i'ijweg met
ueen gelij lc1jloe1·se berm en zijn voorzien
of moesten rle voetparlen en be1·men onbr·uilcbaar of belernrne·rd zi,in.

(REGGERS,

T.

KEPPERS.)

ARUEST.

HEJ'.r HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 30 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schemling van de artikelen 22 (vooral alinea 2), gewijzigd door koninklijk besluit
del. 17 januari 19-36 en 18 october 1946, 41,
42 van de oude vVegcode, 418, 420 van llet
Strafwetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk vVetboek, 97 van de Grondwet, doordat llet bestreden arrest, om de veroordeling van eiser en de verwerping van zijn
burgerlijke eis te rechtvaardigen, verklaart dat de voetganger Keppers C( bij
gebrek aan trottoir of verlloogde berm,
de rijweg te voet mocllt volgen ll, clan
wanneer cle voetgangers en de bestnurclers van de aan de hand geleicle motorloze rijwielen cc de rijweg slechts mogen
volgen indien de openbare weg noch trot-

-
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toirs noch verhoogde of gelijkvloerse hermen heeft of zo deze gedeelten van de
openbare weg onbruikbaar of belemmerd
.zijn >> en « in dat geval een der randen
van de rijweg moeten volgen en zoveel
mogelijk naar buiten hiervan uitwijken
om de andere weggebruikers door te laten » :

12 november 1956. - 26 lmmer. - Voorz'itter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Gilmet. - Gelijlclttidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. della Faille d'Huysse.

Overwegende dat aanlegger veroordeeld
werd tot een enkele straf van 75 frank
2e KAMER. - 12 november 1956
geldboete uit hoofde van verwondingen
bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg,
veroorzaakt aan Guillaume Keppers, en, 1° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 26, 1.
bij samenhang, van inbreuk op de artikeVERPLICH'l'ING ZIJN SNELHEID 'L'E REGE1en 41 en 42 van de Wegcode van 1 feDRAAGWIJDTE.
LEN. bruari 1934; dat het blijkt nit de vaststellingen van het beroepen vonnis, waar- 2° MIDDELEN VAN VERBREKING. S'I'RAFZAKEN. J\oiiDDEL INROEPENDE DAT
van het bestreden arrest de motivering
overneemt, dat alleen de samenloop van
DE BESLISSING DE BEWIJSKRACHT VAN EEN
lleide inbreuken op de Wegcode clit gebrek
IJESKUNDIG YERSLAG HEEFT GESCHONDEN DOOR
aan vooruitzicht of voorzorg nitgemaakt
HET EEN VASTSTELLING 'l'OE TE KENNEN DAT
heeft;
STRIJDIG IS MET DEGENE DIE HET BEVAT. BESLISSING WELKE ZICH ER TOE BEPER;KT
Overwegende dat om de l1ewering van
Ul'l' DE VASTSTELLINGEN VAN DE DESKUNDIGE
aanlegger te verwerpen, bewering volgens
EN UIT DE BES'l'ANDDELEN VAN DE BUNDEL EEN
dewelke verweerder, die als voetganger
FEITELIJKE OMS'l'ANDIGHEID AF 'l'E LEIDEN. de rijbaan volgde en vervolgd werd nit
MIDDEL WELK FEITELIJKE GRONDSLAG MIS'l'.
hoofde van onvrijwillige verwondingen
en van inbreuk op artikel 22, 2, van de 3° ARBEIDSONGEVAL. VORDERING
vVegcode, een onvoorzienbaar llinclernis
VAN HET SLACHTOFFER OF ZIJN RECHTHEBvoor hem uitgemaakt had, llet beroepen
llENDEN TEGEN DE DERDE VERANTWOORDELIJKE.
vonnis op feitelijke beschouwingen steunt,
VORDERING DOOR HET BEDRIJFSHOOFD
beschonwingen waaruit bet zich er toe beUITGEOEFEND. BESLISSING WELKE DE VERperkt het gevolg te trekken << dat er in
AN'l'WOORDELIJKHEID YERDEEL'l' ONDER DE
casu geen trottoir of verhoogde berm aanDERDE EN HET SLACIITOFFER EN WELKE NIE'l'wezig is en de voetgangers dus de rijweg
'l'EMIN DE DERDE YEROORDEEL'l' OM AAN HET
mogen volgen >>;
BEDRIJFSHOOFD AL DE UI'l'BETAALDE VERGOEDINGEN 'l'ERUG TE llETALEN. 0NWET'l'ELIJKDat het bestreden arrest die beweegreHEID.
denen uitdrukkelijk overneemt;
Overwegende dat luidens artikel 22, 2,
van de Wegcode van 1 februari 1934, de 1° De bepaUng van artilcel 26, 1, van de
Wegcode, wellce oplegt zijn snelheid te
voetgangers de rijweg slechts mogen vol1·egelen, is toepasselijlc op al de 'begen indien de openbare weg noch trottoirs
stttttnlers; zelfs indien ze httnne reglenoch verhoogde of gelijkvloerse bermen
mentai1'e plaats op de steenwe.q n·iet inheeft of zo deze gedeelten van de opennemen.
bare weg onbruikbaar of belemmerd zijn;
Overwegemle dienvolgens dat door na 2° M~ist feitelijlce g·rondslag het middel
wellc nan de bestreflen beslissing verte laten acht te slaan op het geval waarwijt aan het deslmndig ve1·slag een vastin, ingevolge het l>estaan van een gelijkstelling te hebben toegelcenfl, · wellM
vloerse berm, de voetgangers de rijweg
st1"ij (lig is met ilegene die het bevatte
niet mogen volgen, het bestreden arrest
d(tn wannee1· de besliss·ing zich er toe
noch de veroordeling van aanlegger noch
heett bepe1·Jct ~tit de vaststellingen van
het verwerpen van cle lmrgerlijke vordehet verslag en tt# de bestanddelen van
ring, door hem tegen verweerder ingede b~m(lel een fei.telijlce ornstandigheiil
steld, wettelijk gerechtvaardigd heeft;
af te leiden.
Dat het miadel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre- . :Jo W anneer het bed1·ijfshoofd, wellc de
·vordering van het slachtoffe1' van een
den arrest, behalve in zover het uitspraak
a·rbeidsongeval of van zijn rechthebbenheeft gedaan over de publieke vordering
den ttitoefent, van de derde verantwoorten laste van verweerder ing·esteld; bedelijlce van het ongeval de terugbetaling
veelt dat melcling van onderhavig arrest
eist van de sornmen d·ie hij bij toepaszal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver-.
sing va.n de samengeschalcelcle wetten
oordeelt verweerder tot de kosten; verbetrejjenfle
arbeidsongevallen
uitbe ..
wijst de alzo beperkte zaak naar het Hof
tnald heeft, ·mag de rechter over de
van beroep te Brussel.
,qrond, inclien h'i.j de 1jemntwom·delijlc-
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venleelt, clie clercle niet veroonlelon tot
tentgbetaUng ctan het beclri:ifshoofcl van
het cleel cler wettelij lee 'UergoecUngen, clat
o'Uereenlcomt met het cleel cler verantwoorclelij lcheirl wellc ten zijnen laste
ni-et worrlt gelegrl. (Wetten betreffende

de arbeidsongevallen, samengeschakeld
IJij koninklijk besluit van 28 september
1931, art. 19.)
(VANDENBERGHE) '1'. LISSENS EN NA'l'IONALE M.t\ATSCHAPPIJ DER llELGISCHE SPOORWEGEN.)

AR.RES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. Wat de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering betreft :
Over de eerste twee middelen, het eerste, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Gronc1wet, 418 van het
Wetboek van Strafrecht, 12, 1, 20, 2, en
2G, 1, van het koninklijk beslnit van
8 april 1954, hondende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden arrest eiser in verbreking veroordeelt enerzijds om op zijn
linkerkant geen voldoende rnimte gelaten te hebben opdat de krnisende wagen
gemakkelijk zou kunnen doorrijden en
zich niet zo dicht mogelijk bij de rechterkant van de weg gehouclen te hebben en
anderzij cls om zijn snelheicl niet geregeld
te hebben opdat hij zon knnnen stoppen
voor een voorzienbare hindernis, terwijl
artikel 26, 1, van bedoeld besluit slechts
zijn toepassing vindt wanneer de weggebrnikei· op de weg de plaats inneemt
die het reglement hem oplegt zodat er uit
volgt dat, eerste onderdeel, rekening gehonden met de feitelijke vaststellingen
van het arrest, de toepassing van artikel 26, 1, niet wettelijk gerechtvaardigd
is, tweede onderdeel, ten minste de toepassing van artikel 26, 1, in het onzekere
.Jaat of eiser in verbreking op de weg de
plaats innam die hem door het reglement
opgelegd was, zodat het arrest in dit geval niet gemotiveerd is zoals de Grandwet het eist, derde onderdeel, in ieder
geval de gezamenlijke toepassing van ar~
tikelen 12, 1, en 20, 2, enerzijds en 26, 1,
anderzijds een tegenstrijdigheid nitmaakt
in de motieven die overeenkomt met een
gebrek aan motivering, het tweede, afgeleid nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1319 eri 1320 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 418 van het Wetboek
van strafrecht, 12, 1, en 20, 2, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende Algemeen Reglement van de politie

op het wegverkeer, doordat het bestreden
arrest de toepassing van artikelen 20, 2
en 12, 1, van het koninklijk besluit van
8 april 1954 stennt op de beschonwing dat
volgens het deskundig verslag eiser in
verbreking in het midden van den weg
reed, daar waar bloeddrnppels, voortkomende van het slachtoffer, werden gevonden, terwijl : 1 o zoals eiser in verbreking
in zijn conclnsies genomen v66r het hof
van beroep cUt laatste verzocht vast te
stellen, het desknndig verslag aanstipte
dat eiser « tegen de middellijn ll reed en
dat de heer Hardies over drie meter
rnimte beschikte, 2° volgens het desknndig verslag cle bloecldruppels op het rechter baanvak werden gevonden en niet in
het midclen van de weg, doorclat, door nan
de deslnmdige een vaststelling toe te
schrijven diametraal tegengesteld aan
deze die in zijn verslag voorkomt, het hof
van beroep de bewijskracht die de akten
toekomt geschonden heeft en de toepassing van de beschikkingen van het koninklijk beslnit van 8 april 1954 en van
het vVetboek van strafrecht vermeld in
het midtlel, niet ten genoege van recht
gerechtvaardigd heeft :
A. Wat het eerste en het derde onderdee! van het eerste middel betreft :
Overwegende dat het middel op de bewering steunt dat artikel 26, lid 1, van de
Wegcode van 1954 niet toepasselijk zon
zijn wanneer de bestunrder op de rijweg·
een andere plaats inneemt dan degene die
hem door het reglement is opgelegd;
. Overwegende dat dergelijke interpretatle van artikel 26, lid 1, niet kan aangenomen worden; dat zij door de bewoordiugen zelf van deze bepaling tegengesproken worclt, die << elke bestuurc1er ll
oplegt zijn snelheid te regelen om << in
alle omstandigheden ll te kunnen stoppen
voor een hindernis die kan voorzien worden;
Overwegende dat de veroordeling op
grond van artikel 26, lid 1, bijgevolg wettelijk is en geenszins op strijdige beweegredenen steun t;
Dat het eerste en het derde onderdeel
dienvolgens niet kunnen aangenomen worden;
B. Wat het tweede onderdeel van het
eerste middel en het tweede middel betreft :
Overwegende dat het bestreclen arrest
aanlegger tot een enkele straf veroordeeld
heeft wegens de samengevoegde betichtingen A, B, 0, en D welke hem ten laste
werden gelegd ;
Overwegende dat de op strafgebied uitgesproken veroordelingen wettelijk gerechtvaardigd zijnde door de weerhouden betichtingen A (onvrijwillige doding)
en D (inbr1uk op artikel 26, lid 1 van de
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eerste iniddel en het tweede middel van
belang ontbloot zijn, vermits zij slechts
gericht zijn tegen de betichtingen B en
0; dat zij dienvolgens niet ontvankelijk
zijn;
II. Wat de voorziening tegen de beslissing ovet de burgerlijke vordering van
verweerster Lissens betreft :
Over het tweede omlerdeel van het eerste middel : (hager weergegeven) :
Overwegende dat, artikel 26, lid 1, van
de Wegcode toepasselijk zijnde zelfs op de
bestuurder die op de rijweg een nietreglementaire plnats inneemt, de toepassing van deze bepaling geenszins heeft
kunnen onzeker maken of aanlegger zijn
reglementaire plaats innam;
Dat het tweede onderdeel van het eerste middel desbetreffend feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel (hager weergegeven) :
Overwegemle dat het bestreclen arrest
zich er toe beperkt heeft tegelijkertijd
nit tle bevindingen van de deskundige en
nit de gegevens van het dossier af te leiden dat aanleg·ger in het midden van de
baan reed; dat het door deze gevolgtrekking te maken, geenszins aan het deskundig verslag een andere bevinding toegeschreven heeft clan clegene die het bevat;
Dat het middel bijgevolg feitelijke
grondslag mist ;
III. Wat de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering van de
Nationale maatschappij cler Belgische
spoorwegen betreft :
Over het clerde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 19 van de samengeschakelcle wetten
op de vergoeding van de arbeidsongevallen gewijzigd door de wet van 10 juli 1951,
doordat het bestreclen arrest, na de verantwoordelijkheid van eiser in verbreking vastgesteld te hebben op twee clerden,
nochtans aan de burgerlijke partij, « Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen JJ, werkgeefster van het slachtoffer,
en verweerster in verbreking, de volledige
som hetzij 374.512 frank door deze laatste
uitbetaald op grand van de wetgeving op
de vergoeding der arbeidsongevallen, toegekend heeft ten laste van eiser in verbreking, zoncler ze met een dercle te verminderen, zoclat er tegenstrijcligheicl bestaat tussen het beschikkencl en het motiverend gedeelte en het arrest niet ten genoege van recht gemotiveerd is :
Overwegende dat, na op burgerlijk gelJied verklaard te hebben dat de verant-

woordelijkheicl dient verdeelcl te worden
in de mate van twee derden ten laste van
aanlegger en een derde ten laste van het
slachtoffer, het bestreden arrest verzuimt
tle aan de burgerlijke partij Nationale
maatschappij der Belgische spoorwegen,
werkgeefster van het slachtoffer, toegekentle schadevergoeding, overeenkomstig voormelde beschouwing, met een tlerde te verminderen; dat nochtans luidens artikel 19
der wet van 24 december 1£03, gewijzigd
door artikel 10, 1°, der wet van 10 juli
1951, het bedrijfshoofd slechts tegen de
verantwoorclelijke dercle de vordering van
het slachtoffer en zijn rechthebbenden
kan instellen en gehouden blijft voor het
1leel van de wettelijke vergoedingen dat
met het deel van de verantwoordelijkheid
uvereensteemt, hetwelk niet ten laste van
de llerde wordt gelegd;
Overwegemle ttienvolgens dat, zo de bestreden beslissing kracht van gewijsde
heeft bekomen in zover zij het recht OD
de bedragen van 1.000 frank en 1.428 frank
aan de ve1'weerster, Nationale maatschappij der Belgische spoorwP,;en, ontkend
heeft, zij client vernietigd te worden in
zover zij aan deze verweerster een bedrag
van 374.512 frank met de vergoedencle en
de gerechtelijke intresten heeft toegekend,
alsook in zover zij aanlegger veroordeeld
heeft in de kosten van beide aanleggen
gevallen aan de zijcle der burgerlijke partij Nationale maatschappij der Belgische
spoorwegen;
Dat het mid del alclns gegrond is;
Om clie redenen, verbreekt het bestre!len arrest in zover het, uitspraak doende
over de burgerlijke vordering van de Nationale maatschappij cler Belgische spoorwegen, aan deze laatste de som van
374.512 frank met de vergoedende en de
gerechtelijke interesten heeft toegekehcl
en aanlegger in de kosten van beide aanleggen ten opzichte van cleze burg·erlijke
partij veroordeeld l1eeft ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal ge-.
maakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt
aanlegger tot twee derclen van de kosten
en verweerster- Nationale maatschappij
der Belgische spoorwegen tot het overige
derde ; verwijst de alclus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
12 november 1956. - 2" kamer. - TT om·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. TTerslaggever,
H. Rutsaert. - Oel'ijkl·lt'irlenrle conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux en Simont.
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1°

FRANSE
TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK). - BESLISSINGEN VAN
DE BESTENDIGE DEPU'l'ATIES GEWEZEN OVER DE
R.ECLAMATIES INZARE GE>IEENTEBELASTINGEN.
- WET VAN 28 JUNI 1932 OP RET GEBRUIK
DER TALEN IN BESTUURSZAKEN. - NIE'r-TOEPASSELIJK.

2°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIAL]] BELASTINGEN.
RECHTSTREEKSE OF ONRECH'l'S'l'REEKSE GEMEEN'l.'ELIJKE BELASTING. - BEGRIP.

3°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIAL]] BELASTINGEN. ONRECH'l'STREEKSE GEMEENTELIJKE BELASTING.
RECLAMA'riE. - 0NBEVOEGDHEID VAN DE BES'l'ENDIGE DEPU'l'A'l'IE VAN DE PBOVINCIERAAD.

1° De besHssingen van de bestendige

dep~t

tat·ies van de pr-ovincie1·aden over- de 1'6clamaties inzalce gemeenteUjlce belastin_qen hebbende het knrakte1· van een vonnis (1), rle wet vnn 28 jnni 1932 op het
gebr-nik de1· talen in bestmtrszalcen is
er-op niet toepasselij lc (2).

2° Maalct een onrechtst1·eelcse belasting
uit de gemeenteUjke tame, gevestigd ten
laste van eigenaars van onroe1·ende goedel·en cUe langs een openbare weg gelerJen zijn, wanr wegenis en rioolwe1·1cen
~titgevoenl zijn geweest ten lwste van de
gemeente, clie berelcencl is volgens de
Zengte wnnrover het erf ctan de weg
pnalt en clie principieel in eenmaal eisbactr is.
De omstantlighe·icl dat het reglement, wellc
zullce tame invoe1·t, awn de belnstingplichUgen het ·vermogen ve·rleent Z'ich bij
miclde.l van verschillende sto1·tingen te
bevr-ijclen, wellce << anmdteitstames l) geheten wonlen, heett niet ten gevolge
clat, zelfs voor clegene die er gebr·nilc
van maakt, de onrechtst1·eelcse tame in
een rechtstTeekse tame mn te zetten (3).

3° De bestencliue cleputntie van tle p·rovinciale 1·aad is zoncler macht om te beslissen over een 1·eclamatie inzake on·rechtstreekse gerneentelijlce belnstin_qen (4).

(1) Verbr., 30 maart 1868 (Bull. en PASIC.,
1886, I, 267); 24 october 1921 (ibid., 1922, I,
31) en nota 1 onder 26 september 1950 (ibid.,
1951, I, 29).
(2) Zie nota 2 in Bull. en PASIC., 1957, I, 268.
(3) Verbr., 18 september 1956 (Bnll. en
PASIC., 1957, I, 15, en nota 1).
(4) Verbr., 18 september 1956 (Bnll. en
PASIC., 1957, I, 15, en nota 2).

(DE VISSCHER, T, GEMEENTE KRAAINEM.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
besluit, op 13 april 1956 genomen door de
bestenc1ige deputatie van de provincie
Brabant;
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 4 en 6, eerste
en tweecle paragraaf, van de wet van
28 .iuni 1932 op het gebruik cler talen in
bestuurszaken, doordat het besluit van de
bestenc1ige cleputatie in (le Franse taal is
gewezen, clan wanneer paragraaf 1 van
artikel 4 van bovengemelcle wet bepaalt
dat in het centraal provinciaal bestuur
van Brabant de zaken behandeld worden
in de taal welke de overheclen en openbare diensten van de streek moeten gebruiken, en clan wanneer de door de gemeente Kraainem te gebruiken taal de
Neclerlanclse taal is :
Overwegencle dat de beslissingen, door
de bestenclige deputaties gewezen over de
reclamaties ter zake van gemeentebelastingen, het karakter van vonnissen hebben; clat de wet van 28 juni 1932 op het
gebruik cler talen in bestuurszaken op die
beslissingen niet toepasselijk is; clat het
mid del naar recht faalt;
Over het tweede midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 138 van de
gemeentewet, 1 van de wet_ van 22 juni
1865 en 8 van de wet van 5 juli 1871, doorclat de bestendige deputatie beslist. dat de
betwiste taxe een onrechtstreekse belasting is, en zich gevolglijk onbevoegd verklaart om over aanleggers reclamatie uitspraak te cloen, dan wanneer genoemde
taxe verschulcligd is door de eigenaars
van de erven rakencle aan de rooilijn van
de weg op grond van de enige omstanc1igheid dat hun eigendom op die plaats gelegen is en naar evenrec1igheic1 met het
deel van het wegvlak clat aan hmi erf
paalt, en clan wanneer bij het gemeentereglement onwettelijk is ingevoerd een onrechtstreekse taxe die in eenmaal is te
voldoen en een rechtstreekse jaarlijkse
taxe, naar gelang het erf gebouwcl of afgesloten is of niet, clit wil zeggen een
taxe die op een zelfcle blijvende toestand
rust wat ertoe leiclt dat de natuur cler
taxe' door haar betalings- en inningsmoclaliteiten bepaald worclt :
Overwegende cla t de bestreclen beslissing vaststelt dat de betwiste taxe op de
wegwerken ten laste van aanleggers afgesloten eigendom gevestigd is en clat,
naar luid van het belastingreglement der
gemeente ~raainem, de belasting voor de
eigendomllj.en cUe gebonwcl zijn en afgesloten in eenmaal te betalen is, cloch dat
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aan de eigenaars die de belasting te betalen hebben op hun vraag, schriftelijk te
richten naar het schepenkollege binnen de
twee maand na ontvangst van het verzoek
om betaling, toegelaten wordt hun schuld
te vereffenen in vijf jaar door vijf gelijke
stortingen bij het einde van elk jaar;
Overwegende dat de bestreden beslissing uit deze vaststellingen terecht heeft
kunnen afieillen dat de taxe een onl'echts.treekse was en dat de bestendige rlelmtatie dienvolgens onbevoegd was om over
de door aanlegger opgeworpen betwisting
uitspraak te doen;
Overwcg·emle immers dat een taxe aileen clqn een rechtstreekse belasting is
wanneer zij tegelijkertijd op een blijvende toestand rust, zoals het palen van
een eigendom aan de openbare weg, en
}1eriorlisch versclmldigd is, maar tlat zij
ecn . onrechtstreeksc belasting is . ingeval
.een clier voorwaarden ontbreckt;
Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, een 011 een blij vende toestand rustende taxe in beginsel in een enkele starting betaalbaar is en derhalve wezenlijk,
een onrechtstreekse taxe uitmaakt, het
aan de belastingsclmldige toegestane vermogcon ze met jaarlijk:-:e stortingen te betalen slechts een betalingsmoclaliteit uitmaakt welke niet ten gevolge heeft het
ft~~d.amenteel karakter der belasting te
Wl.JZigen en een · taxe die uiteraarcl onrechtstreeks is in een rechtstreekse belasting te veranderen;
Overwegencle dat het middel niet kan
aangenomen worden ;
En overwegende clat noel! nit de vaststellingen van de bestreden beslissing,
noch nit de elementen opgelevercl door cle
rechtspleging·sstukken waarop het hof
acht vermag te slaan blijkt dat een middel clat cle openbare orc1e aanbelangt van
ambtswege llehoort te worden opgeworpen;
. Om clie red en en, verwerpt de voorziemng ; veroordeelt a:mlegger tot de kosten.
13 november 1956. - 2" kamer. - TToorzUter, H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemenrl voorzitter. TTe1·sla..rmever,
H. Louveaux. - Gelijkl..nidende concl11sie,
H. Dumon, aclvocaat-generaal. - Pleiter,

H. Oarclyn.
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SPEOIAI,EJ BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEJVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE
VIJAND.
BELASTINGGRONDSLAG.
SCHULDVORDEHING VAN DE RELASTINGPLICHTIGE. - ScHULDYORDERTNG WELKE DEEL UIT-

MAAKT VAN DE RELASTINGGRONDSLAG, TENZIJ
HE:l' VERLIES DEFINI'l'IEF ZOU YASTS'l'AAN RIJ
HET EINDE VAN DE RELAS'l'RARE PERIODE. (1).
Een schltldvordering 'UOO'rtsprwitend wit
leverinl}en of presta.ties aan de vija.nd
moet bcg,repen worden onder de inlcomsten, winsten en ba.ten onclerworpen awn
de speciale belasting gevest-igd doo1· de
wet va.n 15 october 194.5, tenz·ij het verUes er va.n defin'itief zou, va.ststaan op
lwt 0inrle van cle belastbam perio(le (1).

(GOVAERTS, '1'. BELGISCHE S'l'AAT,
:MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleicl uit cle schending van de artikelen 1, 4, 7, 13 van de
wet van 15 october 1945 tot invoering van
een speciale belastiilg op de winsten voortvloeiencl uit leveringen en prestaties aan
de vijancl, 25, paragraaf 1, 3°, 27, 32, paragraaf 1, 35, paragraaf 1, cler samengescllakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen (besluit van de Regent
van 15 januari 1948), 97 van de Grandwet, cloorclat het bestreden arrest, zomler
te ontkennen clat, zoals eiser het in zijn
conclnsies staande hielcl, cle som van
149.850 frank, beclrag van een schulclvorclering, die hij jegens de genaamcle Mertens had in augustus 1943 hoofdens vervoerprestaties voor de vijancl geclaan door
deze laatste, door hem nooit ontvangen
wercl en oninbaar geworden was, beslist
heeft clat « cleze omstandigheden, moesten
zij bewezen worden, zoncler invloed zouclen zijn op de werkelijkheicl van de
schuldvordering die als een activa element van eiser client beschouwcl en ten
deze titel in de extra-belasting belastbaar
is ll - en dat bijgevolg eiser zoncler grieven ·was tegen de taxatie in de speciale
belasting die op cleze schuldvorclering gevestigd wercl, eers;te onclercleel, clan wanneer een schuldvordering niet belastbaar
is ind!en het verlies ervan clefinitief vaststaat, tweecle onclercleel, dan wanneer, in
alle geval, het bestreclen arrest de conclusies van eiser niet beantwoorcl heeft in
zoverre zij staande hielden : 1 o clat er
geen belasting verschulcligcl is op een niet
ontvangen winst, 2° clat in de veronderstelling clat het zou gaan over een bedrijfsverlies het jaarlijks karakter van de
(1) Raadpl. verbr., 6 december 1955, 21 februari en 8 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 331, 646 en 959).
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belasting· niet belet dat wanneer in 1!l47
betwisting ontstaat over llet inkomen van
1942 de belastingplichtige het bedrijfsverlies van 1942 zou doen gelclen, 3° dat vo66r
de aanslag in de speciale belasting dd.
26 februari 1948 eiser de stelling aangenomen had dat er geen schulclvordering Mertens bestond van 149.850 frank, rnaar
slecllts een van 20.026 frank, 4° dat hij op
22 september 1!148 de sclmldvordering Yan
de vermogensaangroei geweerd had en er
van afstand gedaan, dan wanneer het arrest dus niet wett<elijk gcmotiveenl is :

13 november 1956. - 2" kamer. - Voorzit:ter, H. Yandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Verslaggever,
H. Huybrechts. - Geli:ilcltt.idende conclnsie, H. Duman, advocaat-generaal. Ple'ite1·s, HH. Struye en Yan Leynseele.
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VOORZIENING IN YERBREKING. -

Overwegende dat, zo de schuldvordering·en begrepen zijn onder de winsten bedodd door de wet van 15 october 1945 tot
invoering van een speciale belastiug op de
winsten voortvloeiend nit leveringen en
prestaties aan de vijand en, in principe,
aan die belasting onderhevig zijn, een
sclluldvordering nochtans niet belastbaar
is wanneer haar verlies definitief vaststaat;

lli.J 'l'E VOEUEN STUKKEN.- RECH'l'STHEEKSE
BELASTINGEN. DISPOSITIEF VAN HET ARHEST, DOOR. DE 1\HDDELEN GEKRITISEERD,
S'l'EUNENDE NIE'l' ENlCEL OP EIGEN BE1VEEGREDENEN, MAAR OOK OP DEZE VAN DE BESL!SSING
VAN DE DIRECTEUR DER BELAS'l'INGEN. llE'VEEGREDEXEN VAN DIE BESLISSING IN HET AHRES'L' NIET WEERGEGEVEN. UITGIFTE YAN DE
BESLISSING BIJ HE'L' VERZOEKSCHRIF'l' TO'£
VERBREKING NIET GEVOEGD. NIET ON'l'YANKELIJKE VOORZIENING.

Overwegende llat het bestreden arrest,
antwoordend op het door aanlegg·er opgeworpen middel, aanvoerencl dat de litigieuze schnldvordering, op einde 1044 definitief verloren was, verklaart clat, ware
het zelfs bewezen, zoals aanlegger. het beweert, dat deze het bedrag van de litigieuze schuldvordering niet zou ontvangen hebben en dat clit bedrag oninbaar zon
geworden zijn tengevolg·e van een diefstal
gepleegd ten nadele van de onvermogeud
geworden sch ulc1enaar Mertens, « die omstandigheden zonder invloed zouclen zijn
op de werkelijkheid van de schuldvordering ll, die niettemin als een belastbaar
element van het actief client beschonwcl;

111annee1· cle beweeg~·eflenen, tot staving
van een voo·rzien·ing, gericht tegen een
rt1-rest va.n het hot va.n beroep, wijzenrle
inza.lce rechtstreekse bela.stingen, een
rUspositief best;d.iflt wcllc niet en/eel
steu.nt 01J lle eigen moMeven va.n fle
·rechter rloch oolr:. op rZe beweeg1·edcnen
va.n lle beslissing -ua.n lle rli·recte·ur ller
bela.stingen,
en
die
beweeg1·erlene·n
·in l1et a.n·est niet wee1·gegeven zi:in,
moet rle a.a.nlegge·r, op st1·a.t van niet
ontvanlcelijlr:.he·irl vnn rle voorziening,
b'ij zijn ve1·zoeksalwift tot ve1·b1·eJcing
een ~titgifte van rle besUssing van l1e
dh·ecteu.1· der belnstingen voegen (1).

Dat het nit die beschouwingen afleidt
dat aanlegger zonder grieven is tegen de
taxatie in de speciale belasting, welke op
die sclmldvordering gegrond is ;
Overwegende dat, door alclus te beslissen dat het bedrag van bedoelde schuldvordering aan die belasting onderhevig is,
zelfs wanneer het verlies van de schuldvordering op het eimle van de belastbare
periode definitief vaststaat, het bestreden
arrest de in het middel aang·eduide wetsbepalingen geschonclen heeft ;
Dat het middel gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest, voor zoveel het beslist dat de sam
van 149.850 frank, bedrag van de schuldvordering Mertens, onder l!et aan de speciale belasting onderhevig actief dient te
worden begrepen; beveelt dat melding van
onderllavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van cle gecleeltelijk vernietigde
beslissing; Yeroordeelt verweerder tot de
km'<ten ; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.

(Wet van 6 september 18!15, .artikel 14
vervangen door artikel 1 van de wet
van 23 juli 11l53.)
(VERMANDERE E.N DE BRUYNE,
'l'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
O\·er de groncl van niet-ontvankelijkheid, van ambtswege afgeleid uit de
schending van artikel 14 van de wet van
6 september 1895, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 23 juli 1953 :
Overwegencle dat, tot staving van de
beslissing welke het voorwerv uitmaakt
van cle door !le aanleggers tegen het be(1) Raaclpl. verbr., 2 en 2<3 maarL 1954 (Bull.
PASIC., 195j, I, 572 en 652, en de nota's).

en

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

-
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:streden 'aTl'BEt opgeworpen middelen, dit
arrest niet enkel eigen motieven inroept;
tdat het ook nog verwijst naar de motieven van cle beslissing van de directeur der
belastingeu doch deze motieven niet herhaalt;
Overwegende clat aanleggers bij hun
verzoekschrift geen uitgifte van die beslissing hebben gevoegd;
Dat ·de voorzieningen, derhalve, niet
ontvmikelijk zijn;

2° De cwbeiders bedoeld cloo1· a?-Ulrel 2,
ctlinea 1, 1:an de beslnitwet van 28 december 1944, en n'iet uitgezonde1-d cloor
alinea 2, zijn onclenvorpen ann llet 1"e-

Om me redenen, verweriJt de voorzieningen·; yeroordeE>lt aanleggers tot de kosten.

3° De Rijksrl'ienst 'Uoor mnatschappelijlce
zelce·rheicl vennag niet', door onclerr·ichtingen, van cle bepctlingen cler besluit-wet van 28 cleoember 1944 at te wijlcen (2). (Eerste en tweede arresten.)

13 november 1956. 2" kamer.
Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Yerslagge'Uer,
H. Huybrechts. - Gel'iilcl-u:idende oonolusie, H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Leynseele.

le

KAMER. -

16 november 1956

J\iAATSCHAPPELIJKE ZEKEHHEID.
- BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 19±4. IiE3IME TOEPASSELIJK OP ARBEIDERS ~'EN
D1ENS1'E VAN KERKE'ABHIEKEN.

2° lUAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.
ARBEIDERS BEDOELD DOOR AR'l'IKEL 2,
ALii'iEA 1, VAN DE BESLUI1'WET VAN 28 DECEMBER 19±4. - ARBEIDERS ONDERWORPEN AAN
RET REGIME VAN DE l\IAATSCHAPPELI,JKE ZERERHEID ZELFS INDIEN HUNNE PRESTATIES
SLECHTS GELEVERD WORDEN TEN B!.JKOJ\IENDE
'l"ITEL EN WELKE OOK DE DUUR ER VAN WEZE.
3° WET EN KONINKLIJK BESLUIT.RIJKSDIENS'l' VOOR MAA~'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - 0NDERRIOH~'INGEN H'WIJKENDE
VAN DE BEPALINGEN VAN DE BESLUI'l'IVE'l' VAN
28 DECEMBER 1944. 0NDERRICH'l'INGEN
ZONDER WE'l"l'ELIJK GEVOLG.

4° KOSTEN. - VERBREKING. - BURGERLUKE ZAKEN. - RI.JKSDIENS'l' VOOR MAA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID. - AANLEGGER. UI'l'GIF1'E OF UI1"l'HEKSELS VAN DE BIJ DE
VOORZIENING

Gl~VOEGDE

STUKKEN.

4° De Rijlcsdienst voo1· maatschappelijlce
.zelce1·hei£l, vrijgesteld zijncle van 1-egistrat,ie-, ze,qel- en rJrijJie1·eohten, is niet
,qerechtigcl om cle ve1'0or£lel'ing te 1!rauen 1!an 'Ue1·weenle'r tot cle kosten betreffende cle ·witgijten ot tt.ittTeicsels van
cle prooecl'llrest·nlcken, clie ge:zegde clienst
tot stnving van zijn voorziening heeft
overgelegd (3). ('l'weede arrest.)
Eerste zaa.Jc.

(TWEE ARHESTEN.)
1_o

gime van de mantscha.2JZJelijke zelce1·he·id
'ingesteld door die besl,nitwet, zonder
onclersohe,icl 1taar gelang ze 1westaties
'in hoojdonle ot ten bijlcornende titel
leve1·en noah volgens cle da.(felijlcse cltr,tw
van clie prestaf'ies (1). (Eerste en tweede arresten.)

-

(IUJKSDJEi'iHT VOOR MAA'l'SCHAPPELI.TKE ZEKlmHEID, T. KER~!i'ABIUEK VAN VELDEGEM.)
ARREST.

HE'!' HOF; - Gelet OIJ het bestreclen
vonnis, op 21 maart 1955 gewezen in hoger
beroep door de Rechtbauk van eerste aanleg te Brug·g·e ;
OYer het miclclel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2, 3 en 12 van de
besluitwet van 28 december 1!J44 betreffende de maatschappelijke zekerheid van
de arbeiders, zoals deze artikelen 3 en 12
gewijzigd werden, onderscheidenlijk bij
artikel 2 van de wet van 27 maart 1951 en
bij artikel 2 der besluitwet van {) september 1946, doorclat het bestreden arrest,
aannemende da t zekere V au lVIaele tegenover verweerster gebonden is door een
contract van flienstverhuring, nochtans
beslist dat zij de bijdragen voor maat-

GEEN

TE KWIJTEN RECH'l'EN. - VRAAG 1:01' VEROORDELING VAN DE VERWEERDE!l TOT DE KOSTEN BETREFFENDE DIE UITGIFTE OF UI~'TBEK
SELS. - NIET GEGRONDE VRAAG.

:1 o H et 1·egime van cle maatsohappelijlce
zelcerheid, ingesteld doo1· de bestu.it-wet
van 28 december 1944, is toevasseUjlc op
cle arbeicle·rs verbonden door een arbeids- of bedienclenoontract met een
lcerkfnb'l"iel;;. (Besluitwet van 28 december 19±4, art. 2.) (Eerste en tweede arresten.)
VEBBR., 1957. - 12

(1) VAN GoE'I'HEM, LEilN en GEYSE>~, D•·oit de
la sec·u•·ite socia.le, 1955, blz. 48.
(2) De administratie mag evenmin van de
voorschriften van een wet of van een besluitwet afwijken bij middel van omzendbrieven of
onderrichtingen (verbr., 22 november 1%9,
A1·r. Yerb1·., 1950, blz. 165); znlke afwijking
mag ook niet voortsprniten nit een ministerieel
beslnit (verbr., 12 februari 1953, Bull. en
PASIC., 1953, I, 446).
(3) Verbr., 27 januari 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 516).

-
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schappelijke zekerheicl uit hoofde van bedoelde Van Maele niet verschuldigcl is, en
zulks beslist omdat hij in clienst van de
kerkfabriek gewoonlijk maar twee unr
daags aan een bijkomstige betrekking besteeclt, clan wanneer voormeld artikel 2
niet clerg·elijke beperking voorziet noch
wat betreft de duur der werkprestaties
noch wat hun bijkomstig karakter aangaat, zodra een contract van dienstverhuring bestaat :
·
Overwegende da t !let bestreden vonnis
de eis van aanlegger ongegrond verklaart
om de enige redenen : 1 o dat artikel 2 cler
besluitwet van 28 december 1944 niet van
toepassing is voor de werknemers en
werkgevers, welke verbonden zijn door
een contract van clie:Q.stverhuring, clat aan
de werknemer clagelijkse arbeiclprestaties
van minder dan twee uur oplegt, welke
voor gezegcle werknemer enkel een bijkomende betrekking uitmakcn; 2° clat een
reglementering van aanlegger de voormelde besluitwet op die wijze heeft uitgelegd;
Overwegende, aan de ene zijde, dat het
toepassingsgebied van !let stelsel der
maatschappelijke zekerheid, ingevoerd
door de besluitwet van 28 december 1944,
wordt· bepaalrl door artikel 2 naar luid
van hetwelk die beslnitwet van toepassing
is voor alle door een contract van clienstverhuring verbonden werknemers en
werkgevers, met uitzondering van de verschillende categorH~n die bet 011somt en
waaronder de werknemers tewerkgesteld
door de kerkfabrieken krachtens een arbeids- of becliendencontract niet voorkomen;
Dat die uittlrukkelijke en duidelijke bepaling geen onderscheid maakt, wat betreft de toepasselijkheid van gemelcl stelsel, tussen die werknemers, hetzij naar
gelang het gaat om in hoofdzaak of als
bijkomende betrekking uitgevoercle arbeiclsprestaties, hetzij naar gelang de
cluur per dag van die prestaties;
Overwegende, aan de andere zijcle, dat
de rechter evenmin zijn beslissing wettelijk kon rechtvaardigen door te verwijzen
naar door aanlegger zelf gegeven onderrichtingen waarbij de door de kerkfabrieken tewerkgestelde werknemers aan het
stelsel der maatscha ppelijke zekerheid
worden onttrokken bijaldien hun prestaties in dienst van cUe werkgever gewoonlijk minder clan twee uren werk per dag
vergen;
Dat inderdaad aanlegger niet vermocht,
door midclel van onderrichtingen, een
wets!Jepaling te wijzigen;
Overwegen cla t het middel gegrond is ;
Om die redene1i, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van on-

derha vig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar de Recht!Jank van eerste aanleg te Kortrijk, zetelende in hoger
beroep.
16 november 1956. - 1-'' kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, eerste voorzitter. Vcrslaggeve-r, H. De Bersaques. - Gel·iikl'ltidende concl'ttsie, H. Raoul Hayoit ·de
Termicourt, procureur-g·eneraal. - Plci-

trer, H. Van Leynseele.

Tweede

zac~l<'-

(RI.JKSDIENS'l' VOOR MAA'l'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID, '1'. KER-KFABRIEK SIN'J'-l\IAR'l'INUS 'l'E
BAT,EGE~L)

AH.RES'.r.

BET HOE'; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 4 juli 1955 in hoger !Jeroep gewezen door de Rechtbank van eer~::te aanleg te Gent;
Over het middel, afgeleicl uit cle schending van de artikelen 2, 3 en 12 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
cle maatschappelijke zekerheicl cler arbeiclers, gezegde artikelen 3 en 12 gewijzigd
door de besluitwetten van 3 augustus 1945
en 6 september 1946, van de artikelen 1,
5, 8 en !J' van het besluit van de Regent
van 16 januari 1915 betreffende de werking van· de Rijksdienst voor maatschal}pelijke zekerheid, gewijzigtl door de besluiten van de Regent van 4 september
1945 en 7 september 1946, van de artikelen 86 van de wetten betreffende de kinclertoeslagen voor de loonarbeiders, samengeschakeld door llet koninklijk besluit van 19 december 1939, en 97 van de
Gronclwet, doordat !let bestreden vonnis,
alvorens recht te doen over de eis tot betaling van de bijdragen, verhogingen en
verwijlintresten welke niet verjaard erkend zijn, aan aanlegger het bewijs oplegt clat de koster Mabilde, sedert 1 october 1947 tot in 1949, gewoonlijk meer dan
twee uren per dag in dienst van verweerster is gebezigd geweest, oordelende dat
het regime van de maatschappeliike zekerlleid, in het geval van de arbeiclers in
dienst van kerkfabrieken, slechts van toepassing zou zijn indien de dienstprestaties
voor de kerkfabriek gewoonlijk meer dan
twee uren werk per dag verger, dan wanncier clie voorwaarde niet wettelijk vereist is en: artikel 2 van de besluitwet van
28 december 1944 het regime van de maatschappelijke zekerheid van toepassing
verklaart « voor alle door een contract

::-::::r
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179van dienstverhuring verbonden werknemers en werkgevers >;, met uitsluiting enkel van zekere bepaalde categorien werknemers en werkgevers, waaronder de kerkfabrieken niet begrepen zijn, noch de
werknemers die met de kerkfabrieken
door een werk- of bediendencontract verbonden zijn :
Overwegende, aan de ene zijde, dat het
toepassingsgebiecl van het stelsel der
maatschappelijke zekerheid, ingevoerd
door de besluitwet van 28 december 1944,
wordt bepaald door artikel 2 naar luid
van hetwelk cUe besluitwet van toepassing is voor alle door een contract van
dienstverhuring verbonden werknemers
en werkgevers, met uitzomlering van de
verschillende categorien die het opsomt
en waaronder de werknemers tewerkgesteld door de kerkfabrieken krachtens een
arbeids- of bediendencontract niet voorkomen;
Dat die uitdrukkelijke en duidelijk bepaling geen onderscheid maakt. wat betreft de toepasselijkheid van geineld stelsel, tussen die werk:O:emers hetzij naar gelang het gaat om in hoofdzaak of als bijkomende betrekking uitgevoerde arbeidsprestaties, hetzij naar gelang de duur
r>er dag van die vrestaties;
Overwegende, aan de andere zijde, clat
zo het verslag aan de Regent, dat die besluitwet yoorafgaat, weliswaar erop wijst
dat deze, op enkele bijzonderheden na, de
bestaande wetten, onder meer in zake gezinsvergoedingen, onveranderd laat en
slechts een verhoging van de bij de wet
van 4 augustus 1930 bepaalde kindertoeslag voorziet, het nochtans preciseert dat,
« voor de kindertoeslagen, de besluitwet
ltet stelsel, ingevoerd bij gemelde wet, zal
kunnen verbeteren )), dat te dien einde een
verhoging der bijdrage is voorzien en dat
krachtens artikel 3 << de verplichtingen
voor inning der bijdragen, voorzien bij de
wet van 4 augustus 1930 op de gezinsvergoedingen, vervangen worden door de verplichtingen van de huidige besluitwet >>;
Overwegende dienvolgeus dat de rechter
ten onrechte heeft gesteund op artikel 86
van de sameugeschakelde wetten betreffende de kindertoeslagen voor de loonarbeiders, hetwelk de werkgevers ontslaat
van bijdragen nit hoofcle van de personen
die zij gewoonlijk minder dan twee uren
per dag tewerkstellen, om te beslissen dat
verweerster slechts onder toepassing van
de besluitwet van 28 december 1944 vult
voor zoveel zij gewoonlijk haar koste1·
meer dan twee uren per dag tewerkstelt;
Overwegende, ten slotte, dat de rechter
evenmin zijn beslissing wettelijk kon
rechtvaardigen door te verwiizen naar
door aanlegger zelf gegeven onderrichtingen waarbij de door de kerkfabrieken tewerkgestelde werknemers aan het stelsd
der maatschappelijke zekerheid worden

onttrokken bijaldien hun prestaties in
dienst van die werkgever gewoonlijk minder dan twee uren werk per dag vergen;
Dat inderdaad, aanlegger niet vermocht,
door middel van onderrichtingen, een
wetsbepaling te wijzigen;
·
Overwegende dat het mid del gegrond is;·
Overwegende dat aanlegger vorclert dat
verweerster zou worden verwezen niet aileen in de kosten van de aanleg in verbreking maar bovenclien in deze << van het
vernietigd vonnis, daarin begrepen de kosten van uitgiften en uittreksels uit de
stukken van de rechtspleging, overgelegd
tot staving van de voorziening >>;
Dat dit deel van de eis in de hierna bepaalde mate moet worden afgewezeri om
reden, enerzijds, clat aanlegger geen uitgifte doch slechts het beteken<l afscluift
van het bestreden vonnis heeft overgelegd
en, anderzijds, dat, krachtens artikel 11
van de besluitwet van 28 december 1944,
hij van registratie- zegel en gr~ffierechten
is vrijgesteld en, derhalve, de door hem
overgelegde stukken zondcr kosten werden afgeleverd ;
Om die redenen, verbi·eekt het bestred.en
vonnis, behalve voor zoveel het de vord.ering van aanlegger gedeeltelijk verjaard
verklaart; beveelt dat melding van onde.rhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot een
tiende van de kosten van de aanleg· tot
verbreking en aanlegger tot de overige
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, zetelende in hoger heroep.
16 november 1956. -

1° kamer. -

Voor-

zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slnrmever, H. Belpaire. - Geli.iklnidende conclnsie, M. Raoul Hayoit de Termicourt, procurenr-generaal. - Pleiter,
H. De Bruyn.

l e KAMER. -

16 november 1956

1° BIND.IiJNDE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER. - BuRGERLIJKE
ZAKEN. -BRAND ALDAN NIE1' TE WIJTEN AAN
EEN OORZAAK WELKE MEl' DE OORLOG VEEBAND. HOUDT. - Sm:;VEREINE BEOORDELING.
- 0NDERSCHEID.
2° VERZ.IiJKERING. -- BEDING WELK DE
BETALING VAN EEN VERGOEDING UI'l'SLUIT WANNEER DE SCHADE TE WIJTEN IS AAN EEN OORZAAK WELKE RECHTS'l'REEKS OF ONRECHTSTREEKS ~IE'l' DE OORLOG VERBAND HOUDT. ARREST DA'l' DE VERZEKERAAR '1'0'1' BETALING
VAN EEN VERGOEDING VEROORDEEW'. - ARREST WELK VAS'l'S'l'EL'l' DA'l' DE SCHADE TE
WIJTEN IS AAN EEN DAAD VAN WRAAK VAN DE

-180BE\'OLKING WEGENS DE BE'l'UEKKINGEN VAN DE
VEHZEKERDE 1\fET DE VIJAND EN DE MEDEV\1ERICIKG

AAN

DEZE

LAATS'l'E

VERLEEND.

-

. SOHENDING VAN DE BEWIJSKUAOHT VAN HE'f
' VERZEKERINGSOON'fRAO'l'.

1° lVanneeJ' cle 1·echter r;;ich er toe bepnalt
vnst te stellen clctt een brnncl al clan
niet te wijten is aan een oorzaalc welke
met cle oorlog verlmn(l ho'lHlt, is cl·ie
vaststellin!l sonverein; cloch inclien cle
1:nststelling van cle 1·eclz ter ctfgeleid is
1;an zelcere elementen, ·is het hot be·voegd om nu te .fJ(Wn of die elementen.
het _qevolo elM ae rechte·r eru-it ajteiclt
kunnen ·rech t·vcwnligen (1).

2° ·Een verzekeringscontract bellinoencle
dat _qeen ·verooecl-ino versch·u.lriiod is
voo1· een schacle tijclens de oo1·lo,q geleclen, wanneer ze te wijten is awn een
oorzaalc 1vellce rechistreeks of onrechtstreeks met cle oO'I·log verbanrl howlt,
schenc/.t cle bewijskracht vwn clat bedino
het ar-rest c/.nt rle ver.zelwraM· veToo·rdeelt om cle verooeclino te betalen alhoewel het vaststelt flat rle scharle te wijten is aa·n een dacul van 1vraalc van de
bevoll"ino, ·inoeoeven cloO'I· ae vijun(li.oheirl va.n cleze la.utste jegens cle ·ve·rzekercle, amant ldj t-i,illens rle o01·loo woelcerha.nclel fl1·eet, en in lle beste bet·relcli:in.rje·Ji stand met lle vijancl en, voo1·
rekening vun cleze, OJJ .fl?'ote schaal a.an
va.rh:enslcweelc heett geclaun.
(~.

V. ASSLrRAN'J,'IE YAN DE BELGISCHE BOEEENBOND,

.

'f. NAUD'l'S.)

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1£55 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 131G, en
1317 tot 1322 van het Burgerlijke Wetboek, alsook 97 van de Grondwet, doordat, alhoewel het bestredeu arrest erkent
dat cc nit de bestanddelen cler zaak en
vercler uit de gegevens van het ingesteld
strafrechtelijk vooronderzoek, gewichtige,
nauwkeurige en overeenstemmencle vermoeclens voortspruiten dat de brandstichting wel een daad van wraak geweest is ''
en dat cc de bevolking van Oostakker in
het algemeen zeer vijandig was teg·enover
-----------------

(1) Raadpl. verbr., 4 april 1955 (B1</l. en
1955, I, 868) ; 25 juni 1956 (ibirl., 1956,
I, 1185), alsmede de verwijzingen vermeld :in
de nota's 2 en 3 onder verbr., 13 juni 1950
(A1·r·. llerbr., 1950, blz. 639; Bull. en PASIC.,
1950, I, 727) en in nota 1 onder verbr., 5 april
1,956 (B"ll. en PASIC., 1956, I, 809).
PASIC.,

appellant en ZlJn familie omdat deze· tij'clem:; de bezetting woekerhanuel gedreven.
hadden, in de beste verstandhouding hadclen gestaan met de vijand en verder vool""
cliens rekening, op grote schaal, aan varkenskweek geclaan hadden "• het hof van:
beroep geweigerd heeft de door eiseres opgeworpen excevtie aan te nemen afgeleid
nit de bepaling vervat in het artikel 2, 7°,
cler cloor verweerder ondertekende brandpolis (art. 2 : Zijn uit de Yerzekering gesloten ... 7° brand of schade geleden hetzij ten tijde van om·log of vijandelijke inval, oproer, werkstaking ... In al deze gevallen zal er slechts aanleiding tot vergoeding bestaan indien de verzekerde bewijst dat de brand of de schade te wijten
is aan een oorzaak clie, noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks, verband hondt met ·
lleze gebeurtenissen) en zulks om reden
dat cc door oorlog·sfeiten of oorlogsgebeurtenissen niets anders bedoeld wordt clan
enerzijds de krijgsverrichtingen, cle saboterings- of vernielingsdaden, die door
de strijdvoerende legers of regelmatig opgerichte en erkende weerstandsgroepen
nitgevoerd worden om tle tegenstand van
de vijancl neer te slaan en alzo tot de
eimloverwinning te helven, en anderzijds
de rechtstreekse of onrechtstreekse gebeurtenissen welke uit dergelijke daden
voortvloeien; clat men de gebruikelijke en
normale zin van de uitdrukking cc oorlogsfeit )) zou verdraaien, zo men deze op feiten of gebeurtenissen zou toepassen, die
niet tengevolge, maar slechts bi.i gelegenheid van de om·log mochten overkomen eli
mi tsclien met de vij anclelijkheden enkel
een verafgelegen betrekking hebben (Cass,
25 november 19·48, 3 arresten, Pas., 1948,
I, blz. 668, 670, 672); dat het dus vaststaat
dat gezeg·de daad van wraak, die zich
Pvengoed in vredestijcl had lnmnen voordoen, niet als een oorlogsfeit kan worden
beschouwd derwijze dat de brandstichting, die er het gevolg van was, noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks met de
om·log verbancl honclt ll; doordat het bestreclen arrest alzo de tloor de verzekeraar beclongen uitsluiting van verantwoorclelijkheicl verminderd heeft tot een kleiner toepassingsvelcl (de ramp die een oorlogsfeit als oorzaak heeft) tlan het door
hem bepaalde en door de verzekercle aanvaarcle toepassingsveld (de ramp cc te wljten aan een oorzaak die, rechtstreeks of
onrechtstreeks verbancl houdt met oorlog·
of vijandelijke inval ll); doorclat het bestreden arrest, clienvolgens, de binclende
kracht van de aangegane overeenkomst
heeft miskencl en het geloof !weft geschonden dat verschulcligcl is aan cle bewoorclingen van die overeenkomst en aan
de besluiten (tweede besluiten voor cle
N.V. cc Assurantie van de Belgische Boe-·
renbond '' V'66r het hof van beroep)

-181waarin ze overgenomen waren; doordat dende eonclusie, H. Raoul Hayoit de Teralthans zijn motivering nopens dat punt micourt, procureur-generaal. - Ple-itet·s,
dubbelzinnig is en aan het Hof van ver- HH. Demeur en Struye.
breking niet toelaat zijn toezicht nit te
oefenen overeenkomstig de artikelen 95 en
97 van de Grondwet, 19 en 20 van de wet
van 25 maart 1876 op de bevoegdheicl :
l" KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING)
Overwegende dat door het betwist beding \•an de overeenkomst nit de verzeke(TWEE ARRES'l'EN.)
ring zijn gesloten : « Brand of schade geleden ten tijde van oorlog of vijandelijke
inval, oproer... In al deze gevallen zal er
17 november 1956
slechts aanleiding tot vergoeding bestaan
inc1ien de verzekerde bewijst dat de brand
of de schade te wijten is aan een oorzaak 1° VERBREKING. - BEI'OEGDHEID DER
die, noch rechtstreeks noch onrechtVOL'l'ALLIGE 'l'ERECH'l'ZI'l''l'ING. VOORAFstreeks, verbanrl houdt met deze gebeurU.\AND BEI'ELSCHRIF'l' VAN DE EERSTE \'OORtenissen >>;
:t,ITTEH.
Dat, dienvolgens, de uitsluiting verder ~ INKOMSTENBELASTINGEN.
reikt dan de schade voortvloeiend uit oorVEHHAAL VOOR HE'l' HOF VAN BEHOEP.
logsfeiten;
PERKEN VAN HE'l' GEDING. HOF VAN• BEOverwegende dat, zo de rechter over de
l!OEP '''ELR ZELFS AMBTSHALVE ].fAG NAGAAN
grond souverein in feite vaststelt of een
OF DE AANSLAG ':VEJEXS FORCLUSIE NIE'l' NIEbrandramp al dan niet te wijten is aan
'l'IG IS.
een oorzaak die verband houdt met de
oorlog, het anders is wanneer die vast- 3° INKOMS'L'ENBI~LASTINGEN.
BurrE~GEWONE 'l'ETI.MI.JN. lNI<::O~fSTENAA~
stelling wordt afgeleid uit zekere elemenOIF'l'E DOOR EEN NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP. ten waarop die rechter wijst;
_..._L\ANGIFTE ONDER'l'EKE~D DOOR EEN r•EBSObN
Dat, in dat geval, het hof bevoegcllleid
ONDER VERMELDING- CC DE AH'GEVAARDIGDE-REheeft om na te gaan of de ingeroepen eleHEERDER OF DE YERAN'l'WOORDELIJKE VEH'l'Ementen het eruit getrokken besluit wetteGENWOORDIGER ». - ARRES'l' DAT ERUI'l' AFlijk kan rech tvaardigen;
LEID'l' DAT DE AANGIF'l'E LIE'!' KENNEN DA'l' DE
Overwegende dat de rechter wijst hierONDEH'l'EKENAAR GELIJKAARDIGE FUNCTIES ALE\
op, enerzijds, dat de brand ten tijde van
DEZE VAN DE LIWEN VAN DE BEHEERRAAD UI'l'om·log is uitgebroken en, anderzijcls, dat
OEFENDE ENJ DJENAANGAANDEJ VOLLEDIG EN
hij aan een daacl van wraak is toe te
,fUIS'l' WAS. - 0NWE'l"l'ELI-JKHEID.
sch~·ijven daar de bevolking zeer vijandig
was tegenover verweerder en zijn familie 4° INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. - LEDEN VAN DE BEomclat deze tijdens de bezetting woekerTIEERRAAD VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
handPl gedreven hadden, in de beste verEN ANDEHE PEHSONEN DIE GELI.JXAARDIGE
standhouding hadden gestaan met de
FUNCTIES UITOEFENEN. - BETEKENIS VAN DIE
vijand en vercler, voor diens rekening, op
TERMEN IN AH'l'IKEL 35, PARAGRAAF 3, VAN
grote schaal aan varkenskweek gedaan
DE "'\VE'l"l'EN BE'l'REFFENDE DE IN.KO!fSTENBELAShaclden;
'l'lNGEN, SAMENGESCHAKELD DOOR HE'l' BESLUI'Y
Overwegende dat de rechter zodoende
VAN 31 JULI 1943.
vaststelt dat de oorzaak van de brand,
minstens onrechtstreeks, verband houdt 5° INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
met de oOI·log;
BEDRIJFSBELAS'l'ING. - BEHEERDER YAN VENNOOTSCHAPPEN OP AANDELEN EN ANDERE PERDat, dienvolgens,· door te beslissen dat
SONEN DIE GELI,JRAARDIGE IPUNC'l'IES UITOEFEde door hem aangenomen oorzaak van de
NEN. - BE'l'EKENIS VAN DIE 'l'ERMEN IN AR'l'Ibrand geen zelfs onrechtstreeks verband
KEL 25, PARAGRAAlJ' 1, 2°, LI'fTERA bJ VAN DE
met de oOI·log houdt, hij de in het middel
SA~IENGESCHAKELDE WET'l'EN BE'l'REFFENDE DE
aangeduide bepalingen heeft geschonden;
ll\'IC O:ll81'ENBELAS'l'INGEN.
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre- 1 o De kame·r van het hot be-voegll om o-vet·
een -voorz·ien·ing te beslissen neemt er
den arrest; beveelt dat melding van on·
lcenn·is van in voltallige terechtzitting
derhavig arrest zal worden gemaakt op
wa.nnee1· een bevelschritt van rle eerste
de kant van de vernietigde beslissing ;
'UOorZ'itter z·nlks hcett beslist (1). (Wet
veroordeelt verweercler tot cle kosten; vervan 25 februari 1954, art. 4.) (Eerste en
wijst de zaak naar het Hof van beroep te
tweede zaak.)
Brussel.
16 november 1956. - 1° kamer. - Voo·rzUtet·, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslagge-ver, H. Belpaire. - Gelijlcl1ti-

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

(1) Verbr., 14 maart 1956 (B,ll. en PASIC.,
1956, I, 754).
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2° Het hof van beroep, voot· hetwelk het
verhaal ·van de belastingplichtige te,qen
de beslissing van de dit·ecte·ur der belasUngen aanhangig wercl gernaalct,
rnag, in ellcen stancl vnn het geding, en
buiten cle aom· fle t•eclarnat-ie opqeworpen betwistingen en de wijzigingen
clie de directeur heeft anngcl!t·acht,
zelfs ambtslwlve nngaan of fle aanslng
niet na verloop vnn de tennijnen gevestigfl is rwweest (1). (Eerste zaak.)
ao Rechtvnanl'i,qt niet ~vetteUjk zijn beslissing flat de belnstin,qctanrtifte bet·reffenrle de inkomsten van een naamloze
vennootschap vollecli,q en ju.ist was, omflat ze venneldde dat een vet·soon in die
vennootschap gez.ijlcnanUge fnnct-ies als
deze "-'an cle leclen vnn de beheerraacl
·uUoefenfle, het atTest wellc steu.nt op
de eni,qe omstuncz.igheicl clnt clie persoon
de nangifte heett onclertekend onclm· de
ve1·melding « rle afgevnarcl·igcle-beheercler of rle venmtwoorcleli.ilce vertegenwoo·rcl·irJer ll, dnat· fle ondertelcennar een
bi,izondet·e macht, tot cUe Mete bepet·lct,
heett lclf.nnen ontvnngen (2). (Wetten

nnclere personen « clie soortgelijke n·mbten vermtllen als deze ll namelijlc van
beheerders van vennootschnppen op
nanrlelen, eneTzijds, clegene clie een·
geUjlc j-uriclisch stat1tut genieten nls fle
beheenlers, rnaat· een anclm-e titel rl·rn[Jen, en, nnclerzi.ids de[Jene, flie zonder
z·ztlk stat·u1tt noch be·ranclslngenfle stenL
in de beheen·nnfl te hebben, zelfs indien
ze floor een h1t711' van fli.ensten verbonclen zi.in met cle vennootschap, lnsthebbers z'ijn vnn 1le vennootscha.p en hnat·
vertegemvoordi[Jen en in jeite, door op<lracht vnn cle nlgemene verunflerin[J cle·1·
annfleelho11ders, vnn cle beheerrand of
vnn een of ve·rscheiclene beheerders, bevoegflheclen u.itoetenen clie, volgens de
wet of de stnt·ztten, eigen zijn ann de
beheenlers (4). (Tweede zaak.)
Eerste zaak.
(BELGISOHE STAA'f, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. << NAARDEN ll, N. V. 11 NAARDEN ll, '1'.
BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FIN ANCIEN.)

betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakel<l door besluit van 31 juli
19".3, art. 74.) (Eerste zaak.)
4° In a.rtUcel 35, pnnwrauf 3., vnn fle wetten betrejjenfle de ·inlcomstenbelastingen
swnengeschetlceld doo·r het beslnit vnn
31 ju.U 1943, bedoelen de termen « andet·e personen d·ie (JelijlwcM·d·ige ambten
wnat·nemen Jl als fle.ze van leflen van fle
beheernwfl, nnmelijlc vnn een nnnmloze
vennootschap, ene·r.z·ijcls de personen
die een zelfrle .iuridisch statnu.t genieten nls dat 1;cm cle beheenlers mnar
een anfle·re titel flt·ngen, en, nnderzijds,
cleze cUe .zonder een zelfde stcttmtt noch
bernndslnrwncle stem in de beheerrnnrl
te hebben, zelfs inclien ze doot· een verlmring vnn diensten met de vennootschap vet·bonclen zijn, de lnsthebbers
zijn vnn de vennootsclwp, rlie hnnr vet·tegen·woonl·irJen en, ·in feite, floor oprlrncht ·vnn cle a.luemene ver[Jnrlering rler
aancleelhonclers., vnn de beheet·ranfl of
van een of vnn 1Jersche·iclene beheenlers,
bevoegdheclcn ·uitoetenen clie, volgens cle
wet of cle stntuten, eigen zijn aan fle
beheenleTs (3). (Eerste zaak.)
.5o In ctrtilcel 25, pctra[Jrnaf 1, 2°, littm·n b,
van 1le snmen,qesclwlwlcle 1.vetten betreffencle cle inlcomstenbelnst-ingen, zi.in cle
------------

-----~----

(1) Verbr., 26 juni 1956 (B11ll. en PASIC.,
1956, I, 1195).
(2) Zie nota 3 in B11ll. en PASIC., 1957, I, 277.
(3) Raadpl. verbr., 7 october 1946, beweegTedenen (A1·r. Ve1·br., 1946, blz-: 323); 18 october 19W (ibicl., 1950, blz. 81); 22 november
1955 en 8 mei 1956 (B1tll. en PASIC., 1956, I,
·884 en 951).

ARREST

HET HOW; -

(5).

Gelet op het bevelschrift

nm 4 october 1956 van de Heer eerste
voorzitter, waarbij wordt beslist dat deze
zaak in voltallige terechtzitting zal worden behandeld ;
Gelet op het bestreden arrest, op 2(} juni
1955 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
·
Overweg·ende dat de zaken, ingeschreven onder nrs 2282 en 2284 samenhangend
zijn;
I. Over de voorziening van de Belgische
Staat :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 61, paragraaf 3·, 65, 66 en 67
van de wetten betreffende de inkomstenL1elastingen, samengeschakeld bij het besluit van de secretaris-generaal van het
Ministerie van financien van 31 juli 1!}43
en 7 van het besluit van 31 juli 1943 tot
samenschakeling van de wetten en besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het hof van beroep beslist
dat een eis betreffende de forclusie in elke
stand der zaak ontvankelijk is omdat
Oergelijke eis, die belangrijk is vermits
hij de aanslag in zijn geheel treft, anderzijds gesteund is op een proceduremiddel
(4) Raadpl. verbr., 22 febniari 1955 (B,tll.
en PASIC., 1955, I, 684) en 2·2 november 1955
(ibid., 1966, I, 275).
.
(5) Zie conclusies van bet openbaar ministerie over het eerste micldel van N. V. Naarclen
in B11ll. en PASIC., 1957, I, 278.
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-183dat aan de belastingmaterie eigen is, dan
wanneer de beslissing van de directeur
door het beroep enkel aanhangig wordt
gemaakt bij het hof van beroep in zover
zij beslist over de door de belastingschuldige aan de clirecteur voorgelegde betwistingen en over de eventueel door de clirecteur van ambtswege aangebrachte wijzigingen, zoclat het hof derhalve elke andere eis, zelfs tot de forclusie betrekkelijk, dient te verwerpen :
Overwegenue dat, ten aanzien van de
furclusie welke ontstaat door het verstrijken van de termijnen tot inkohiering van
de aanslag, het hof van beroep, waarbij
het beroep van de belastingplichtige tegen
de beslissing van de directeur der !Jelastingen aanhangig is, in elke stand der
zaak en !Jniten de !Jetwistingen clie in de
reclamatie zijn !Jehandeld en de wijzigingen die de directeur heeft aang·e!Jracht,
zelfs Yan am!Jtswege de regelmatigheid
cler proceclure vermag te onclerzoeken;
Dat het middel naar recht fault;
Over het tweecle middel, afgeleid nit
de schencling· van de urtikelen 112 van de
Grondwet, 74 van de wetten !Jetreffende
de inkomstenbelustingen, sal11engeschakelcl bij het besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van financien
van 31 juli 1g.±3, en 7 van het besluit van
31 juli 1943, tot samenschakeling van .de
wett~~n en besluiten betreffencle de nationale crisisbelasting, doordat het hof van
beroep beslist dat de verzoekende partij
geen ontoereikendheid van aanslag is aan
te wrijven wat haar aangifte over het
dienstjaar 1945 aangaat, en dat de adl11inistratie derhalve geen gebruik 111ocht
maken van de verlengde termijnen van
artikel 74 der samengeschakelde wetten
om de litigieuze aanslagen bniten de normale termijn van het clienstjaar te Yestigen, dan wanneer de ele111enten welke het
arrest releveert, ten IJewijze van de Yolledigheid en juistheid der kwestieuze aangifte niet toereikend waren 0111 de administratie volledig voor te lichten en het
haar 111ogelijk te maken de litigieuze aanslagen juist te vestigen zonder bniten de
aangifte en de bijlagen hierbij navorsingen te verrichten :
Overwegende dat, 0111 te IJeslissen dat
de aclministratie in de aangifte van de
IJelastbare inko111sten en de daar!Jijgevoegde stukken de aanduiding 'vond dat
Van Gelder in de vennootschap gelijkaardige ambten waargenomen had als die
van de leden van de raad van beheer, het
bestreden arrest op de enkele omstancligheid steunt dat Van Gelder de am1gifte
van de belastbare inkomsten ondertekend
heeft onder cle vermelding « de afgevaardigde-beheerder of de verantwoordelijke
vertegenwoordiger JJ;
Overwegende dat deze tekst, waarin het

voegwoord « of JJ voorkomt dat een alternatief aanduidt, het niet mogelijk maakt
af te leiden dat Van Gelder het a111bt van
afgevaardigde-beheerder waarnam; dat er
enkel uit !Jlijkt dat Van Gelder noodzakelijkcrwijze althans diende te worden
aangezien als een verantwoonlelijk vertegenwoordiger der vennootscllap die de
macht had de aangffte in de belasting te
ondertekenen ;
Overwegende dat daaruit niet kon worden afgeleid dat Van Gelder, buiten die
IJijzondere en IJeperkte macht, overeenkomstig artikel 35, paragraaf 3, van de
wetten IJetreffende de inkomstenbelastingen, sa111engeschakeld bij het besluit van
31 juli 1943 op normale en regelmatige·
wijze in de vennootschap gelijkaardige
amllten zou waargenomen hebben als die
van een IJeheerder;
Dat het middel gegrond is;
II. Over de voorziening van de Belgiselle naa111loze vennootschap Naarden :
Over !Jeide middelen tezamen, het eerste, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 35, paragraaf 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld !Jij
het besluit van de secretaris-generaal van
het Ministerie van financien van 31 juli
1943, 7 van het besluit van 31 juli 1943,
tot samenschakeling van de wetten en besluiten betreffende de nationale crisisbelasting en 1134 van het Burgerlijk Wethoek, doordat het !1estreden arrest lleslist
dat Van Gelder in de aanleggende vennootschap gelijkaardige ambten waarnam
als die van een lid yan de raad van beheer, dan wanneer uit de vaststellingen
van lle beslissing van de directeur der
belastingen, welke aan het hof van beroep
voorgelegd .zijn en door het arrest over-·
genomen; !Jlijkt dat Van Gelder voornoemd het ambt van clirecteur bij aanlegster waarnam en derhalve door een contract van dienstverhuring met haar ver!Jonden was, c1e bevoegdheden die hem
waren verleend en die in de beslissing
van de directeur zijn opgesomd, hem enkel als directeur verleend zijnde en geenszins met deze hoedanigheid onverenigbaar
zijnde; het tweede, afgeleid uit de sch'ending van de artikelen m van de Grandwet, 141 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 35, paragraaf 3, van de
wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, sa111engeschakeld bij het llesluit van
de secretaris-generaal van het Ministerie
van financien van 31 juli 1943, en 7 van
het besluit van 31 juli 1lJ43 tot samenschakeling van de wetten en besluiten betreffende de nationale crisisbelasting,
doordat het bestreden arrest, zonder antwoord te verstrekken op de conclusies
waarbij aanlegster in verbreking betoogde
dat artikel 35, paragraaf 3, van de sa-

-184mengeschakelde wetten niet van toepassing was door het feit clut Van Gelder te
haren opzichte inderdaacl gebonden was
niet door een contract van lastgeving,
cloch door een contract van dienstverhuring, beslist clat meergenoemcle Van Gelder in de vennootschap gelijkaardige
ambten heeft waargenomen als die van
een lid van de raad van beheer :
Overwegende rlat artikel 35, paragraaf 3, van de bij het besluit van 31 juli
1943 samengeschakelde wetten, onder
meer bepaalt clat voor de vennootscllal)pen op aandelen andere dan de personenvennootschappen met beperkte aansp~'ake
lijkheicl... de belasting geregelcl wordt
naar rato van cle al of niet uitgekeercle
winst, met inbegrip van de tantiemes toegekend aan cle leden van de raden of colleges van beheer, van toezicht, van zaakwaarneming of van liquiclatie en << aan
andere personen die gelijkaardige ambten
waarnemen ll, alsmede, in de mate als
aangeduid in navolgencle paragraaf 3bis,
alle andere vaste of veranderlijke bezol<ligingen toegekeml aan bewuste personen
of a an vennoten;
Overwegende dat de termen «andere
personen die gelijkaarclige amllten waarnemen ll als clie van lleheerder doelen hetzij op cle personen die .zich in een identieke rechtstoestand bevinden als clie van
de beheerders, maar een anclere titel dragen, hetzij op diegene die, hoewel zich
niet in een llergelijke reclltstoestaml bevinllencle, in feite bevoegflheden uitoefenen, welke krachtens de wet of het venllOotschappelijk contract aan de lleheerders eigen zijn; dat de wet voor een werkelijke toestand geldt, namelijk de effectieve uitoefening van gelijkaardige ambten als die van een beheercler;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zowel door eigen vaststellingen als door
die van de beslissing van de clirecteur der
belastingen die het overneemt, erop wijst:
1° llat krachtens de statuten der naamloze vennootschap Naarden, haar raacl
van beheer met de ruimste mach ten is
bekleed om alle daclen van beheer en beschikldng te verrichten welke binnen de
perken van voormelcle statuten vallen en
al zijn bevoegdhecl en of een deel ervan
vermag over te dragen aan een of meer
leclen aan welke hi.i de titel van afgevaarcUgde-beheenler zal verlenen; 2° clat de
raacl van beheer op 16 april l!l40 alle bevoegdheden welke hij krachtens de statuten bezat op een afgevaarcligde-beheerder
-overclroeg, uitgezondercl het recht onroerende goederen te vervreemden of hypothecaire verbintenissen aan te gaan, en
clie nfgevaaruigcle-beheerder machtigde
om ~oijn machten geheel of ten dele verder
over te dragen en ·een of meer versonen
in zijn plaats te stellen; 3" uat rle afge-

vaarcligde-beheerder op 20 april 1S40 aan
de heer Van Gelder, clirecteur cler vennootschap, ruime machten tot beheer en
vertegenwoordiging van de vennootschap
verleencle, welke onder meer omvatten :
n) het recht rr alle vervolgingen in te stellen, dwangmidclelen te gebruiken en stap-pen te doen die nodig mochten blijken,
V·66r de rechters te dagvaarclen en te verschijnen, zowel als eiser clan als verweerder te pleiten, te onderhandelen, scheidsrechterlijke bedingen en cladlngen aan te
gaan, alle vonuissen te verkrijgen, ze ten
uitvoer te doen leggen of afstand er>an
te doen, hoger beroev in te stellen en alle
andere verhaalmidclelen aan te wenden;
alle inbeslagnemingen te vorderen )) ; ...
b) het recht «de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekkingen
met .. , alle . . . openbare of private besturen ));
Overwegencle dat het arrest in feite
"i'aststelt dat Van Gelder de hem aldus
toegekencle ambten waargenomen heeft;
Overwegende derhalve dat llet uit die
vaststellingen wettelijk heeft kunnen afleiden dat Van Geltler bevoegdheden, die
de beheenlers eigen zijn, uitgeoefend had
en clat llij llijgcvolg naar de zin van voormeld artikel 35, paragraaf 3, « gelijkaardige ambten als die van een beheercler
waargenomen had ll ;
0Yerwegenc1e dat het bestreden arrest,
door, wat Van Gelder betreft, de !Jepalingen van artikel 33, paragrafen H en 31Jis,
toe te passen, dan wanneer het vaststelcle
dat Van Gelder tegelijkertijd directeur
der vennootschap was en, bij delegatie,
met gelijkaardige ambten l1ekleed was als
die van de Ieden van de raad van beheer,
impliciet en zonder dubbelzinnigheicl de
conclusies beantwoord heeft waarbij aanlegster aan1oercle dat die wetsbepalingen
niet toepasselijk waren omdat Van Gelder
door een contract van clienstverhuring als
directeur verllonden was met de vennootschap en clat de op hem overgedragen bevoegdheden niet onverenigbaar waren met
de hoedanigheid van directeur;
Dat geen van beide micldelen kan aangenomen worden;
Om die redenen, voegt de zaken, op de
algemene rol onder ue nt·s F. 2282 en
F. 2284 ingeschreven, sa men; verwerpt de
voorziening van de Belgische naamloze
vennootschap N a arden en, op de voorzielling van de Staat, verbreekt het bestreden arrest in zover het beslist heeft rlat
de aanslag betreffencle het clienstjaar lll47,
navordering van rechten over het dienstjaar 1945, ter oorzake van forclusie vernietigd cliende te worden en in zover het
over de kosten uitspraak heeft gedaan;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt rlat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de g·edeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-
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-185oordeelt de naamloze vennootschap Naarden tot drie vierde van al de kosten van
het g:eding tot verbreking, en de Belgische
Staat tot het overblijvende vierde der
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

geoefend heeft als die van een heheerder,.
commissaris of vereffenaar, het arrest de
bewijskracht van het proces-verlmal van
de zitting van de raad van bel!eer vau
9 februari 193S miskend heeft die aan
Ceuninck enkel bevoegdheden verleend
had welke cUe van een aangestelde, om1erworpen aan de raad van beheer waarvan
hij de beslissingen moest uitvoeren, niet
te boven gaan :

17 november 1996. - 1° kamer (voltallige terechtr.dtting.) - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemencl voorzitter.
- Verslaggever, H. Dayot. - Gel'ijlclniOver het eerste onderdeel ·:
clentle conc/.·usie, H. H. Delange, advocaatgeneraal. - Ple'iters, HH. Van Leynseele
Overwegende dat artikel 4, paragraaf 5,
en Gregoire (deze laatste van de Dalie bij van de wet van 1() october 19-15 naar arllet Hof van lleroep te Drussel).
· tikel 25, paragraaf 1, 2°, letter IJ, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij het besluit van 31 juli 1943 samengeschakeld, verwijst wat de opsomming aangaat van de personen wier be'l'weeae zaali.
zoldigingen begrepen zijn onder de elementen welke voor de vaststelling van de
(BELGJSCHE STAAT, MlNISTE!1 VAN FlXAXCIEX,
belastllare grondslag dienen te worden
vergeleken;
'1'. N. V. cc LE SEOOURS DE BELGIQUE>>.)
Overwegende clat de tekst van artikel 2:-i
gesproten is nit artikel 19 van de wet
ARREST.
van 13 jnli 1930, hetwelk de inkomsten,
die voorheen onder de algemene rubriek
BET HOF; - Gelet op het bevelschrift c< verschillenc1e bezoldigingen, pensioenen
van 4 october 1956 van de Heer eerste en lonen » gegroepeerd .waren, in twee
voorzitter, waarbij wordt beslist dat deze categorieen indeelt; dat het de bezolc1izaak in voltallige terechtzitting zal wor- g·ingen der door een clerde bezoldigde perden behandelll. ;
sonen onder een letter a stelt... en de
Gelet op het bestreden arrest, op bezoldigingen der beheerders... en andere
28 maart 1955 gewezen door het Hof van personen die soortgelijke ambten vervulberoep te Drussel;
len onder een letter lJ;
Over het middel, afgeleid uit de schenOverwegem1e dat deze classificering ending van cle artikelen 112 van cle Grand- kel op de inkomsten betrekking heeft en
wet, 25, paragraaf 1, 2°, letter IJ, van de niet steunt op de hoedanigheid, doch op
samengeschakelde wetten betreffende de de ambten der personen die de inkomsten
inkomstenbelastingen en 4, paragraaf 5, ontvangen; dat de wetgever dan ook het
van de wet v~m l(i october 1945, tot invoe- geval niet heeft uitgesloten van een cunmring van een extrabelasting op de in oor- latie van die onderscheiden bezoldigingen
logstijd behaalUe exceptionele inkomsten, door een zelfde persoon die tezelfdertijd
winsten en baten, alsmede van de artike- ambten die ze opleveren vervult; dat hij
len 1315 tot 1332 van het Durgerlijk Wet- immers cleze toestand uitdrukkelijk aanhoek, doordat het bestreden arrest beslist dnidt in paragrafen 3, 3bis en 9 van arda t de vaste bezoldigingen, tloor de ver- tikel 35 van de wetten, samengeschakeld
werende vennootschap aan Georges Ceu- bij het besluit vim 31 juli 1943 ;
ninck in zijn hoedanigheid van clirecteur
Overwegende dat, door in de letter lJ
toegekend vanaf 1 juli l£·38 tot 31 decem- van artikel 25, paragraaf 1, 2°, zijn opber 1931!, voor de berekening van de win- somming niet te beperken tot de personen
sten uit het referentietijdperk van be- die de hoedanigl!eid van beheerder, comwuste vennootschap in aanmerking dienen missaris of vereffenaar bezitten, maar
te komen, dan wanneer, eerste ondertleel, door daarbij de personen te voegen die
volgens de bepalingen van artikel -1, para- soortgelijke ambten vervullen, de wetgegraaf 5, van voormelde wet, bedoelde be- ver enkel de aard der ambten in beschouzoldigingen niet mogen worden opgeno- wing l!eeft genomen, hoe ook de titel zij
men onder de elementen die de referentie- waaronder zij worden waargenomen; dat
winst uitmaken, omdat voornoemde Ceu- zulks beantwoordt aan het doel dier beninck, zoals uit het stuk 104 blijkt, gedu- paling hetwelk, zijnde het mogelijk rnarende bewust tijdperk, dit is van 1 juli ken van een juiste inning der op de bezoldigingen verschuldigde belasting, enkel
J 938 tot 31 december 1U39-, de hoedanigheid van beheerder of commissaris niet in de werkelijke toestancl is gelegen;
bezat; en dan wamieer, tweede onderdeel,
Overwegende dat, zo de uitgeoefende
door te lleslissen dat Ceuninck gedurende bevoegdheden die moeten .zijn van een
het referentietijdperk, althans vanaf lasthellber cUe de vennootschap vertegen1 juli 1938, soortgelijke bevoegdheden uit- woordigt, de wetgever, door slechts een
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soortgelijkheid van ambten voor te schrijven, in hoofde van de persoon die soortgelijke ambten waarneemt, noch een iclentiek rechtsstatuut als dat van een be~eer-·
der, commissaris of vereffenaar heeft
vereist, noch het genot van alle prerogatieven cUe met hun ambten verbom1en
zijn; dat llet tot het aanwezig zijn van
cle soortgelijkheid volstaat dat aan die
persoon bevoegdheden zijn verleencl welke
krachtens <le wet of het vennootschappelijk contract aan de beheerders eigen zijn
-en zodanig zijn dat daaruit het waarnemen van een soortgelijk mnbt kan worden
afgeleid ; clat die bevoegclheden kunnen
lJlijken, hetzij uit een wettelijke lastgeving, hetzij nit een lastgeving luachtens
overeenlwmst verleencl door de algemene
vergadering der aandeelhouders, door de
Taad van beheer of door een of meer beheerders, da t ernit volgt da t niet als onontbeerlijke voorwaarcle is vereist da t de
lastgeving door de algemene vergadering
is verleend, noch dat de lasthebber in de
raad van beheer een medebeslissencle stem
heeft; dat derhalve het middel, hetwelk
hierop is gestenncl dat de aan Ceuninck
toegekende bezoldigingen niet moch ten
worden begrepen onder de elementen die
de referentiewinst uitmaken omdat hij
gednrencle het behandelcl tijclperk niet de
hoedanigheicl van beheerder of commissaris bezat en in de raad van beheer der
Yennootschap geen medebeslissende stem
had, in dit ondercleel naar recht faalt;
Over het tweede onclenleel :
Overwegende dat aanlegger bij het uit1eggen van een reden van het arrest, in
het mic1clel aanneemt dat de rechter over
de groncl vastgesteld lweft clat Cenninck
geclurende het referentietijdperk vanaf
1 jnli 193tl in de ve1111ootschap soortgelijke
bevoegdheden heeft uitgeoefend als die
van een beheerder, conunissaris of vereffenaar; dat hij enkel beweert dat de
Techter, door alclns uitspraak te doen, de
bewijskracht van het proces-verbaal van
9 febrnari 1938 miskend lleeft om de rerlen
dat door clit proces-verbaal aan Cenniuck
slecllts bevoegdheden werclen verleencl
welke die Yan een aangestelde niet te boven gaan;
Overwegencle dat nit de tekst van dat
proees-verbaal blijkt clat de raacl van belleer aan Ceuninck niet enkel bevoegclheclen van dagelijks beheer toegekend had
cloch tevens de aan de beheerders eigen
macllt namens de raad ,;an belleer alle
rechtsvorcleringen en als eiser en als verweercler, in te stellen ;
Dat hieruit volgt dat het miclclel, hetwelk llierop is gestenncl clat het procesYerbaal aan Cenninck enkel bevoegdheden
van een aangestelde toekende, in cUt ondercleel in feite niet opgaat;

Om die reclenen; verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 november 11156. - 1" kamer (yoltallige tereclltzitting.) - Voo1·zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemencl voorzitter.
~ Verslaggever, H. Gil·onl. Gelijlcluiaencle concl~tsie, H. R. Delange, advoeaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Van r,eynseele
en Simont.
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1o

MIDDELEN TOT VERBREKING. S•ruAFZAKEN. MIDDEL WELK EEN GEMIS
AAN ANTWOORD OP EEN VERWEER INROEPT. GEPAST AN'l'WOORD. JVliDDEL DA'l' FEI'fELI.TKE GRONDSLAG MIST.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. ST·RAFZAKEN. FEITENRECHTER DIE ZEKERE FElTEN VOOR YASTSTAANDE RESOHOUW1'. FElTEN D03R DE
VERDAORTE NIET BETWlS'l'. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 'ill VERWIJZEN
NAAR DE ELEMFNTEN DIE DEZE BEODRDELING
HECHTVAARDIGEN.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STBAFZAKEN. CoNOLUSIES DIE E.\'KEL FEI'rELI.JKE AANVOERINGEN
BEVATTEN. VASTSTELLING DOOR DE REOH'l'ER VAN FElTEN DIE ZE TEGENSPREKEN. ~------"
BESLISSING REGELMATIG GEMOTIVEERD.

4°

ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. VERKEERSONGEVAL. WANBEDRIJF WELK NIET NOODZAKELIJK EEN
INBREUK 0? DE WEGO~DE lM.PLIOEER'l'.

50 VERKEER. -

vVEaoonE. KnursrNo.
BESTUURDER RIJDENDE IN EEN TWEEDE
FILE BINNEN EEN RIJSTROOK OP EEN WEG ME'f
VERKEER IN BEIDE HIOHTINGEN. NIET ONTLAST VAN DE ALGEMENE VERPLIOH'riNG 'fOT
VOORZICHTIGHElD.

1° Mist feitelijke gTmulsla.q het miclclel
geste·una op een gemis aan antwoord op
een regelmatig oveTgelegcl verweer, terwijl flU laatste in de besUssin,q een
expliciet of impliciet ge1Jast antwoo·rd
heeft r1elcregen (1).
2° Bij gemis aan ellce betw·ist'ing van cle
ve1·clachte clienaangaancle, is de teitenrechte1· clie zekere feiten als vaststaande beschouwt, in zijn beslissing, niet
verpz.icht te venv,ijzen nc~ar cle elementen clie cle.<:e beoonleling staven (2).
3° TV annee·r fle conclnsies van een partij
en7M3l feiteli,ilce aanvoedngen bevatten,

(1)
1955,
(2)
1946,

Verbr., 25 april 1955 (Bull. en

PASIC.,

I, 917).
Verbr., 19 september 1!HG (Arr. Ve,·br.,

blz. 29i).

-----~---~
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-187is de beslissing, wellce feitelijlce omstandigheden die ze tegensprelcen releveert, regelmatig gemotiveerd (1).

4° Het wanlJedr·ijf um verwond·ingen door
onvoorzichtigheitl, geTeleveerd bij gelegenheid van een verlcem·songeval, impliceert niet noodzahelij 7c een ·in1Jre·nlc
op de W egcode.
5o De bestuurder, die ·in een tweede file
r-ijdt, binnen een r·ijstt·oolc op een weg
met verkeer in beide richtingen, is niet
ontlast van de algernene voorzichtigheidsmaatregelen in acht te nernen, nametijlc ·wawneer· hij een 1tit de tegenrichting
lcornend
voert1tig
_qestelde
lcntist (2). (Wegcode, art. 12, 1, aL 3 en

4, en 110.)
(DELBRASSINE, T. BOULVAIN.)
ARHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
A. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de tegen aanlegger
ingestelde publieke vordering gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en van de rechten der verdediging,
doordat het bestreden arrest, strafrechtelijk beslissend, zich ertoe beperkt heeft de
in de telastlegging omschreven feiten bewezen te verklaren en de beroepen beslissing te bevestigen, en zodoende geen antwoord heeft verstrekt op de conclnsies
waarin aanlegger de feiten en de reglementaire maatstaven die een inbrenk uitsloten behoorlijk gepreciseerd had :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel gestelde, het bestreden arrest,
om het beroepen vonuis te bevestigen, zicll
niet ertoe beperkt heeft de feiten der tegen aanlegger ingebrachte telastlegging bewezen te verklaren; dat het bovendien
zegt << dat, al heeft eerste bcklaagde hier verweerder - een font begaan door
niet zijn uiterste rechterkant te honden
en ten dele buiten zijn rijstrook te rijden,
deze font de manamvre van tweede beklaagde - hier aanlegger - niet verklaart en rechtvaardigt, die bi.i hoge snelheid ingehaald heeft zonder zich ervan
vergewist te hebben dat de weg over een
voldoende uitgestrektheid vrij was zodat
(1) Verbr., 6 februari 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 585).
(2) Raadpl. verbr., 26 september 1955 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 34) alsook verbr., 16 april
1956 (ibid.; 1956, I, 859) en 8 october 1956
{ibid., 1957, I, 107).

er geen gevaar voor ongevallen was, of
toen hij wegens de nabijheid van de hem
voorrijdende wagen de tegenligger niet op
een voldoende afstand kon zien om zijn
manmnvre zonder gevaar nit te · voeren »;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het hof van beroep, burgerrechtelijk
beslissend, aanlegger aansprakelijk verklaart heeft (in solid1trn ten opzichte van
partijen Bollen en Pleeck, voor twee dercle
ten op.zicllte van de partij Boulvain), en
zijn recht op sclladeloosstelling tegen de
medebeklaagde Boulvain tot een derde beperkt heeft, om een onduidelijke en dubbelzinnige reden, zijnde dat << al heeft eerste beklaagde een fout begaan door niet
zijn uiterste recllterkant te honden en ten
dele bniten zijn rijstrook te rijden, cleze
fout de manmuvre van tweede beklaagde
niet verklaart en rechtvaardigt, die bij
hoge snelheid ingehaald heeft zonder zich
ervan vergewist te hebben dat de weg
over een voldoende uitgestrektheid vrij
was zodat er geen gevaar voor ongevallen
was, of toen hij wegens de nabijheid van
de hem voorrijdende wagen de tegenligger
niet op een voldoende afstand kon zien om
zijn manmnvre zonder gevaar nit te voeren ll; eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest het zo voorstelt alsof aanlegger . een inhaalmanceuvre uitgevoerd
heeft tijdens de ogenblikken die zijn botsing met een tegenligger zi.in voorafgegaan, zonder verwijzing naar de stukken
van het dossier en de elementen der zaak
die dit relaas der gebenrtenissen kunnen
verantwoorden, dan wanneer aanleggers
conclusies nadrukkelijk wezen op het feit
dat hij zich voortbewoog binnen de middenstrook van een weg met drie rijstroken
welke alstoen geheel ingenomen was door
een file wagens in door hem gevolgde richting (Namen-Brussel) die evenwijdig reed
met een eerste, tragere en rechts op de
'weg rijclende file; tweede onderdeel, doordat hetzelfde relaas van een inhaalmameuvre het niet mogelijk maakt in te zieu
of het bestreden arrest bedoelt de riibeweging·, voorheen door aanlegger nitgevoerd om de rechter rijstrook te verlaten
en op de midclenstrook te komen - ofwel
zijn gang zelf in een tweede file welke
ten o]JZichte van de rechter file in inhaalpositie reed - ofwel nog een hem aange-~
wreven poging om de bestuurc1er voor te
steken die hem in die tweede file voorafreed; derde onderdeel, doordat het bestreden arrest, zonder yerantwoording of ver-wijzing naar de elementen der zaak, het
voorstelt alsof verweerder Boulvain v0.6r
het ongeval, ten onrechte ongetwijfeld,
doch in feite en op een bij voortdnring
merkbare manier, buiten zijn rijstrook ·

-188heeft gereclen, dan .wanneer in de conclusies van verzoeker werd onderstreept,
door verwijzingen naar de getuigenissen
en de vaststellingen van het dossier, dat
het ten dele rijden, door de bestuurder
Boulvain, buiten de rijstrook waarop hij
alleen zich in de richting Brussel-Namen
voortbewoog· volgens een afwijkencle baan
geschied was, een of twee seconden voor
het ongeval, op plotse en niet te verklaren
manier, tenzij door een verzwakken van
de oplettendheicl van voormelde bestunrder:
Overwegende dat cUt middel dient te
worclen beantwoord als insgelijks geldende tegen de beslissing g·ewezen over de
tegen aanlegger ingestelde pnblic~ke vordering;
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegenc1e dat aanlegger in de door
hem v·66r het hof van beroep genomen
conclnsies verklaarde dat hij reed « binnen een middelste rijstrook welke ingenomen was door bestuurders die, zoals hij,
een eerste, tragere file inhaalden )) ;
Overwegemle dat de betwiste reden zonder dubbelzinniglleid het inhalen van de
eerste file bedoelde, hetwelk aanlegg·er op
llet ogenblik der botsing in de -tweede file
verrichtte;
Overwegende dat geen enkele regel de
recllter over cle grond verplichtte te verwijzen naar de stukken van het dossier of
de andere elementen der zaak welke dat
relaas der feiten, dat tronwens door aanleg·gers conclnsies aangenomen is, rechtvaardigen;
Over het derde onderdeel :
Overwegende, enerzijcls, clat, waar het
erov wijst dat aanlegger bij hoge snelheicl
ingehnald heeft zonder zich ervan vergewist te hebben clat de weg over een voldoende uitgestrektheid vrij was zoclat ei·
geen gevaar was voor ongevallen of toen
hij wegens de nabijheid van de hem voorrijdende wagen de tegenliggers niet op
een voldoende afstancl kon zien om zijn
manamvre zonder gevaar nit te voeren, en
waar het onc1erstreept clat clie manamvre
van aanlegger door cle font van de meclebeklaagcle noch verklaard, noch gerechtvaardigcl was, bet bestrellen arrest, zon·der Llat het de omstandigheden uitvoeriger had behoeven te preciseren, op implicite docll zekere wijze de in aanleggers
conclusies Vl~rvatte cenvoudige feitelijke
beweriugen tegengesproken heeft;
Overwegende, anderzijds, dat het ge1Jruik0n van het voegwoord <l of )) in de
gecritiseerde reden, deze noch onduidelijk, noch dnbbelzinnig maakt;
Da t, immers, cUe reden helder vaststelt
dat de font van aanlegger bestaan heeft
in een inhalen bij hoge snelheid, gepaard
:gaande met twee alternatieve sclluld op-

leverende elementen, waarvan alleen het
gelijktijclig onjuist zijn is uitgesloten :
aanlegger heeff nagelaten zich ervan te
vergewissen dat de weg over een voldoende uitgestrektheid vrij was zoclat er
geen gevaar was voor ongevallen, of de te
grote nabijheid van de hem voorrijdende
wagen heeft het hem onmogelijk gemaakt
de tegenligger op een voldoende afstand te
zien om zijn marucenvre zonder gevaar uit
te voeren;
'
Overwegende da t de drie onderdelen van
het michlel in feite niet opgaan;
Over het derde middel, afgeleitl uit de
schencling van de rechten der verdediging,
van cle artikelen \J7 van de Grondwet, 12,
1, 20, 2, en 110 van cle vVegcode van 8 april
Hl54, doorclat het bestreden arrest, feitelijk stellend dat aanlegger een antlere wagen volgde (binnen de middelste .rijstrook
van een openbare weg met drie rijstroken), hem verwijt niet te hebben gezien
dat een nit de tegengestelde rich ting komende bestuurcler ten dele buiten zijn
rijstrook reed, dan wanneer, zoals de genom en conclusies eraan herinnerclen, aanlegger op grond van artikel 110 van de
"\Vegcode aan de scheidingslijn tussen de
rijstroken een formele waarde als leiding
mocht toekennen, op een afstand van welke lijn hij bevonden is geworden te hebben
gereden, en daarin de merkstreep en de
grens van zijn kruisingsverplichtingen
mocht zien; clan wanneer aan het bijkomend vereiste dat zou zijn opgelegd aan
de in file op een rijstrook rijdende bestuurders zich aiuihoudend te vergewissen
van cle positie van de bestuurders die uit
de tegengestelde richting kunnen komen,
enkel zou lmnnen worden voldaan door
telkens uit de file gaan rijden of la ten van
tussenruimten, wat met de behoeften van
het wegverkeer en het reglementair begrip
van de ri.istrook niet zou te verenigen
zijn; en dan wanneer, eimlelijk, aanlegger in zijn conclusies de nadruk erop
legde dat geen te voren merkbaar incident
voor hem noch voor de hem voorrijdende
bestuurder aanleiding had lnmnen zijn
om een uiterst rechtse positie in te nemen
op een rijstrook waarvan zowel artikel 12
als artikel 20 van Lle W egcode het berijden verbieden aan de bestuurder die uit
de tegengestelde richting kwam op een geheel vrije rijstrook :
Over het eerste en het tweede onderdeel
tezamen :
Overwegende dat het arrest, om minlegger schuldig te verklaren aan onvriiwillige lichamelijke letselen, te zijnen laste,
als clo6r schuld opgeleverd element van
het wdnbedrijf, niet een inbreuk OD de
W egcode, doch een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg vaststelt;
Overwegende clat noch artikel 110 van
de W egcode, noch enige andere wets- of
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de voertuigbestmuder
die in een tweede file binnen een rijstrook
Ol} een weg met verkeer in beide riclltingen rijdt, ontslaat van de verplicllting de
algemene voorziclltigheidsregelen in acht
te nemen, onclermeer wanneer hij een uit
de tegengestcllle richting komend voertnig
kruist;
Dat die onderdelcn van het midt1l'l rran I'
recht falen;
Over het derde onllerdeel :
Overwegende clat de font welke llet bestreden arrest in hoofde van aanlegger reIeveert is zicll in de onmogelijklleid te
hebben gesteld de nit de tegengesteltle
ricllting komende voertuigen van op een
voldoende afstand te · zien om zoncler gevaar in te halen, en dit wegens de nabijheid van het hem voorrijdende voertuig,
·en niet om de reden dat hij geen uiterst
reclltse positie innam op de rijstrook
waarop hij reed ;
Dat dit onderdeel van het midllcl in
feite niet opgaat;
En overwegende flat de snbstantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreveu
rec)1tsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkom~tig de wet is ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen, onderscheiclenlijk ingestelcl
door aanlegger tegen verweerder Boulvain en door laatst- tegen eerstgenoemde :
Overwegende dat aanlegger geen bijzoncler midclel voorbrengt;
Om die redenen, verwerpt de voorv.iening; veroorcleelt aanlegger tot de Iwsten.
19 november 1956. - 2e kamer. - Voor.e-itter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. - Geliilclu.idende conclnsie, H. Paul Mahaux, · advocaat-generaal. - Pleiters, HB. Carton ,de Tournai

en Demeur.
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1°

HERZIENING. NIETIGVERKLARIKG
VAN EEN VEROORDELING UITGESPROKEN DOOR
VERWIJEEN MILI'l'AIRE RECHTSllfACHT. ZING NAAI:t RET l\HLITAIR GERECH'l'SHOF.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRI!JSTEN. S'l'RAFZAKEN. HOOFDZAKELIJKE DEELNEMING AAN EEN INBREUK. V AS'l'STELLING VAN ELEMEN'l'EN WELKE ZULKE
DEELNEMING IMPLICEREN. WET'I'ELIJK GERECH'l'VAARDIGDE VEROORDELING.

1° lVanneer het hof, ten gevolge van een
vraag ·tot herz'ien'in y, een ve1·oonlelin[1

vern'iet-igt wellt"e · tloor een militai1·e
•rechtsmacht u.Ugesprolcen is geweest.
dient cle zaak te wonlen ·verwezen niet
11aar een assisenhof of een hot van beroep doch naa·r het mUitwir gerechtshof (1).
~o Is wettelijl.; gerechtvaardigrl het a·r1'est, wellc een venlachte veroorcleelt
om een misdrijf te hebben oepleegtl of
aan zijn 1r.itvoe1"ing 1'Cchtst·reelcs te hel!ben deelgenomen, cloor het bestaan vast
te stellen van elernenten wellc,e irnpliceren clat cle bedrijvigheid van cle ve·rclachte een rechtstreelcse mecletVCTlcinu
tot het plegen van het rnisd1'ijf nitrnnalct, zonls het ontwo·rpen en witgevoenl is geweest (2) . (Strafwetb., artikel 6G.)
(MA'l'HONET.)
ARRE3'l'

(3).

HH1' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11J maart 195G gewezen door
het militair gerechtshof;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 445 en 446 van
het Wetboek van strafvordering, zoals zij
vervangen zijn door het enig artikel van
de ·wet van 18 juni 1894, titel IX inhoullende van boek III van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, en van de artikelen 8 en 97 van de Grondwet, doorc1at
het militair gerechtshof door het bestreden arrest de strafrechtelijke en burgerlijke veroordelingen bevestigd heeft welke
ten laste van wijlen l\1athonet cloor het
anclers samengesteld militair gerechtshof
op 30 juni 1948 uitgesproken en door het
arrest van het Hof van verbreking van
21 november 1955 Yernietigd werden, dan
wanneer, ingeval llet Hof van verbreking
(1) Verbr., 5 mei 1952, (A·r1". Ve,·b,·., 1952,
biz. 486) en nota. Adde : verbr., 26 mei 1952
(Bull. en PASIC., 1952, I, 611); 23 november
1!)53 (ibicl., 1954, I, 226); 11 juli 1955 (ibid.,
1955, I, 1228); 21 november 1955 (ibid., 1956,
I, 265).
(2) Verbr., 19 januari 19-53 (Bull. en PAs:c.,
1953, I, 345). Raadpl. ook verbr., 8 maart en
5 april 19±8 (A,.,.. Ym·b>"., 1948, blz. 134 en
186) en de an·esten vermeld in bovenvermelde
nota 1; 19 december 1949 (A,.,·. Ye,·M., 1950,
blz. 234); 23 april 1951 (ibid., 1951, blz. 484)
en nota 1.
(3) De arresten die de vraag tot herziening
hebben ontvan.gen tegen zekere veroordelingen
tijtgesproken tegen Mathonet door het militair
gerechtshof de 30 juni 1948 zijn gewezen geweest door het Hof de 7 februari 1955 . (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 588) en 21 november 1955
(ibid., 1956, I, 265):
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door een militair gerechtshof uitgesproken veroordelingen die veroordelingen
vernietigt, alleen een hof van beroep als
rechtscollege op verwijzing van de zaak
opnieuw kennis kan nemen, zodat in onderhavig geval het militair gerechtshof
dat het bestreden arrest gewezen heeft en
tot verplichting hacl zijn bevoegcllwid te
toetsen, zich onbevoegd had dienen te verklaren en zodat het, door zulks niet te
doen, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat, naar luid van de artikelen 445 en 446 van het Wetboek van
strafvordering, gewijzigcl bij de wet van
18 juni 1894, cle verwijzing van de zaak,
na vernietiging van een veroorcleling in
crimineh~ of correcJionele zaken, ingevolge
een aanvraag tot heriiening, client te geschieden naar het hof van assisen indien
de vernietigcle veroorcleling of een der
vernietigde veroordelingen door het hof
van assisen is uitgesproken en naar het
hof van beroep in de andere gevallen;
Overwegende dat, door als rechtscollege
op verwijzing het hof van beroep aan te
duiden en door aldus gedeeltelijk af te
wijken van de regel van verwijzing naar
een rechtscollege van dezelfde aard als
datgene clat de vernietigde beslissing gewezen heeft (W etboek van strafvordering, artikel 427), de wetgever van 1894 de
wil te kennen heeft gegeven dat cle zaak
zou worden verwezen naar het hoogste
wijzend rechtscollege dat kennis ervan
had kunnen nemen en dat bijgevolg in
laatste aanleg uitspraak zou doen;
Overwegende evenwel dat de oorzaken
van de~ bevoegdheid der militaire gere,chten niet tot die oorzaken behoren waarvan het hof van beroep kennis had kunnen nemen; dat derhalve in de gevallen
dat de vernietigde veroordeling door een
militair gerecht is gewezen, de verwijzing client te geschieden naar het hoogste
wijzend militair gerecht, clit is naar het
militair gerechtshof;
Overwegende dat de door de voorziening
voorgestelde uitlegging trouwens tot gevolg zou hebben aan het hof van beroep
het berechten van miscladen die tot de bevoegdheid van het militair gerecht behoren op te dragen, dit wil zeggen cle artikelen £8 en 105 van de Grondwet te scherrden, naar luid van welke miscladen enkel
door het hof van assisen en in voorkomend geval door de militaire rechtbanken
kunnen berecht worden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66 en 526 van
het Strafwetbbek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreclen arrest rle veroordelingen bevestig·d heeft, ten laste van
wijlen Mathonet nitgesproken en door het '

arrest van het Hof van verbreking van
21 november 1955 vernietigd, ter zake van,
als dader of mededader, monumenten,
standbeelden of andere voorwerpen bestemd tot het algemeen nut of tot de openbare versiering en opgericht door de bevoegde overheicl of met haar machtiging,
vernielcl, omgeworpen, verminkt of beschacligcl te hebben, om de reclen dat hij
rechtstreeks zou medegewerkt hebben tot
het vernielen van het << monument de Ia
Louve » te Sourbroclt, clan wanneer het
arr~st, anderzijcls, erop wijst << dat het
onverschillig is dat de rol die wijlen Mathonet in het vernielen van dat monument
juist gespeeld heeft, niet is bepaalcl geworclen >> en << clat uit het onclerzoek blijkt
dat de aanwezigheid van tenminste een
tiental leclen cler partij, waaroncler Mathonet, nodig is geacht om de operatie te
volbrengen, hetzij om cle vernieling materieel nit te voeren, hetzij om een orcleclienst op te s!ellen ten einde de ploeg in
gevnl van een manifestatie te beschermen >> ; clan wanneer het arrest aldus niet,
tegen wijlen Mathonet, de elementen van
een rechtstreekse meclewerkiug aan de
uitvoering van het heni ten laste gelegde
misclrijf releveert en, in elk geval, in_
het onzekere laat of het als een rechtstreekse medewerking aan het vernielen
van !let monument aanziet de materHHe·
uitvoering van de vernieling van clat monument, of de eenvouclig·e cleelneiuing aan
cle ordeclienst clie de bescherming van de
vernielingsploeg moest verzekeren :
Overwegencle dat aan Mathonet was ten
laste gelegd het wanbeclrijf, in artikel 526
van het Strafwetboek omschreven, gepleegd te hebben << wijl hij het misdrljf
uitgevoenl of aan de uitvoering ervan
rechtstreeks meclegewerkt !weft>>;
Overwegencle dat het militair gerechtshof vaststelt clat de annwezigheicl van .een
tiental leden cler nazi-partij, waaronder
Mathonet, noclig is geacht om de operatie
te volbrengen, hetzij om de vernieling materieel uit te voeren, hetzij om een ordeclienst op te stellen ten eincle de ploeg in
geval van manifestnties te beschermen;
Dnt het militair gerechtshof, door tussen de annwezigheid van Mathonet en het
volvoeren van het misdrijf een verband
van nooclzakeli;ikheicl te leggen, beslist
!Ieeft dat JVIathonet, ofwel het misclriif
materieel uitgevoerd had, ofwel ann de
nitvoering ervan deelgenomen had door
tot het volvoeren ervan_ een zoclanige hulp
te verlenen clat het misdrijf zoncler clie
hnlp niet was kunnen worden gepleegd;
Dat het clnaruit terecht heeft besloten
clat de activiteit van Mathonet een rechtstreekse cleelneming aan de uitvoering
van het misclrijf, zoals hetzelve is ontworpen en uitgevoercl, opleverde, aangezien
hij, welke zijn geclraging in het aldus
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-191-omschreven gebied ook moge geweest zijn,
niet dan als dader of mededader van het
misdrijf te beschouwen viel;
Dat het middel niet lmn aangenomen
worden;
En overwegende, in zover de voorziening tegen cle over de publieke vordering
gewezen beslissing gericht is, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
-de wet is;
In zover de voorziening tegen de over
de burgerlijke vordering gewezen beslissing gericht is, dat aanlegger geen bijzonder middel voorbrengt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
HI november 1956.- 2" kamer. - Voorzitter, H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Valentin. - Geliiklniclende condttsie, H. JI/Iahaux, aclvocaat-generaal.
Pleiter, H. Van Ryn.
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19 november 1956

DIEFS'l'AL EN AFPERSING. -

DIEF-

STAL MET VERZWAHENDE OUSTANDIGHEDEN. BEDRIEOLIJKE WEGNEiVIING VAN EEN IGSTJE
WELK EEN SOU GELD INHIELD. WEQNEMING DIE DEZE VAN DE SOM WELKE IN HET
KISTJE LAG UlPLIOEERT.

De bedriegelijke wegnem·ing van een
lcistje flat een sorn gelcl inhield impliceer·t cle we_qneming van cle erin geplaatste som (1).
(VERSOHUEREN).

ARREST.

HET HOF; - Gelet oj} het bestreden
arrest, op 30 april 1956 gewezen door het
militair gerechtslwf;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 240, 244, 461, 4.67, 4.84, 485 van
het Militair Strafwetboek en 54 van het
Strafwetboek, eerste onderdeel, doorc1at het bestreden arrest, hetwelk ten
(1) Zie verbr.,' 8 januari 1940 (A1·1·. Yerbr.,
1940, biz. 2, en de conclusies van het openbaar
ministerie; B-ull. en PASIC., 1940, I, 7), alsook
verbr., 17 november 19M (ibid., 1955, I, 246).

laste van aanlegger het enkel feit als
I.Jewezen aanziet in zijn eigen appartement uit een gecleeltelijk opengebroken kistje een zeker aantal bankbiljetten
gehaald te hebben, hem veroordeelt ter
zake van << bedrieglijk met behulp van
braak een som van 480 frank, die zich in
voormeld kistje bevond, weggenomen te
hebben >>, clan wanneer ltetzelfcle arrest
vaststelt clat « dat kistje door beklaagde
Barre in een lokaal cler eenheicl bedriegJijk was weggenomen », waaruit bli.ikt
llat de bedrieglijke wegneming van het
kistjE• en van de inhoml ervan v-66r. elk
optreden van aanlegger hadden plaats gehad; tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest, om aanleggers conclusies
af te wijzen, verklaart dat llij niet ervan
beschuldigd is, zoals hij beweert, beclrieglijk een metalen kistje weggenomen te
hebben, cloch, met behnlp van braak, een
som van 480 frank die zich in bewust
kistje bevond, dan wannecr ltetzelfdp arrest vaststelt dat hPt kistje, v66r het optreclen van aanlegger door eerste beklaagde Barre in ePn lokaal cler eenheid
beclrieglijk was weggenomen, en dan wanneer, derhalve, de opmerking van het arrest geen antwoorcl oplevert op de conclusies waarbij aanleggcr deed gelclen
« dat wanneer ltet kistje concludent in
handen is gekomen, de bedrieglijke wegneming ervan reeds volkomen volvoercl
was, zoncler dep!neming· of medeweten
zijnerzijds; dat deze telastlegging mitsdien tegen hem niet als bewezen valt aan
te zien >), en dan wanneer, vermits de litigieuze som van 480 frank in llet kistie
was geborgen, zoals het arrest vaststelt,
ltet door aanlegger opgeworpen middel en
voor de inhoud en voor het kistje gold,
zodat op aanleggers conclusies geen antwoorcl is verstrekt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger was ten
laste gelegd, samen met Bare met behulp.
van braak bedrieglijk een som van 480 fr.
weggenomen te hebben;
Overwegende dat, na gezegd te ltebben
dat de gestolen som in een kistje lag, het
bestreclen arrest voortgaat als volgt
« dat deze bedrieglijke wegneming in het
appartement van Verschueren i~ volvoerd
en dat deze erin is geslaagd mt dat gedeelteliik opengebroken kistje een aan_tal
bankbiljetten te halen; dat beldaagde z1clt
niet heeft kunnen vergissen omtrent het
strafbare verkrijgen van dat kistje dat
door beklaagcle Bare in een lokaal der
eenheid bedrieglijk was weggenomen »;
Overwegende clat ltet bestreden arrest
aldus vaststelt dat ltet kistje met de inhoud ervan door Bare aileen bedrieglijk
was weggenomen en dat de aanlegger ten
laste gelegde feiten zich na deze wegneming hebben voorgedaan;
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Dat het llesonclanks de tegen aanlegger
ingebrachte telastlegging bewezen verklaart en hem veroorlleelt als mecledader
van de door Bare gepleegde diefstal;
Overwegende dat mitsdien in de redenen van het arrest een tegenstrljcligheid
schuilt welke met het ontbreken van redenen gelijkstaat;
Dat het eerste onclenleel van het middel
gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover aanlegger daarbij is
veroordeeld en uitspraak is gedaan over
de kosten; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de ~a~t van cle gedeeltelijk vernietigde
beshssmg; laat de kosten de Staat ten
laste; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het militair gerechtshof, anders samengesteld.
19 november 1956. - 26 kamer. - Voo,rzitter, H. Fettweis, voorzitter. - VeTslaggever, H. Daubresse. GeUjklnirlencle
con_clnsie, H. Mahaux. - Pleite1·, H. della
Fmlle d'Huysse.
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Over het eerste middel, afgeleid uit deschending van de artikelen 1319, 1320 en
132~ van het Burgerlijk Wetboek, tot regelmg van de bewijskracht der akten (terzake, de tekst der conclusies, door aanlegger v66r de eerste rechter genomen),
1134, 1144, 1583 en 1584 van lletzelfde Wetboek, doordat, om de grond van niet-ontvankelijkheid af te wijzen, door aanlegger tegen de vordering opgeworpen en
llieruit afgeleid dat, vermits door de litigieuze verkoop geen vervangbare zaken
verhandeld waren, doch bepaalde, door
hun nummers duidelijk gei:dentificeerde
effecten welke werkelijk werclen gelevercl,
een vordering tot uitvoering van bewusteverkoop niet denkbaar was, het bestreden arrest overeenkomstig de stelling der
tegenpartij aanneemt dat de verkoop ter
zake betrekking heeft gehad op effecten,
zonder specificatie, van de vennootschap
<< United
States
Steel Corporation))
(U.S.S.C.), beschouwd als een vervangbare zaak (chose de genre, «genus ll) en,
om ald us te beslissen, op de omstandigheden heeft gesteund dat de argumentatie welke beoogt te bewijzen dat het voorwerp van de verkoop bestaan had in
« vier effecten, door appellant aan geintimeerde aangeboden en vertoond, voor de
verkoop met hun nummer gespecificeercl
door het bewijs van llerkomst, ondertekend Dupaix, welke door geintimeerdezijn onderzocht, door hem bewaard en betaalcl... ll, - door appellant (aanlegger in
verbreking) voor de eerste maal in hoger
beroep zou zijn voorgesteld en trouwens
zou tegengesproken zijn door de uiteenzetting der feiten, zoals deze in het exploot van rechtsingang zijn weergegeven,
van welke uiteenzetting aanlegger, volgens het qrrest, « impliciet ll de juistheid
« zou aangenomen hebben )) wijl hij ze in
de v,66r de eerste rechter genomen conclusies niet heeft betwist, dan wanneer de
argumentatie, door aanlegger in verbreking in zijn conclusies in hoger beroep
voorgesteld, de zo goed als letterlijke reproductie was van de iil zijn conclusies
in eerste aanleg aangevoerde middelen, en
anderzijds, deze conclusies uitdrukkelijk
luic1<1en dat « verweerder (hier aanleg~er)
de feiten, zoals zij door aanlegger (hier
verweerder) zo in zijn dagvaarding als in
zijn conclusies zijn . uiteengezet, stellig
betwist )) :
Overwegende dat, al wijst het bestreden
arrest erop dat zekere argumentaties van
aanlegger voor de eerste maal in hoger
beroep werden voorgesteld, en al laat het
gelden dat aanlegger de uiteenzetting der
feiten als in de dagvaarding geclaan impliciet zou aangenomen hebben, het evenwei die argumentaties en feiten nauwkeu- ·
rig onderzoekt en op de stellingen der
1

22 november 1956

VEJRJARING, BURGERLIJKE VORDERING
TOT SCHADEI'EHGOEDING. VERWEERDER BEWERENDE DA'l' DE VORDERING VERJAARD IS OMDAT ZE STEUN'.r OP EEN MHlDRIJF. VERWEERDEl< NIET VERVOLGD NOCH IN BETICHTING
GESTELD 'l'IJDENS DE S'l'RAFRECH'l'ELIJKE INFORMATIE. 0:WISTANDIGHEID WELKE DE
RECH'l'ER NIET BELE'l' NA 'l'E GAAN OF DE YORDERING OP EEN MISDRIJF IS GEGROND.

De omstancligheill flat veTweercler op een
b~wgerlijlce vonlering, wellce tot voo1·werp heett cle veroorclelinrt tot schacleveTgoeclin g. noch vervolgcl is geweest
noch in beUchtinq we1·cl gestelcl, ti,idens
een stTafrechtelijlce into1·matie belet cle
Techter n~et na te gann of die VOrdeTin,q
geg,roncl ~s op een inbre11Jc OJJ cle strntwet en of, clienvolgens, zij onclenvorpen
is ann cle 1·euelen, bet1·ejjende cle verjnTiny van cle vonleT'iny tot veTyoedin[J
van een schnde door een misdrijf veToorzaalct (1). (Impliciete oplossing.)
(LOSANGE, T. BILLIET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
anest, op 11 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
(1) Raadpl. verbr., 16 december 1948 (A,·r,
Jl erbr., 1948, blz. 638) en nota 2.
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Dat de door het middel gecritiseenle redenen mitsdien overtollig zijn en dat het
middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit ue
schending van de artikelen 1315, van het
Burgerlijk Wetboek, 1319, ·1320 en 1322
van hetzelfde Wetboek, tot rcgeling van
de bewijskracht der akten (ter zake de
door aanlegger vo66r het hof van beroep
genomen conclusies), 1134, 1144, 1583 en
1584 van hetzelfde ·wctboek, 97 van de
Grondwet, doordat, om de door aanlegger
verdedigde stelling af te wijzen welke
hieruit was afgeleid dat door de litigieuze
verkoop geen vervangbare zaken, doch
door hun nummers geidenti:ficeerde effecten verhandeld waren, het bestreden arl'est steunt op het feit dat, over het algemeen, rekening houdend met het >ioornemen der contracterende partijen, de effecten van een naamloze vennootschap « vervangbare zaken ll zijn waarvan de incliv.idualisering in feite eerst bij de afievcring
tot stand komt en dat het clerhalve << op
appellant (huidige aanlegger in verbreking), die thans betoogt dat de betwiste
verlwop een speciesverkoop was, rust het
bewijs van <lie uitzondering bij te brengen ll, en dat appellant die uitzondering of
afwijking niet bewijst ; dan wanneer aanlegger in zijn conclusies in hoger beroep
verzocht clat hem zou worden toegestaan
door alle rechtsmicldelen, met inbegrip
van getuigen, te bewi.izen dat, vooraleer
de litigieuze verkoop te sluiten, « ... geintimeerde aan appellant vroeg een der certificaten op zicht te mogen behouclen om
het doQr, ..zijn wisselag·ent te la ten onclerzoeken ... ll en dat « geintimeerde, bij een
later onderhoud, aan appellant verklaarde
dat zijn wisselagent de effecten als echt
aanzag· ll, dit het klaarbliikelijk bewijs
zijnde, volgens aanlegger, dat door de verkoop geen niet gespecificeerde effecten
waren verhandeld die als zoclanig een p;edeelte van het maatschap11elijk bezit der
uitgevende vennootscha]) belichaamden,
doch wei de effecten zelf door hem aan
geintimeerde aangeboclen en door deze onderzocht, doordat overigens het bestreden
arrest, om te pogen het alclus door aanlegger geformuleercl bewijsaanbod af te wijzen, op onsamenhangencle, tegenstriidige
of althans clubbelzinnige redenen heeft
gesteund, door te verklaren dat de aldus
met bewiisaanbod aangevoerde feiten
« ter zake niet clienend ll zouden zijn, omdat, « gesteld dat zij bewezen waren, zij
zonder invloed zouden wezen op de oplossing welke aan onderhavig geschil behoort
te worden gegeven, naardien zij inderdaad de feitelijke omstandigheden niet
kunnen doen vervallen waarop de conVERBR., 1957. 13

tractuele verantwoordelijkheid van appellant berust en waarvan de werkelijkheid
en de betekenis ten genoege van recht
blijken uit de ingewonnen verklaringen
en de vaststellingen, opgetekend in de
processen-verbaal van de strafinformatie ... ll (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, door een
souvereine beoorcleling van de bewijselementen, beslist dat aanleggers contractuele verantwoordelijkheicl op feitelijke
omstancligheclen berust waarvan de werkelijkheid en de betekenis genoegzaam uit
de strafinforma tie blijken;
Dat die omstandigheden inzonderheid
het bewijs opleveren dat de koop niet op
effecten betrekking had, doch op echte
certificaten, in de plaats waarvan er valse
werden geleverd; dat het clienvolgens het
verzoek om een enquete verwerpt, oordelend dat de aangevoel'(le feiten, al waren
ZlJ bewezen, de reeds gebleken feitelijke
omstanclighetlen niet zouden doen vervallen;
Overwegende dat deze redenen een passend antwoord uitmaken op het verzoek
om een enquete, een antwoord waarin
noch tegenstrijdigheid, noch dubbelzinnigheid schuilen;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleitl nit de
schending van ue artikelen 21, 22, 23, 25,
2G van de wet van 17 april 1878, de voorafgaande titel bevattende van het Wetbock van rechtspleging in strafzaken, en
97 van de Grondwet : 1° doordat, om de
exceptie van verj a ring te verwerpen, door
aanlegger opgeworpen tegen het deel van
de eis hetwelk ten doel hau toekenning te
bekomen, als schadevergoeding, van de
tegenwaarde van de sedert de verkoop
verschenen coupons der litigieuze effecten,
welke exceptie hieruit was afgeleid dat de
te zijnen Iaste gereleveerde beweerde
font, die volgens de tegenpartij erin bestond de kwestieuze effecten ten verkoop
aan te bieden, wetende dat zij vals waren, noodzakelijk een misdrijf van oplichting opleverde, waaruit toepassing sproot,
op bewuste vordering tot schadevergoeding, van de verjaringstermijn der publieke vordering, het arrest verklaart
« dat niet kan worden staande gehouden
dat de eventuele. font van appellant (huidige aaulegger in verbreking) zich zou
vereenzelvigen met het plegen van een
strafmisdrijf - waarvoor thans verjaring
of amnestic zou zijn verkregen - vermits
appellant, aan de hand van de strafinfor:
matie, noch lastig gevallen is, noch in
verdenking is gesteld; dat zijn eventueel
schuldige handelwijze ten tijde der feiten
enkel kan worden beoorcleeld uit het oogpunt van een gedragsdwaling waarvoor
hij verantwoordelijk kan worden ge-
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aangewreven feiten, zoals zij in eli! dagvaarding beschreven stonden, een inbreuk
op de strafwet opleverden, het ten aanzien van de w~rjaring onverschillig was
of aanlegger uit dien hoofde in verdenking was gesteld geworden of niet;
2o doordat in elk geval het arrest, zoals
het opgesteld is, het niet mogelijk maakt
te bepalen of, in de gedachte van het hof
van beroep, de aanlegger als font aangewreven feiten al dan niet een misdrijf opleverden, wat het Hof van verbreking belet de wettelijkheid van de beslissing,
door de rechters on•r de grond omtrent
het betwits vunt gewezen, te onderzoeken :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerder zijn vordering op artikel 1382 van llet Burgerlijk Wetboek
steunt in zover zij betre.kking heeft op ile.
schadeve.rgoeding, door he.m geeist als te.genwaarde van de versche.nen couvons en
de. divicle11den; dat aanlegger be.toogrle.
clat de feiten, die aan deze vorclering ten
grondslag lagen, de aard van een misdrljf
hadde.n en dat de verjaring der publieke
vordering ve.rkregen was e.n verjaring der
burgerlijke vordering met zich bracht;
Overwegende dat het arrest aan de aan
aanlegger gewe.ten feiten elk karakte.r van
misdrijf ontzegt en de vedari11g buite.n
beschouwing laat, onder aanvoering· dat
aanlegger << aan de l1and van de strafinformatie n?ch lastig gevallen is, noch
wegens emge telastlegging beschuldigd
werd ll en dat zijn cc eventueel schuldige ll
handelwijze «ten tijde der feiten e.nkel
kan worden beoordeeld uit het oogpunt
van een gedragsdwaling ll ;
Overwegende dat deze reclactie niet toelaat in te zie.n of het cloor een persoonlijke be.oordeling cle.r feite.n is dat de.
rechter beslist dat aanlegger enkel ee.n
gedragstlwaling heeft begaan, dan wel of
h~j oordeelt dat, wijl er geen vervolging
of althans geen inbeschuldigingstelling
heeft plaats gehad, de rechter slechts d~
macht heeft cle feiten als een gedragsdwaling opleverende te beoordelen;
Dat deze reclenen clubbelzinnig zijn e.n
het hof beletten zijn toczicht uit te oefenen;
Da t het miclcle.l gegroncl is ;
Om die redenen, verbreekt het bestre.den arrest, doch enke.l in zover het, wat
de verschenen coupons betreft, cle eis
principieel ontvankelijk en gegrond verklaart, een expertise gelast tot raming
van de clividenden e.n aanlegger tot al de
in boger beroep gevallen kosten veroorcleelt; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal ge.maakt worden op de

kant van cle gecleeltelijk vernietigcle bPslissing ; veroorcleelt verwe.erder tot eendercle der kosten, het oYerblijv·ende aanlegger ten laste zijnde ; verwijst de aldus
hl'Dt~rkte zaak naar het Hof van beroev
te Luik.
22 november l!J5G. - }e kamer. - Yoorz'itter en TTerslaggeve·r, H.· Sohier, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcl1ti£lende conclusie, H. Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Ple'iters, HR. Si-

mont en della Faille cl'Huysse.
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VERZEKERING. LANDVERZEE:ERING.
PnEMIE PERIODIEK TE BETALEN. GEHEEL VANI ~RE}IIES \rELKJ voLGENS HE'.r BEDING VAN HE'l' CONTllACT, AL DAN NIET EEN
ENIGE SCIIULDVORDERING UITM:AAKT.

-

1

2°

BEVOJDGDHEID EN AANLEG.
YAN DE VREDERECHTER. BEDRAG
VAN DE VOTIDERING SCHATBAAR_, DOCH SPll,-Fl'l'IamE NOCH UIT DE VAS'l'STELLINGEN VAN
J-IJ<:l' VONNlS NOCH UIT DE 'STUKKEN VAN
DE PROCEDURE NAAR DEWELKE HET VER\VI.TS'l'. VONNIS IN LAA'l'STE AANLEG.

yomas

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BunmmLIJXE ZAKEN. VONNIS WELK EEN YORDERING NIE'1' OE1ROND
VERKLAART. MIDDEL DOOR DE AANLEGGER
IN CONCLUSIES VOORGESTELD EN NIET BEANTWOORD. SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN
DE GRONDWET.

1° Ind-ien een contract van landverzelce1'ing de pe'r'ioflielce · betaling van een
premie 1;oor-ziet, rnoet ·rnen cle bedingen 'Uan de ovm·eenlcomst nagaan orn te
bepalen ot iede1· der prernii!n een afzonde1·Ujlce sohulclvm·flm·ing te,qen cle verzelce·rcle ·uitrnaalct of slechts een gedeelte van een enige soh1tlclvorderino is,
wellce tot voorweqJ heett het geheel cler
vast,qestelcle p1·ernii!n -(1).

2° Is in laatste aanleg, het vonnis ,qewezen cZoo1· de m·eclereohter O'IJ een vorde1'ing waa1·van het bedTag, alhoewel
schatbaa1·, niet lean woTden bepaald
no._ch bij midclel 1;an de vast.~tellingen
van het· vonnis noah bi.i midclel der

(1) Verbr., 27 november 1911 (An·. J1erb1·.,
1941, biz. 246) ; 30 november 1944 (Bull. en
PASIC., 1946, I, 501) en nota 2 onder verbr.,
17 juli 1919 (ibid., 1919, I, 193). Contra : verbr.,
1 maart 1866 (ibid., 1866, I, 36). Verge!. BRAAS,
P1·ecis de p1·ocedu,·e civile, bd. I, n° 649, en
Re11. p1·at. dr. belge, v° Competence en rnatiiwe civile et cmnme,·ciale, nrs 196, 1016 en
1017.

-195st·uklcen vnn de procctZ1we naar tlwwelke
het verwijst (1).
3o Schendt nrtUcel 97 vnn tle Gmnclwet
het vonnis wellc een vortleriny n·iet gegronfl verlclna1·t, zonder een in concl·usies voorgeleytl mitltlel te beantwoorclen.
(N. V. HELVETIA, '1'. UICHOT.)

A RUEST.

HE'J' HOJJ~; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 januari 1£55 gewezen door
de vrederechter van het kanton La Louviere;
Overwegende dat, blijkens de aan het
hof voorgelegde stukken, verweercler bij
aanlegster door een polis van 26 augustus
1951 een verzekering gesloten bad, enerzijds tegen het risico <<brand JJ, anderzijds tegen het risico « stormcn JJ, welke
risico's een door hem ge•exploiteerd onroerend goed, alsmede de dat goed sto:fferende meubelen en de roerende goederen
welke er zich in llevonden en waarvoor
hij ten opzichte van de derden instond,
konden treffen ;
Dat aanlegster op 23 maart 195! aan
verweerder ter kennis bracbt dat zij ervan afzag hem tegen het risico « starmen J> te dekken vanaf 23 april 1954;
Overwegen:de dat de door aanlegster ingestelde vordering strekt tot bet bekomen
van betaling· van op 26 augustus 1953 en
26 augustus 1954 vervallen premH~n, tot
de verzekering tegen het brandrisico betrekkelijk ;
Dat deze vordering door de rechter over
de grond is afgewezen ;
Overwegende, wat de ontvankelijkheid
der voorziening aang·aat, dat noch nit de
vaststellingen van het bestreden vonnis
noch nit de stukken naar welke het ver~
wijst, bliikt dat de opgevorderde premien en de andere in de polis bedongen
premH~n, volgens bet contract, een enige
schuldvordering uitmaken;
Over het tweede mid del, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis geen
antwoord heeft verstrekt op de conclusies van aanlegster in zover deze daarbij
betoogde « dat krachtens de Algemene
voorwaarden 1936, Algemene definities en
Speciale overeenkomsten, en Bijzondere
voorwaarden die het litigieuze verzeke-

(1) Verbr., 17 juni 1937 (Bull. enPAsrc., 193'/,
I, 192); 27 october 1949 (A1"1". T'e•:b•·., 1950,
blz. 102), raadpl. verbr., 18 october 1951 (ibid.,

1952, blz. 81).

ringscontract vormen, aanlegster de verzekering tegen brandschade te allen tijde
kon opzeggen mits inachtneming van een
opzeggingstermijn van een maand, aan de
verzekerde bij aangetekende brief ter
kennis te brengen (artikel IX der bijlagen), <lat deze bepaling door de gezamenlijke Belgische en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen voorzien is ten einde
het beloop der premie te stabiliseren, dat
verweerder bij aangetekencle brief, gedagtekencl 23 maart 195 !, in kennis is gesteld
van het van kracht worden van artikel IX
der bijlage vanaf 23 april 1954 JJ, <c da t
verweerders weigering de nieuwe bijpolis
te ondertekenen deze toestancl niet wijzigt, clat aanlegster hem voort tegen
brandscllade is blijven dekken zoals zij
er krnclltens het hoofdcontract toe was
gehouden )) :
Overwegende dat de rechter over de
grond zijn beslissing op twee redenen
steunt : 1° dat, nadat aanlegster hem
haar wil ter kenuis had gebracllt het risico <c storm JJ niet meer te dekken verweerder geweigerd heeft de verzekering
V?ort te zetten, wat hij volgens de implicwte doch zekere opvatting van de magist~·aat met goed recht gedaan heeft; 2o de
e:~ va~ de verzekeraar is gesteund op een
biJpolls welke nooit ondertekencl iR;
. Overwegende dat aanlegster in regelmabg genomen conclusies in hoofdzaak deed
g~elden dat een clausule der polis haar toebet te allen tijde, mits inachtneming van
een opzeggingstermijn van een maand
a~n de verzekering tegen « storm )J ee~
emde te maken, terwijl de verzekering tegen <c brand >J blijft bestaan, en cla t zij om
het bedrag van de twee vervallen premien
op te vorderen niet op de bijpolis steunde,
d?ch op het oorspronkelijk contract, het
met-onclertekenen van de bijpolis derhalve aan de zaak niets afdoende;
Overwegende dat cleze stelling van annlegster door de recllter over de grond niet
beantwoord is;
Dat deze mitsdien artikel 97 van de
Grondwet geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat melding van onderha·
vig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeel t
verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederecht.er
van het kanton Bergen;
22 november 1956. - 1" kamer. - Voo-rzitte-r, H. Sohier, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Verslag,qever, H. Piret. ~
(}elijlclnidentle oonolusie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procurcur-generaal.

Pleiter·, H. Struye.
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KINDERTOESLAGEN. -

PERSONEN DIE
NEVENS EEN BEZOLDIGD BEROEP, BIJKOMSTIG,
AAN YERSCHILLENDE VERZEKERAARS EEN BEDRIJVIGHEID VAN VERZEKERJ;NGSAGENT PRESTEREN. PERSONEN DIE, 1.'E DEZEN TITEL,
BUD.'EN DIEA'ISTVERBAND STAANDE ARBEIDERS
ZIJN, AAN HET REGHIE DER KINDERTOESLAGEN
YOOR NIE'J' LOON'l'REKKENDE ARBEIDERS ONDERWORPEN.

De personen die, nevens een bezolrUgd
be1·oep, b'ijlcomsUg aan verscheirlenc
verzekentwrs hnn beclr'ijvighcid van verzclccringsagcnt p1·cstcrcn zijn, tc deze·i~
t'itel, bniten dicnstverband staande a1·beirlers, omlenvo·rpen aan hct 1·egirne
der lcinrlertoeslrtuen voor nict loontrelclcende arbeirlers (1). (Wet 1>m 1D juni

U37, art. 1 en 9; koninklijk besluit van
22 december 19R'l, art. 3 en 9bis; koninklijk besluit 1an 2 september 1939,
art. 2; art. G, 2°, bevat in het enige artikel van het koninklijk besluit van
19 december 1939.)
(ONDERLINGE HULPKAS
VOOR KINDERTOESLAGEN, T. OOBUT.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 1954 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg· te Namen,
in hager beroep uitspraak doende;
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat de door
aanlegster ingestelde vordering ertoe
· strekt vast te doen stellen dat verweerder
onder toepassing valt van de wetgeving
betreffende de uitbreiding van de kindertoeslagen tot de niet loontrekkende arbeiders en hem te doen veroordelen tot betaling van de bijdragen, bijslagen en geldboeten welke door hem nit dien hoofde
zonden verschnldigd zijn;
Overwegende dat de rechter over de
grand erop wijst dat verweerder, wiens
voornaamste beroep dat van secretaris
van een politieke partij is, bijkomend,

(1) Ret koninldijk besluit van 24 juli 1956
(Staatsblad van 1 augustus 1956, blz. 5108)
heeft het koninklijk besluit van 22 december
1938 gewijzigd en heeft, namelijk, afgeschaft in
zijn artikel 24 het tweede lid van artikel 9bis
ingelast in gezegd koninklijk beslui t van 22 december 1938 door het koninklijk besluit van
2 september 1939; de bcpalingen van het koninklijk besluit van 24 juli 19,';6 zijn slechts
toepasselijk te rekenen van 1 juli 1956 (art. 27).

verzekeringsagent van verschillende maatschappijen is; dat hij de vordering afwijst en die afwijzing steunt op artikel 9bis van het koninklijk besluit van
22 december 1938, artikel door het koninklijk besluit van 2 september 1939 ingevoerd·
Ove~· het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van de
wet van 30 juni 19-37 houdende nitbreidiug
van de kindertoeslagen tot de werkgevers
en tot de niet-loontrekkenden, 3 en 9bis
(koninklijk beslnit van 2 september 1939,
artikel 2) van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938 door voormelde
wet voorzien, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de vordering
van aanlegster in verbreking heeft afgewezen om de reden dat artikel 9bis van
het koninklijk beslnit van 22 december
:1.938 « nit de toepassing van de wet (van
30 juni 1937) sluit niet enkel de agenten
cUe, in hoofdzaak, een beroep uitoefenen
als loontrekkende arbeiders, wanneer zij
hun bedrijvigheid maar aanwenden voor
een enkele verzekeraar, cloch ook diegene
die, zoals aanlegger in verbreking, voor
verscheidene verzckeraars werkend, van
de verzekering niet hun voornaamste beroep maken )), dan wanneer artikel 9bis
slechts bijzondere regels bepaalt ten aanzien van de verzekeringsagenten wier
prestaties uit dien lwofde verricht het bijzonderste beroep uitmaken, dat het verdeelt in cc loontrekkenc1e arbeiders )) (aan
het stelsel der kindertoeslagen van de wet
van 4 augustus 1930 onderworpen) en in
cc buiten dienstverband staande arbeiders )) (aan het stelsel der kindertoeslagen
van de wet van 30 juni U37 onderworpen)
naar gelang zij voor een enkele verzekeraar (artikel 9bis, alinea 1) of vo.or verscheidene verzekeraars werken (artikel 9/iis, alinea 2) en, aangaande de verzekeringsagenten waarvan de prestaties
nit dien hoofde verricht slechts een bijkomend karakter hebben, noch uitclrukkelijke noch impliciete afwijking van de in
artlkel 3 vermelde onderwerpingsregels
medebrengt; doordat de beslissing van het
bestreden vonnis op onduidelijke beweegredenen steunt, welke de juiste draagwijdte miskennen van de door aanlegster
regelmatig genomen conclusies (schending
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het
Bnrgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet) en de artikelen 3 en 9bis van het
koninklijk besluit van 22 december 1938,
alsook de bepalingen van de in het middel aangeduide wet van 30 juni 1937
schendt :
Overwegende dat artikel 9bis van voormeld koninldijk besluit van 22 december
1938 nitsluitend tot voorwerpen heeft :
1 o te preciseren dat voortaan dienen be-
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schouwd te worden als geen deel uitmakencl van de categorie der buiten dienstverband staande arbeiders, de verzekeringsagenten die een voornaamste bezoldigd beroep hebbend, hun bedrijvigheid
van agent voor een enkele verzekeraar
aanwenden; 2° de verzekeringsagenten
die als uitsluitend of voornaamste beroep
hun bedrijvigheid voor verscheiclene verzekeraars aanwenden te rangschikken in
de categorie van de buiten dienstverband
staande arbeiders aan de bepalingen van
de wet van 10 juni 1937 en van het besluit van 22 december 1938 onderworpen;
Dat gezegd artikel niet tot gevolg heeft
de agenten die, bijkomend met een voornaamste loongevend beroep, hun bedrijvigheid van agent voor verscheidene verzekeraars aanwenden uit de categorie der
niet loontrekkende arbeiders te sluiten,
op dewelke de algemene bepaling van artikel 3 van het koninklijk besluit van
22 december 1H38 samen met artikel 6, 2o,
vervat in het enig artikel van het koninklijk besluit van 19 december 1939, ze aansluit;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre.den vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten · verwijst de zaak naar de Rechtbank va~ eerste aanleg te Dinant, in hoger beroep zetelende.
22 november 1956. -

1e kamer. -

Voor-

zUter~ H. Sohier, raadsheer waarnemend
voo~·~ntter. Ver·slaggeve1·, H. Piret. Gel!Jkl~tidende conclnsie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt, procureur-o-eneraal
Pleiter, H. Yan Ryn.
"'
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1°

VOORZIENING IN VERBREKING.PERSONEN BEVOE3D OM ZICH TE VOORZIEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.
ARREST
DAT
EEN PARTIJ VETIOORDEELT OM Tll'ELS AAN HUN
EIGE"\'AARS TERUG TE GEVEN MAAR WELKE DIE
TERUGGAVE AFHANGIG MAAK'l' VAN DE TERUGBETALING WAARTOE HET EEN DERDE VEROORDEELT. "VOORZIENING VAN DIE DERDE. 0N'l'VANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENINGEN
INGESTELD DOOR DE PARTIJEN TE WIER VOORDELE DIE TERUGGAVE WERD REVOLEN.

2°

MUNTEN EN BANKBILJETTEN. SOMMEN ONTVANGEN IN VREEMDE MUNT TOT
UITVOERING VAN EEN OVEREENK0)1:ST.- VERNIETIGDE OVEREENKOMST. VEROORDELING
TOT TERUGBETALING. VEROORDELING TOT
BETALING VAN DE TEGENWAARDE, IN BELGISOHE

MUNT, VAN DE Oii'l'VANGEN SOMMEN. WETTELIJKHEID.
3° OYEREENKOil'l:ST. NIETIGVERKLARING. VEROORDELING VAN DE PARTIJ OP
WIER YEI1ZOEK DE OVEREENKOMST NIE'l'IG
WOR!JT VERKLAARD TOT TERUGBETALING VAN
DE ONTVANGEN PRIJS :MET DE OP DE DAG DER
DAGVAARDING VERSOIIENEN INTERES'IEN.
"VEROORDELINQ. OM BOVENDIEN DE VERZUIMSRENTEN VAN AF DE DAGVAARDING UIT TE KEREN. '0NWETTF.LIJKHEID.

-± 0

l\UDDELEN Y AN VERBREKING. AANLEGGER VEROORDEELD TOT TERUGBETALING
VAN GELDSOI\fMEN AAN EEN DUI'l.'SE VENNOO'l'-

SOHAP. il'l:IDDEL AFGELEID UIT DE OMSTANDIGHEID DAT DIE TERUGBETALING TEN VOOHDELE VAN DE DIENST VAN HET SEQUESTER
RADDE DIENEN BEVOLEN. M:IDDEL VAN BELANG ONTBLOOT. NIET-ON'fVANKELIJKHEID.

5°

SEQUESTER DER GOEDEREN Y AN
VIJANDELIJKE ONDERDANEN.
YENNOOTSOHAP ONDER SEQUESTER GESTELD
WEGENS DE OVERDRAOHT VAN DE MEERDERHEID VAN HAAR AANDELEN AAN EEN DUITSE
VENNOOTSOHAP. ~ ARREST WELK DIE OVERDRAOH'r VERNlETIG'l' EN DE 'l'ERUGGAVE AAN
IION EIGENAARS BEVEEL'f. HANDLIOHTING
VAN HET SEQUES·rEn AFHANGIG GEMAAKT VAN
DE TERUGGAVE DER AANDELEN. WE'l"fELIJKHEID.

G°

KOSTEN. - YoORZlENING IN VERBREKING.
-- BURGERLIJKE ZAKEN.- GROND VAN NIETON'l'VANKELIJKHEID VERWORPEN. KOSTEN
VAN DE M:EMORIE VAN WEDERANTWOORD. TEN LAS'l'E VAN DE VER"-TEEllDEU. OP DE VOORZIENING, ZELFS INDIEN DIE VOORZIENING VERVVORPEN IS.

1° 1Ynnneer een nrrest een prtr'tij veroor·rleelt mn titels rtrtn hun eigenaaTs teruy
te geven, maar· die teruggave athangig
manlct vnn een tentgbetaz.ing tot dervellce het een der·de veToonleelt, zijn
de personen aan wie de titels dienen
teru-rmegeven ontvanlcelijlc orn zioh in
verb1·elcing te voorzien tegen dit arrest
sanwn met de paTUj cUe de tentgbetaling moet doef!.

2° Het arrest dat de tent[Jbetaling beveelt
van sornmen ontvangen in VTeernde
mrrnt. tot u1tvoer'ing rnn een contract
hetwellr, nietig werd verhlaar·d, moet tot
tentgbetaz.ing van h1tn tegenwaai'de in
Belgische franken veToordelen. (Wet

van 30 december 1885, art. 3.)
3° De ·reohteT die, een contract n·ieUg verlcla1·ende, aan de partij op wier' verzoelc
de nietigheid u:itgesprolcen is ,qeweest,
beveelt de ontvan,qen pTijs tentg te betalen alsrnede een som vastgesteld ex
aequo et bono ten titel van ver·schenen
interesten op de da.IJ van de dngvaarding, mag ze boven!lien, noah l1tidens
ar·tilcel1153 van het Bwrgerlijlc Wetboelc
noah bij analogisclw toepassin.IJ van ar-

-198tikel 1682 van het B'urget·lijlc TVetboek.
1Jeroordelen tot betnli-ng vwn de verzu·im~
renten op gezegcle sommen 'Van at cle
cln[/vnnnling betelcend O!J hanr 'Ve·rzoel".
4° Is niet ontvnnkeli.ilv, IJ'i.i gemis nan belang, het miflflel, atgelei1Z doot· cle annlegget·, ve·roonleeld tot tent.[fbetnlinu
nan een D·ni.tse vennootscha11 t;an [!elclsommen, ·wit de omstnncU[/heicl clat die
teruubetnlinu ten voonlele van cle Dienst
van het seq·uester had1le clienen be·volen.
5° Wanneer een 'vennootschap onrlor sertnester ueplrwtst is geweest omclat •ae
mee1·derheicl vcm haat· nanclelen aan een
DuUse vennootsehap ove·rueclra[len is geweest) het a·JTesi welk cl'ie ovenl1·acht
nietiu verldnat·t, de tent.uga.ve be·veelt
ann hu.n niet v·ija.nclelijlce e·igenaa.rs van
ile oveTgedragene aanclelen en dienvolgens, cle handlicht'inu beveelt van het seqttester, beslist terecht cla.t cle Dienst
va.n het sequestet· enkel zal .r;ehomlen
worden hancllicht'inu te geven na tentggnve van cUe a.anclelen. (Besluitwet van
23 augustus 1HH, art. ~.)
6° In ue'IXLl 1}(tn ·vcrwerzJin.r; van rle m·onil
vwn niet-ontvanllelijlcheicl, opgeworpen
te(Jen eon voor:ziening in b1li/'[Jerl·ijke zalcen, moeten rle kosten van cle rnemor'ie
tJan weilentntwoorrl getl-ra[/en worden
door- de 'l:e-rweenle·r, rlie cle g·roncl van
niet-ontvankelijkheicl heeft opgeworzJCn,
zelfs incl'ien ile vooT,z·ien·ing wonlt ·oe•r'WO!'pen (1).
(VAN DA1TILEN EN CONSOR'l'EN, T. DIENST VAN H'ET
SEQUESTER EN M:AATSCHAPPIJ VAN DUITS RECHT
<< HUTSTOFFWERKE FULDA M:UTH UND cie ll.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 januari 1H54 gewezen door
hen Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat naar luid van llit arrest en van de procedurestukken aanlegger Hendrik Van Daelen, die beheerder
van de naamloze vennootschap Hoedhaar
was, op 10 januari 1942 aan de Duitse
maatschappij Hutstoffwerke Fulda Muth
und Qie verkocht heeft de aandelen aan
toonder van de Belgische naamloze vennootschap Hoedhaar die hem toebehoorden, alsook, zonder daartoe gemachtigd te
zijn en met behulp van valse documenten,
de aandelen van zijn deelgenoten Isaac
Van Daelen, Fritz Blankenstein, Leo
Bloch, Max Bloch en Alfred Oarsch; dat
de naamloze vennootschav Hoedhaar na
-----·--------------

(1) Verbr. 20 maart 1953 (Bull. en PAsrc.,
1953, I, 553).

de bevrij ding onder sequester is gesteld ~
dat de vordering strekte tot nietigverklaring van de verkoopovereenkomst wegens
wilsgebrek uit oorzaak van dwang en tot
het teruggeven van de verkochte titels
aan hun vroegere eigenaars; dat de vordering van de naamloze vennootschanHoedllaar strekte tot het ongedaan ma-·
ken van de maatregel van ondersequesterstelling ;
Overwegende dat het vonnis waartegen
beroep het sequester van de naamloze
vennootschap Hoedhaar lichtte. de overeenkomst van 10 januari 19'42 nietig verklaarde, de Dienst van het sequester en
de maatschappij Fulda veroordeelde deaandelen, eigendom van Isaac Van Duelen, zonder. tegenprestatie terug te geven,
en de avenge aaudelen aan de verschill~~1d?. e~genaars terng te geven, tegen geliJktlJdrge terugbetaling Yan verscheidene·
bedragen in hanclen van de sequester van
de maatschappij Fulda, voor rekening van
deze maatschappij;
Dat tegen dat vonnis in hoger beroep
kwamen de Dienst van het sequester en
de maatschappij Fulda; dat de Dienst
van ~et sequester de maatschappij van
Amenkaans recht United Continental
Corporation in tussenkomst riep; dat tegenberoep ingesteld werd door Hendrik
Van Daelen, Blankenstein, Lea Bloch, de
rechthebbenden van Max Bloch en door
Carsch; clat Hendrik Van Daelen het ge-ding ten verzoeke van Isaac Van Daelen
ingesteld verklaarde te hernemen;
Dat het bestreden arrest het vonnis
waartegen beroep bevestigd heeft in de
mate waarin dit de revindicatie van
Isaac Van Daelen ingewilligd en de overeenkomst van 10 januari 1942 nietig verklaard heeft; dat het arrest de maatschappij Fulda veroordeelde : 1° de aandelen van Isaac Van Daelen, met de tegenwaanle van de geinde coupons aan
Hendrik Van Daelen terng te geven, mits
deze ten bate van de m:' >ttschappij
Fulda zou verzaken aan de tegenwaarde
van clie aandelen, welke gestort was bij
een Duitse instelling; 2° de overige aanclelen aan hun rechtmatige eigenaars terug te geven, mits zijnerzijds Hendrik
Van Daelen de sommen vermeerderd met
250.000 frank interest en onverminderd de
gerechtelijke interesten zou teruggeven,
niet aan cle Dienst van llet sequester, doch
aan de maatscllappij Fulda; dat het arrest nog ver klaart dat een som die clestijds door de maatschappij Fulda gestort
werd en die bij de Deutsche Revisions und
'.rreuhand Aktien Gesellschaft terecht
kwam, aan Hendrik Van Daelen toekomt;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheid, door de Dienst van het sequester·
afgeleid uit het gebrek aan belang van de·
voorziening in zover ze door Leo Bloch,.,
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door Alfred Carscll en door de naamloze motief, enerzijds slechts weerhoudend de
vennootscllap Hoedhaar ingesteld is;
« nationaliteit ll der vennootschap wier tiOverwegende dat indien llet bestreden tels het voorwerp der vernietigde overeenarrest de maatschappij Hutstoffwerke komst hadden uitgemaakt zonder acht te
slaan op de nationaliteit van de verkoper
Fulda v~roordeelt lie gevorderde titels terug; te geven, de teruggave nochtans on- clezer titels, en anderzijds slechts de
dergeschikt is aan de aan Hendrik Van plaats weerhoudencl van de levering der
Daelen opgelegde gelijktijdige terugbeta- titels zoncler acht te slaan op cle plaats en
ling van aanzienlijke sommen; dat an- op de munt der betaling, clan wanneer
derdeels volgens het arrest de licllting het juist ging om het bepalen cler modaliteiten van teruggave van gezegde betavan het sequester van de maatscllappij
Hoedhaar ondergeschikt is aan de terug- ling,, alzo niet ter voldoening van rechte
gave van de titels door de Duitse maat- geantwoord !weft op de besluiten van eischappij; dat hieruit voortvloeit dat de ser die de rechtcers ten gronde verzochten
andere aanleggen; er belang bij hebben de deze laatste elementen te weerhouden als
voorziening van Hendrik Van Daelen te « aanknopingspunten ll met Nederland en,
door ~e werking zelf van de regel nitgesteunen;
Dat de grond van niet-ontvanl>:t>lijklleid vaardigd door het arrest, derhalve de Nederlandse wet toe te passen (schending
niet kan aangenomen wordt'n;
van de artikelen 1134 van het Burgerlijke
Over het eerste middel, afgeleid nit de Wetboek en 97 van de Gronclwet), tweede
sell ending van de artikelen 1108, 1131 en onderdeel, clan wanneer de toepassing der
1134 van het Burgerlijk Wetboek, en voor
algeme~e beginselen van het Belgisch .
zoveel als nodig 1370, 1371, 137G tot 1379 recht met kan rechtvaarcligen dat cle vervan hetzelfde Wetboek, l tot G van de wet nietigde verbintenis, waarvan het arrest
van 12 april 1947 intsellenr1 een wettelijk
vaststelt dat ze in feite uitgevoercl is gevermoeden ten voordele van zekere per- worden in Neclerland, in gulden en slechts
sonen slachtoffers van morele clwang, 0n ?edeeltelijk aan eiser ten bat~ gekomen
!J7 van de Grondwet, doordat het bestreIs, het voorwerp zou moeten uitmaken
den arrest, alhoewel het .alR Yastst:umrl van .teruggaven betaalbaar in Belgi•e, in
aanziet, zoals eiser in besluiten voorhield, ~~lgiSche franken, hoven hetgeen werkeda t de vernietigde overeenkomst .afgeslo- liJk ontvangen is geweest, en, daarenboten was geworden in Nederland, tussen v~n van ov~rllancliging· van gulden aan
een Nederlands onderhorige en vijande- e1ser. zelf m1ts de voorafgaandelijke uitlijke burgers, en dat ze daarbij uitgevoenl voermg van zijn betalingen in Belgische
was geworden in Nederland voor wat be- franken (schending van de artikelen 1108
trof het gcdeelte van de prijs betaalbaar en 1131 van het Burgerlijk Wetboek en
gpsteld in gulden, nochtans geweigenllieeft der andere bescllikkingen aangeduid in
de N ederlandse wet toe te passen inge- het midclel ) :
·
roepen door eisers ter staving van zijn
Over
!let
eerste
onderdeel
:
aanbod gulden in Nederland terug te geOvel'wegcncle dat het arrest beslist, zonYen tot beloop van het voordeel getrokken
nit de overeenlromst, om reden << dat de der <lienaangaande aangevochten te zijn
toepasselijke wetgeving deze is van het « dat de toepasselijke wetgeving deze is
lancl waarmecle de overeenkomst de van het land waannr;de de· overeenkomst
meeste aanknopingspunten vertoont, dus de mecste aanlmopingspunten vertoont ll ;
Belgie; dat de overeenkomst wel in Ne- dat het arrest aldus de conclusies van
aanlegger Hendrik Van Daelen beantderland werd gesloten, maar dat de verkochte titels Belgische titels waren, welke woordt, waar deze, alhoewel hij dit bezich deels te Brussel, deels te Lokeren ginsel aanneemt, feitelijke elementen inbevonden; dat zij in Belgi·e af te leveren riep om staande te llouden dat de Nederwaren; dat het actief door de titels verte- landse wetgcving ten deze diende toegegenwoordigd, namelijk de fabriek der past;
I
Overwegende dat het arrest clam·na,
naamloze vennootscl:iap Hoedhaar, zich te
Lokeren bevond, en dat ook de adminis- door een souvereine beoordeling in feite,
tratieve zetel dezer vennootschap in Bel- beslist dat « het lancl waarmede de overgi'e gevestig-cl is ll, en bijgevolg beslist eenkomst de meeste aanknopingspunten
lleeft, onder dekking van de toepassing vertoont Belg1e ll is; « dat de overeender algemene beginselen van het Belgisch komst wei in Nederland werd gesloten,
recht, dat eiser aan verweerster Belgische maar clat de verkochte titels Belgische tifranken diende terug te geven, betaalbaar tels waren, welke zich deels te Brussel,
deels te Lokeren bevonden; clat zij in Belin Belgie, ten beiope van de prijs door
deze betaald, mits hetgeen hij later terug- g1e af te leveren waren; dat het actief
gave zou bekomen van de guldens gestort door de titels vertegenwoordigd, namelijk
door verweerster in de zetel van een de fabriek der naamloze vennootscl1ap
Duitse bank in Nederland, eerflte om1er- Hoedhaar zich te Lokeren bevindt, en dat
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Overwegende dat na zijn beslissing aldus gerechtvaardigd te hebben, het hof
van beroep niet gehouden was alle argumenten te weerleggen welke aanlegger in
zijn conclusies tot staving van zijn stelling inriep;
Dat het eerste ontlerdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
« dat de Belgische wetgeving niet uitdnlkkelijk de gevolgen van de nietigverklaring van cle overeenkomst bepaalt; dat cle
rechter dus deze gevolgen moet bepalen
bij toepassing van de algemene rechtsprincipes ; dat het hoofdprincipe is dat
wanueer de overeenkomst nietig is, al de
prestaties in uitvoering van de overeenkomst gedaan zonder recht bekomen werden, waaruit volgt : 1° dat al wat bekomen werd moet teruggegeven; 2° dat de
teruggave client gedaan aan hem die recht
heeft op het terng te geven goed dus in geval de verkoper een anderm~ns goed
onrechtmatig verkocht heeft - aan de
rech tma tige eigenaar ll;
o_verwegende dat bij toepassing van die
begmselen, het arrest aan Fulda opleo-t
de titels aan ieder eigenaar terug te g~
ven, en aan Hendrik Van Daelen oplegt
aan Fulda terug te betalen hetgeen die
~aatschappij op zijn persoonlijke rekemng gestort had voor de aandelen waarvan hij eigenaar was, en hetgeen zij aan
de naamloze vennootschap Hoedhaar alsook op rekening van de zogenoemde lastgevers gestort had voor de aanclelen welke
aan de overige eigenaars, Isaac Van Daelen uitgezonderd, toebehoorden;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist, in zover het aan het arrest verwijt beslist te hebben dat de teruggaven in Belgie zouden geschieden,
vermits het arrest hierover geen beschikking inhoudt;
Overwegende dat het rniddel in rechte
faalt in zover het aan het arrest verwijt
bevolen te hebben dat de tegenwaarde van
de in gulclens vermelde bedragen in Belgiselle franken zou betaald worden, vermits het arrest hierdoor de wet van 30. december 1885 toepast, waarvan het artikel 3 gebiedt dat in de openbare en administratieve akten de sommen slechts bij
franken en centiemen mogen uitgedrukt
worden;
Overwegencle dat het midclel niet ontvankelijk is in zover het staande houdt
dat de toepassing der algemene beginselen
van het Belgisch recht niet kon rechtvaardigen dat de vernietigde verbintenis
mi.nleiding zou kunnen geven tot teruggaven boven hetgeen werkelijk ontvangen
if>, omdat het middel niet bepaalt waarin

de in het middel aangeduide wetsbepalingen zouden geschonden zijn;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1108. 1131,
1134, 1370 tot 1379, 1984, 1985 en 199T van
het Burgerlijk Wetboek, 1 tot 6 van de
wet van 12 april 1947 instellend een wett~lijk vermoeden ten voordele van zekerh
personen slachtoffers van morele dwang,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na herinnenl te hebben
<< dat het hoofdprincipe is dat wanneer de
overeenkomst nietig is, al de prestaties
in uitvoering van de overeenkomst gedaan
zonder recht bekomen werden, waaruit
volgt dat alwat bekomen werd moet teruggegeven ll, zogezegd gemeend heeft
deze regel op eiser in verbreking toe tr,
passen door hem te veroordelen tot beta·
ling aan verweerster, ten titel van terug-,
gave, van het gelijkwaarclige in Belgische
franken van 160.050 gulden en 782.253 gulden zoncler nochtans vast te stellen dat
boven de 113.382 gulden, en zelfs boven de
169.050 gulden, gezegde sommen werkelijk
<< ontvangen ll waren geworden door eiser
ingevolge de vernietigde overeenkomst, en
het gemeend heeft gezegcle veroordeling te
r:chtvaar.digen om reden dat << degene die·
z1ch bedneglijk als mandataris voorstelt
zelf gehouden is tot al de verplichtinge~
~el~e op zijn lastgever hadden gewogen
md1en de lastgeving werkelijk had bestaan ll en << dat H. Van Daelen dus niet
alleen de tegenwaarde van zijn eigen aan-,
delen moet teruggeven, maar ook de sommen clie geldig op rekening van zijn zoge-,
zegde lastgevers werden gestort ll, eerste
onderdeel, dan wanneer de hoedanigheicl
van mandataris door eiser aangenomen in
de betwiste overeenkomst noodzakelijk
verdween terzelfdertijd dat gezegde overeenkomst als nietig en van generlei
wa~.r~e yverd erkend, doordat het tegens~nJch~ 1s met de gevolgen der vernietigmg mtgevaardigd door de rechters ten
gronde te zoeken de teruggave te rechtvaardigen der somrnen niet persoonlijk
ontvangen door eiser door beroen te doen
op de regels ener lastgeving die, zelfs
ware ze fictief, integrant deel uitmaakt
van het betwist contract en derhalve
slechts heeft kunnen zijn zoals het contract zelf, nietig en van generlei waarde
(schending van de artikelen 1108 1131
1134, 1984, 1985. 1997, en voor zov~el al~
nodig, 1370, 1371, 1376 tot 1379 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 tot 6 van de wet
van 12 april 1917), tweede onderdeel, dan
wanneer het arrest anderzijds erkent dat
de gelden niet gestort werden aan de hypothetische lastgevers van eiser, maa1·
dat ze opgestreken werden door hun Duits
sequester, doordat het beschikkend ge-
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berust op tegensprekelijke · of onzekere
motieven1 hetgeen overeenkomt met een
gebrek aan motivering (schencling van
artikel 97 van de Grondwet), en, daarenboven, door te veroordelen tot teruggave
der gestorte sommen in hanclen van een
beheerder aangeduid door de vijancl, die
nooclzakelijk geen enkele macht van vertegenwoordiging bezat en geenszins de zaken beheercle van eiser noch cleze cler andere belanghebbenclen in de betwiste overeenkomst, alzo de artikelen 1370 tot 1375,
1984, 1985 en 1997 van het Burgerlijk
Wetboek geschonden heeft :
Over het eerste oJLderdeel :
Overwegencle clat het bestreden arrest
de verplichting tot teruggave, welke het
eerste aanlegger oplegt, afleidt, niet nit de
regels betreffende de lastgeving, doch nit
het feit dat hij zich bedrieglijk als mandataris heeft voorgestelcl;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
noch uitdrukkelijk, noch impliciet verklaart dat de Duitse « verwalter ll de eigenaars van de verkochte titels vertegenwoordigcle of dat hij hun zaakvoerder
was; dat het arrest echter vaststelt dat
gans de koopprijs, overeenkomstig de bedoeling~n der contracterende partijen,
wercl mtbetaald en wat de zogezegde lastgevers betreft O]} rekening van cleze laatsten werd gestort; dat Hendik Van Daelen overigens de gelcligheid van die
betaling J;teeft erkend;
Overwegende dat er geen tegenstrijdigheid is tussen die overweging en de vaststelling dat de uitgekeerde gelden of een
deel ervan naderhand ter beschikking van
de Duitse sequester werden overgedragen;
Overwegende dat de beweegredenen van
het arrest vrij van tegenstrijdigheid of
dubbelzinnigheid zijn; dat beide onderdelen van het middel feitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1108, 1131,
1134, 1139, 1146, 1149, 1150, 1153, 1370, 1371,
1376 tot 1379, 1674, 1682 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 tot 6 van de wet van 12 april
1947 instellend een wettelijk vermoeden
ten voordele van zekere personen slachtoffers van morele dwang, en 97 van de
'Grondwet, doordat het bestreden arrest
eiser veroordeeld heeft om aan verweerster de gerechtelijke intresten van 4,5 t. h.
te betalen van af het geclinginleidend exploot op al de terug te geven sommen on·der voorwendsel van toepassing van de artikelen 1153 en Hi82 van het Burgerlijk
Wetboek en van de billijkheid, dan wanneer gezegde rechterlijke intresten, niets

anders zijnde dan verwijlintresten, slechts
verschuldigd zijn van de dag van de aanmaning tot betalen, en dat de dagvaarding dergelijke aanmaning niet kan bevatten ten opzichte van de sommen waarvan
het verschuldigd zijn, ten titel van teruggaven, slechts ontstaat nit het vonnis van
vernietiging zelf, en waarvan de eisbaarheicl, daarenboven, verlamd is tot de correlatieve teruggave der titels vormend het
tweede deel der vernietigde verbintenis
(schending van de artikelen 1108, 1131,
1134, 1139, 1146, 1149, 1150, 1153, 1370, 1371,
1376 tot 1379 van het Burgerlijk Wetboek,
en 1 tot 6 van de wet van 12 april 19i7),
en dan wanneer de bijzondere regel voorzien door artikel 1682 van het Burgerlijk
Wetboek de uitdrukking van geen enkel
beginsel bevat en derhalve niet kan uitgebreicl worden huiten zijn voorwerp, te weten de gevolgen der vernietiging van een
verkoop wegens benadeling, hetgeen
vreemd is aan het geval onderworpen aan
het bestreden arrest; dat overigens gezegd
artikel voorwaarden veronderstelt waarvan de vereniging niet vastgesteld is door
het arrest (schending van de artikelen 1108, 1131, 1674 en 1682 van het Burgerlijk Wethoek, eJ?- 97 van de Grondwet),
en dan wanneer, emdelijk, de billijkheid
in afwezigheid van toepasselijke wetsbe:
schikkingen, onvoldoende is om het heschikkend gedeelte van het arrest te rechtvaardigen (schending van art. 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat na bevolen te hebben
dat verweerster Fulda de aandelen teruggeeft en dat aanlegger Hendrik Van Daelen de prijs terngbetaalt, het arrest beslist, betreffende de aandelen van Hendrik
Van Daelen, dat er schuldvergelijking zal
bestaan tussen de vruchten der aandelen
en de interest van de prijs, en, betreffende
de overige aandelen uitgezonderd diegene
van Isaac Van Daelen, welke het voorwerp van een bijzondere beschikking uitmaken, dat verweerster Fulda de dividenden vanaf 10 januari 1942 geind zal teruggeven, terwijl Hendrik Van Daelen de interesten op ue prijs, ex aequo et bono op
250.000 frank ten dage van de dagvaarding
bepaald, verschuldigd zal zijn, en, vanaf
die datum de gerechtelijke interesten tegen 4,5 t. h. op alle terug te betalen sommen;
Overwegende dat het middel alleen de
beslissing betreffende de gerechtelijke interesten critiseert;
Overwegende betreffende die gerechtelijke of moratoire interesten, dat het bestreden arrest zijn heslissing steunt op de
artikelen 1153 en 1682 van het Burgerlijk
Wetboek en op hillijkheidsoverwegingen;
Overwegende dat luidens artikell153 de
schade en interesten, uit de vertl·aging
van uitvoering voortvloeiend, in principe
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de dag der aanmaning om te betalen;
Overwegende dat, in het onderhavig geval, de inleidende dagvaarding zulke aanmanine; niet uitmaakt, noch inhoudt; dat
bovendien het exploot opgesteld is onder
meer ten verzoeke van aanlegger Hendrik
Van Daelen, die de aanmaning niet aan
zichzelf kan gedaan hebben;
Overwegende dat indien artikel 1682
voor het geval van vernietiging van de
verkoop het principe huldigt van de ternggave en van de vruchten van de verkochte zaak, en van de interesten op de
verkooppri.is. en zo de overigens door de
voorziening niet aangevochten beschikking·
van het arrest rechtvaardigt, volg·ens dewelke Hendrik Van Daelen de interesten
op de koopprijs verschuldigd is, interesten
em aequo et bono geschat op 250.000 frank
tot op de dag van de dagvaarcling, dat artikel niet tot grondslag kan dienen Yoor
het toekennen van interesten volgens een
verschillende regeling voor de periode welke het inleiclen van het geding volgt, noch
voor het verlenen van interesten op de dan
reeds verworven interesten ·
Overwegende dat geen !Jfllijkheiclsoverweging toelaat interesten zoncler wettelijke rechtvaarcliging toe te kennen;
Dat het miclclel gegrond is;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de beslnitwet van 23 augustus 1944 betreffende het sequester der
goederen, rechten en belangen van de
vijand in haar artikel 1, verklaard door
artikel 1 van de wet van 14 juli 1951 ]Jetreffencle het sequester en de vereffening
cler Duitse goederen, rechten en belangen,
en in zijn artikelen 4 tot 8, van de artikelen nos, 1131 tot 1134, alinea 3, van het
Burgerlijk Wetboek, 1 tot 6 van de wet
van 12 april 19±7 instellend een wettelijk
vermoeclen ten voordele van zekere personen slachtoffers van morele clwang, en
van nrtikel 97 van de Gromlwet, doordat
het bestreden arrest de teruggave der
aandelen aan eisers doet afhangen van de
betaling, door de eerste eiser, aan verweerster, in Belgie, van verschillende
sommen in Belgische franken, dan wanneer het volgt nit de motieven van het
arrest dat gezegde betalingen de teruggave
zijn van sommen - of van hun tegenwaanle in Belgische munt - l1etaalcl door
verweerster, een Duitse maatschappij, in
1942 en 1943, in Nederland en in Belgie in
uitvoering ener nietige overeenkomst; dat
gezegde sommen dm·halve geacht zijn
nooit opgehouclen te hebben af te haugen van het patrimonium van gezegcle
Duitse maatschappij en clat het derhalve
onmogelijk is voor hem die ze houclt er de
teruggave van te cloen, op Belgisch
grondge bied, in andere hand en clan deze
van de Dienst van het sequester ingesteld,

in het hoger belang nm de Staat om de
hewaking, de bewaring en het b~heer te
verzekeren. van aile goederen, rechten of
b:langen che de eigendom zijn, onder toezlcht of ter beschikking staan van een
vijandelijk organisme of burger, doorclat
de beweegredenen van loutere opportunit~it door het arrest ingeroepen het geenszms kunnen halen op een wetgeving van
openbare orde en op de eerbiecliging der
andere wetsbeschikkingen aangehaald in
het micldel :.
Over.'Yegende dat aanleggers er geen belang· lJlJ hebben dat Hendrik Van Daelen
de betaalde prijs teruggeeft aan de Dienst
van het sequester, eerder dan aan verweerster Fulda;
Dat het micldel niet ontvankelijk is;
Over het vijfde micldel, afgeleid uit de
schending van cle artikelen 544, 1108, 1131,
1134, 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 1
(verklaarcl door art. 1 van cle wet van
1~ juli 1951) en 3 van de besluitwet Yan
2"' augustus 19±4 betreffende het sequester
van vijandelijke goecleren en belangen,
1 tot 6 van cle wet van 12 a]1l'il Hl47 instellend een wettelijk vermoeden ten voorclele van zekere personen slachtoffers
van morele clwang, en 97 van de Grandwet, doorclat het bestreden arrest beslist
<< tla.~ de Die_n~~ van het sequester onmtddelhJk na afg1fte ann de belanghebbenden
van de titels (van de naamloze vennootschap Hoeclhaar) gehouden zal zijn het sequester op de naamloze vennootschap
Hoeclhaar te lichten ll om de reden << dat
het de uitvoering van het arrest is die
voor gevolg zal hebben de meerderheid
der aanclelen van de naamloze vennootschap Hoedhaar van vijandige in niet
vijanclige hanclen te doen overgaan; dat
derhalve de lichting van het sequester op
de naamloze vennootschap Hoedhaar, cleze
uitvoering moet volgen, niet voorafgaan ll,
clan wanneer het arrest vaststelt clat de
afgifte der titels door eisers aan verweerster heeft plaats gehad ingevolge de overeenkomst van 10 januari 1942 waarvan het
de nietigheid vaststelt; waaruit volgt dat
gezegde afgifte geen enkel juriclisch gevolg heeft kunnen hebben, en namelijk
niet dit van de eigendom van gezegdc titels, noch de controle op de naamloze vennootschap Hoedhaar, waarvan ze de meerderheid der kapitalen vertegenwoorcligen,
te onttrekken aan eisers, die geen vijanden zijn, en te geven a an verweerster, een
Duitse maatschappij, doordat het bestreden arrest, de lichting van het sequester
der naamloze vennootschap Hoeclhaar
schorsencl, het gevolg miskend heeft van
de nietigheid van· het contract van 10 januari 19±2 en alzo de wetgeving op het sequester van vijanclelijke goederen en de
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-andere in het middel aangehaalde wets2e KAMER. - 26 november 1956
beschikkingen geschonden heeft :
Overwegende weliswaar dat de nietig- :i\1ILITIE. - UI'l'STEL EN VRIJLATING VAN
heid van de overeenkomst van 10 januari
DIENST OP l\IORELE GROND. VHIJLATING
1942 ex t·unc bestaat, maar dat het vonnis
VOORZIEN TEN VOORDELE VAN DE DIENS'l'PLICHdat de nietigheicl Yaststelt nienwe verbinTIGE, WAARVAN DRIE RROEDERS HUN ACTIEVE
tenissen cloet ontstaan, daar partijen er
BROEDER VAN
DIENST VOLRRACH'l' HERREN. toe gehouclen zijn alles wat zij ontvangen
• DE DIENS'l'PLICHTIGE WELKE, ONDER HET REhebben i:erug te geven; dat vermits die
GHrE YAN DE WE'l'GEVING OP DE l\ULITIE SAnieuwe verbintenissen een synallagmatisch
llfENGESCHAKELD UI,T I<ONINKLIJK 'BESLUI'l'
karakter hebben, de mogelijkheid bestaat
VAN 15 FERRUARI 1937, TER BESOHIKJUNG
dat de exceptio :non ad-impleti contnwtu-s
VAN DE :MINISTER VAN KOLONihlN WERD GTcingeroepen wordt, zodat de herstelling
STELD, BI.J TOEPASSING VAN AR'l'IKEL 49, a, 4°.
'van zaken in de vorige toestancl zou lmnVoor
het ver-lenen van cle vrijlating vwn
nen achterblijven;
dienst, vooTzien ten vooTclele van cle
Overwegende anderdeels dat het onder
dienstpliclztiqe waar-van fl1·ie IJToeder-s
sequester stellen niet beperkt is tot de
h1tn a-ctieve 1lienst hebben volbracht,
goederen, rechten en belangen welke hetrl·ient rekening gehmtden met de toeeigendom zijn van de vijandelijke onderstand van een bmecler- va-n cle dienstdaan doch zich uitstrekt tot de goederen
pl-ichti[!e d-ie, onfler het 1·egime van de
welke onder zijn controle of tot zijn bewetgeving op de milit-ie, samen,qeschaschikking staan;
lveld bi.j het lconinlcl-ij lc besl1tit van
Overwegende dat zolang verweerster
16 februari 1937, zich voo1·bereidende tot
Fulda de aandelen van de naamloze veneen b·uitenlanrls missieweTlc en een vri--inootschap Hoedhaar aan aanleggers niet
willige dienstnemin[! hebbende aangezal ternggegeven hebben, deze onder de
.rJU-a.n, ter beschikking van lle Ministercontrole van de Duitse maatschappij zal
·van lcolonien we1·d gesteld voo1· de du1w
blijven; dat het dienvolgens terecht is dat
van zijn 1lienst bi_i cle h1tlptr-oepen van
het bestreden arrest beslist dat de Dienst
de gezondhe-idsdienst. (Wetten samengevan het sequester gehouden zal zijn het
orclend bij koninklijk besluit van 15 -fesequester te lichten onmiddellijk na afbruari 1937, art. 49, a, 4°; wet van
g-ifte van de titels aan de belanghebben15 juni 1951, art. 12, 2°, en 102, par. 1.)
den;
Dat het middel niet kan ingewillig·d
(WARMOES.)
worden;
Om cleze redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover llet aanAR-REST.
legger Hendrik Van Daelen opgelegd heeft
aan verweerster Hutstoffwerke Fulda
HET HOF; - Gelet op de bestreden
Mnth und Cie de gerechtelijke interesten
te betalen tegen 4,5 t. h. berekend vanaf beslissing, op 31 juli 1956 gewezen door de
de datum der inleiclende dagvaarding op hoge militieraad;
aile terug te betalen sommen alsmede op
Over het middel, afgeleid nit de scherrcle interest opgellracht op de datum van ding van de artikelen 12, 2°, 'en 102 van
die dagvaarding; n~rwerpt de voorziening de wet van 15 juni 1951, alsmede 57 van ae
voor het overige; lleveelt clat melding van vroegere militiewet samengeschakeld bij
het omlerhavig arrest zal gemaakt worden koninklijk besluit van 15 februari 1937,
op cle kant van de gedeeltelijk vernietigde doordat de bestreden beslissing de dienst
beslissing; vei'oordeelt de Dienst van het van aanleggers broeder Paul Warmoes als
Requester tot de kosten van de memorie dercle broederdienst van de hand wijst
Yan weclerantwoord, en na aftrekking van dan wanneer laatstgenoemde, clie deel uitdie kosten, aanleggers tot drie vierde en maakte van de lichting· 1952, ontheven
Yerweerster Hutstoffwerke Fulda Muth wercl van de actieve dienst bij toepassing
uncl Oie tot het overige vierde der kosten; van artikel 5'7, 1 u, van de vroeger2 miliverwijst de aldus beperkte zaak naar het tiewet doch die onthelf:ling verzaakte om
een vrijwillige dienstneming af te sl uiten
Hof van bcroev te Brussel. ,
voor de Kolonie en dan wanneer het te23 november 1956. - 1e kamer. - Foor- gen de geest en de draagwijdte van voor.z-itter, H. de Clippele, raadsheer waarnemelde wetsbepalingen zou inclruisen de
mend voorzitter. - Ferslaggever-, H. Ne- dienst te weren van diegene tlie onthefveu.- Gelijkl1ticlende conclnsie, H. Roger fing verzaakte en vrijwillig dienst nam :
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatOverwegende dat artikel 49, a-, 4°, van
generaal. - Pleiters. HH. Van Ryn, della
de door koninklijk besluit van 15 feFaille cl'Hnysse en Simont.
bruari 1937 samengeordende wetgeving op
de militie voorschrijft dat « zij, die zich
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administratietroepen van de gezondheidsdienst aangewezen worden, en, in vredestijd, in hun voorbehou<len opleidingscentrum opgeleic1 worden tot militair
brancardier-ziekenverpleger ... 11 en dat
« miliciens, die zlch voorbereiden tot een
buitenlands missiewerk en een vrijwillige
dienstneming in het leger van de Kolonie
aangaan, ter beschikking van de :Minister
van kolonien gesteld worden voor de duur
van hun dienst bij de hulptroepen van de
gezondheidsdienst ll ;
Overwegende dat nit de door de militie- .en hoge militieraad uitgevaardigde
beslissingen blijkt dat ten opzichte van
aanleggers broeder, Paul Warmoes, toepassing gedaan wercl van gezegde wetsbepaling;
Overwegende dat het in clergelijk geval
aan de hoge militieraad behoorcle na te
gaan of die broeder van aanlegger cliende
aangezien als hebbende zijli actieve cliell!st
volllracht onder het stelse1 van de wetgeving van 15 fellruari 1937 wijl hij alsllan,
krachtens artikel 102, paragraaf 1, van
de wet van 15 juni 1951, met dezc toestand
onder het beheer van evengenoemcle wet
zou zijn overgegaan met het gevolg dat
aanlegger de dienst van deze broeder zou
kunnen cloen gelden om vrijlating te bekomen op grond van artikel 12, 2o, van de
wet van 15 juni 1951;
Waaruit volgt dat de huge militieraad,
door na te laten de toestand van aanleggers broecler onder dit oogpunt te onderzoeken, zijn beslissing, waarbij de aanvraag verworpen wordt, niet wettelijk
rechtvaarlligt en alclus de bepalingen van
cle artikelen 12, 2°, en 102, paragraaf 1,
van de. wet van 15 juni 1951 schendt;
Om d1e redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; zegt dat melding van huidig
arrest zal gedaan worclen op de kant van
de vernietigde be.slissing; verwijst de
zaak naar de hoge militieraad, anders
samengesteld.
26 november 1956. - 2° kamer. - Voorzitter·, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijkluidende
conclttsie,
H. Roger .Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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AANPLAKKINGEN. - BESLUITWET
29 DECEMBER 1945 HOUDENDE VERBOD

VAN
TOT
HET AANBRENGEN VAN OPSOHRIFTEN OP DE
OPENBARE WEG. VERBOD VAN ALGEMENE
DRAAGWIJD'rE.

De besluitwet van 29 december 1945, houdende t•erboll tot het aanbt'engen van
opschriften op de openba1·e weg, is toepasseUjlc, zonller bepe1·lcing noch voo1·behoud, op elk aanbren.oen van inscht'ijvin.oen, aanplMclcingen, enz., welke oolc
de inho~tll er van weze, op lle plaatsen
en in lle ornstanllighellen die ze aanll~tirlt.

(MES'rDAG.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 30 mei 1956 gewezen door het
Hof van lleroep te Gent;
Over het middel, afgeleidt nit de schending van de artikelen 1 van de besluitwet van 29 december 1945 en 97 van de
Grondwet, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest beslist dat het verllO!l
uitgesproken door voormeld artikel 1 zich
uitstrekt tot alle aanplakkingen « welke
ool~: de inhoucl ervan weze ll en aldus weigert mededelingen van commerciele aard
uit te sluiten, dan wanneer zulks niet
strookt met de bedoeling van cle wetgever
die, zoals blijkt uit het vers~ag aan de
Regent dat aan gezegde beslmtwet :voorafging, een einde heeft will en stellen a an
hanclelingen die in het land ei:m atmosfeer
van stoornis konden brengen, en dan wanneer de interpretatie door het hof van beroep tot klaarblijkelijk llovenmatige gevolgen zou Ieiden, daar zelfs een huurder
een schriftelijke door de eigenaar vooraf
gegeven toeluting zou nodig hebben om een
bericht aan zijn woning te plaatsen;
tweede onderdeel, doordat het be.streden
arrest zich onthoudt recht te doen aan
de conclusies van aanlegger die deed gelden dat hij diende te worden vrijgesproken om de reden dat de litigieuze opschriften van zuiver commerciele aard waren,
en dit zonder de werkelijkheid van dez~
bevestiging te betwisten :
Over beide onderdelen samen :
Overwcgende dat, we1iswaar, de besluitwet van 29 december 1945, houdende verbod tot het aanbrengen van opschriften
op de openbare weg en op grond wuarvan
aanleggh· vervolgd is, volgens het verslag aan de Regent clat eraan voorafging,
genomen werd ter aanleiding van praktijken die in het land een atmosfeer van verwarring schiepen;
Dat nochtans clit verslag uitclrukkelijk
de opschriften <c van welke inhoud ook ll
bedoelt en clat de aanhef van de be.sluitwet eveneens erop drukt dat het daarbij
gestelcl verbod « alle uanbrenging >> van
opschriften betreft; dat ·artikel 1 van de
besluitwet, zoncler enige beperking of
voorbehoud, het aanbr~ngen van opschriften, affiches enzovoorts verbiedt op de
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plaa tsen en in de ornstandigheden die het
aanduidt;
Overwegende dat waar die wetsbepaling
de regelmatigheid der aanplakking afhankelijk stelt van een vergunning van
de eigenaar of gebruiksgerechtigde, dit
vereiste aantoont dat daarbij aileen het
aanbrengen van opschriften, affiches enzovoorts door derden wordt geregeld; dat,
overigens, nit geen stuk van de rechtspleging blijkt dat aanlegg·er de hoedanigheid van eigenaar of gebruik.sgerechtigde
ingeroepen heeft;
Overwegende dat de rechter over de
grand, door de feiten der telastlegging
door de behandeling der zaak bewezen te
verklaren en door eraaan toe te voegen
dat aanlegger « te vergeefs tegenwerpt dat
het ter zake enkel commercH~le reklaamborden betreft welke geen verband handen met de verzekering van de openbare
rust >>, daar « irnrners de algemene 1Jewoordingen van de besluitwet van 29 december 1945 haar draagkracht niet beperken tot rustverstorende aanplalrkingen >>,
cle bepalingen van die besluitwet niet geschonden heeft en niet rneer gehouden was
de al of niet commercH~le aard der door
aanlegger aangebrachte opschriften na te
gaan;
Dat geen onderdeel van het middel kan
aangenornen worden ;
En overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkoilltstig de wet is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 november 195.\i.- 2<' karner. -

Voo'i'-

zUter, II. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, H. Delahaye.
GelijlcZ.U·iflenfle
conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eer.ste
advocaat-generaal.
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1° VERKEER. -

WEGCODE, ARTIKEL 16. VOORRANG VAN DE BESTUURDER DIE OP DE
HOOFDWEG RIJDT. - VOORRANG ONAFHANKELI.TK VAN DE Wl-JZE WAAROP DIE BESTUURDER EHOP RIJDT EN VAN DE PLAA'l'S DIE Hl.J
INNEEM'l'.

2° VERKEER. - WEGCODE, AR'J'illEL 16. BOTSING VAN TWEE RIJTUIGEN OP HET KRUISPUNT llfET EEN SECUJ\'DAITIE BAAN.- BES'l'UURDER RIJDENDE OP DE HOOFDWEG IN EEN VERBODEN RICH'l'ING. - VONNIS WELIC IJJE BESTUURDER ALLEEN VERANTWOOHDELIJIC VERICLAART. - BESLISSING GESTEUND OP DE OMS'l'Al\'DIGHEID DAT DE BESTUURDER DIE DE

HOOFDWEG OPREED EROP KON REKENEN DAT
GEEN VOER'l'UIG UIT DE VERBODEN RICHTING
ZOU ICO}fEN GEREDEN. - VONNIS WEL.K NIET
YAS'l'STELT DAT DE AANKOMS'l' VAN HET VOER'l'UIG WELK OP DE HOOFD\VEG REED ONVOOR-

ZIENBAAR WAS VOOR DE BESTUURDER VAN HET
ANDERE RIJTUIG. - 0NWE'l'TELIJKHEID.
1° De ·voo1Ta'rMJ toegekenfl floor a1'tilcel16
1, van fle 1:regcofle aa~ fle bestuurfle;.
flie op een hoofdweg rijflt is onathankez.ijk van fle tvijze waarop hij erop
rijflt en van cle plaats die hij emp inneemt (1).

2° Rechtvfutrfligt niet wettelijlc ZtJn beslissino het vonnis clat, in get,al van
botsin,q op het lcrnispunt van een hoofflen Dan een sec·unflftire weq alleen verantwoorflelijlc verlclaa1't d~ best·~tunler
(/ie in een verboflen 1'ichtino op fle
hoofclweo reefl, om reflen flat fle best!t·urflet' fl·ie fle.ze weo opreefl er mocht
op relcenen flat geen voertuig uit fle
1Jerboflen richtino zan aanlcomen, zonder eni_qe omstanflighe·id te 1·eleveren
waandt FJ01t bl-ijken flat fle aanlcornst
van het voertuio rijrlenfle in een verbaden richtinrt op de hoofflweo ren onvoorzienba1·e omstanfligheifl voor de bestmwfler van het anfler voertuig is geweest (2). (Wegcode, art. 16, 1 en 4.)

(THEYSKENS,

'!'.

VERSCHUEREN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreuen
vonnis, op 12 rnei 1956 in hager beroep
gewezen, door de Oorrectionele Rechtbank te Leuven;
In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering :
Overwegende clat de substantiille of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat de
besli.ssing overeenkomstig de wet is;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de burgerlijke vordering van verweerder :
Over het miclclel, afgeleid uit de schellding van cle artikelen 12, 3, 15, 16, 1, 2,
a, en 4, van het koninklijk besluit van
8 april 1954, gewijzigd bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 15 juni 1954,
1382 van het Burgerlijk Wetboek, rloordat
(1) Verbr., 7 october 1954 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 90) ; 1 october 1956 (ibid., 1957, I, 73).
(2) Verbr., 23 januari 1950 (A,~·. Verb?'.,
1950, blz. 328), verge!. verbr., 28 april 1952
(Bull. en PASIC., 1952, I, 539).
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het bestreclen vonnis beslist dat aanlegger,
Dat het middel gegrond is;
·
die rijdend op een openbare weg met verscheidene rijbanen de wettelijk gestelde
Om die redenen, verbreekt het bestrevoorschriften niet eerbiedigde daar hij
den vonnis in zover het uitspraak uoet
van de twee rijbanen, door een effen groncl over de burgerlijke vorclering van veruuillelijk van elkander gescheitlen, de rijweerder ; verwerpt de voorziening voor
baan bereed die links van zijn bewegings- het overige ; beveelt clat melding van
richting gelegen waLS, geen aanspraak kan onderllavig arrest zal gedaan worden op
maken op voorrang in het verkeer om de
de lmnt van het gedeeltelijk vernietigde
reden dat een dergelijk recht niet kan vonnis; verwijst de aldoo beperkte zaak
sprniten uit een inbreuk op de W~'t en dat
naar de Correctionele Rechtbank te ~1:e
verweerder bijgevolg, die slechts aandacht
cllelen, zetelende in hoger beroep; verooraan llet van zijn linkerzijde komemle verdeelt aanlegger en verweerder ·ieder tot
keer moest vestigen, er kon op rekenen de helft der kosten.
dater geen weggebruiker uit'de verboden
26 november 1956. - 26 kamer. - Voorrichting zou aankomen dan wanneer ener- zUte'l', H. Huybrechts, raadsheer waarnezijds artikel 16, 1, van het koninklijk be- mend voorzitter. - Verslaggever, H. Desluit van 8 april 1954, gewijzigd bij arti- lahave.
Geliilcluidende
conclu.sie.
kel 1 van llet koninklijk besluit van H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
15 juni 1954, uitvaardigt dat de bestuuradvocaat-generaal.
der die een weg, die lloofdweg is ten opzichte van die waarop hij zich bevindt,
nadert, de bestuurder die op de lloofdweg
rijdt moet laten voorgaan en anderzijds
2e KAMER.- 27 l!<ll>Vember 1956
aanlegger op het genaderd kruispunt een
hoofdweg volgde bepaaldelijk een open- 1° INKOMSTENBELASTINGEN.
bare weg met verscheidene rijbanen :
BUI'l'ENGEWONE 'l'ERHIJN TOT AANSLAG.
TERMI,JN '\TELKE EiYKEL TEN VOORDELl~ YAN
Overwegende clat artikel 16 van het
DE ADMINISTRATIE RESTAA'l' INDIEN ZE REWLJS'l'
koninklijk besluit van 8 april1!J5± in algeDAT DE EELAS'l'INGPLJOH'!'IGE 'l'E !COR'l' IS GEmene bewoordingen opgesteld is ; dat het
RO~IEN AANI ZDN VETIPLICH'l'ING OM ZIJN INniet enkcl de verplichting·, die het de
:Ko1\1STEN A~N TE GEVEN EN DAT DIE 'l'EKO.R'l'weggebruiker oplegt clie de andere moet
K01fiNG EEN GEBHEK AAN Olt EEN ONTOEREIlaten voorgaan bij het naderen van de
RE~DHEID \'AN AANSLAG l\IEDEllERRACHT HEE!i''l'.
weg, die hoofdweg ts ten opzichte van die
waarop hij zich bevindt, niet afhankelijk ~ INKOMBTENBELASTINGEN.
maakt van de voorwaarde dat deze weggeBUITENGEWONE 'l'ERL\H.JN 'l'OT AANSLAG VOOHbruiker er de plaats inneemt die hem door
ZIEN BIJ AR'l'IKEL 7J VAN DE WE'l"fEN SAi\I:ENhet reglement voorgeschreven wordt of de
GESCHARELD IliJ RESLUIT VAN DE REGENT VAN
weg berijdt overeenkomstig de bepalingen
1.5 JANUARI 1948. -, TER111IJN WELKE DE
van dit reglement, maar bepaalt dat de
ADMINISTRA'l'IE NIET TOELAAT EEN DWALING
bestuurc1er die een ander moet laten voorTE HERSTELLEN WELKE ZIJZELF ZOU HERREN
gaan slechts verder mag rijclen, indien hi.i
BE(MAN IN DE '!'OEPASSING VAN DE EELASTINGzulks, gelet op de plaats, de verwij dering
WET OP DE ELEiii:EN'l'EN WAAl{OVF:R ZE ALSDAN
en de snelheid van de andere bestuurder,
RESCHIXTE.
kan do en zoncler gevaar voor ongevallen;
3°
INKOMSTENBELASTINGEN.
Overwegende derhalve, dat het bestreBUITF:NGEWOKE TERMIJN VOORZIEN BIJ AR'fl~
den vonnis ten onrechte ae voorraug aan
KEL '{4 VAN DE WETTEN SAMENGESCHARELD RU
verweerder ontzegt omdat « een voorARREST VAN DE REGENT VAN 15 JANUARI 1.948.
rang in het verkeer een recht is dat
TERMIJN
WELI<E
DE
ADMINIS'fRATIE
slechts aan de weggebruiker kan erkend
SLECHTS 'l'OELAA'l' EEN AANYULLENDE AANSLAG
worden die de daarvoor wettelijk gestelde
TE VESTIGEN IN EEN VERLENGDE 'l'ERMMN IN
voorschriften volgt ll en « dat een derg·eDE MATE WAAIUN DE AANGIFTE, DOOR IIAAR
lijk recht niet kan spruiten nit een inON.JUJSTHEID, EEN DWALING IN DE AA!\SLAG
breuk op de wet, vennits verdachte HEE!i'T VEROORZAAICT.
hier aanlegger - zich op de gezegde rijbaan niet mocht bevinden )) ;
1° De 1mitengewone term:i:in tot aa.nslart
bestaa.t en/eel ten voo·1·dele van de adDat het vonuis zijn beslissing over de
ministmtie ind·ien ze bewi:ist dat de beburgerlijke vordering van verweerder
lastinrtplichtirte te koTt gelcomen is aan
niet rechtvaardigt door te verklareu dat
zijn pl-icht zijn 1nlcornsten {/,(!n te geven
verweercler « die slechts zijn aandacht
en dat die telwrtlcorning een gebrek ot
aan het van zijn linkerzijcle komende vereen ontoeTeikenclheid van aanslag tekeer moest vestigen, er kon op rekenen
weerHfebnwht heett (1).
dat er geen wegg·ebruiker uit de verboclen
richting zou aankomen ll, zonder te wijzen op enige omstancligheid waaruit zou
(1) Verbr., 29 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
blijken dat aanleggers voertuig ter zake I, 1042).
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Onder het 1'e[Jim.e ·1.:nn rle wetten betreffencle de 'i'l~komstenbelasUngen, samengeschakelll door besl·uit van de Regent
1;an 15 jnmut'l'i 1.9/18, lnat lle buUengeivone te'f'mi,jn tot nnnslag, voor:<1ien bi:i
nrtikel 74 van yezeyde wetten, de adinin·istntUe niet toe een dwalinq te he'f':. tellen die .ze z:elf zou. heblien li!'gnan
in de toepttssing ·van de jiscale wet op
de elemen ten wanrove'f' ze beschilcte
wanneer de gewone termijn tot aanslag
nay niet verlopen was (1).

:Jo ib·tilcel 7,) ·van lle wetten snmell.geschakeld

b·ij

liesltt'it vnn

de

Regent van

Hi ja.n'ltari 1948 lierloelencle ae « ontoeTeilcenrlheill van ltwnslag ,, nan !le schntpl'ichtiue te wi.jten, is het slechts in de
mnte wnadn !le nwnuitte, dorw hcutr· onj'!!istheicl, een clwnlinr; in rle nwnslng
mcfle[leliracht heett aat llie ·1oettelijlce
bepaling cle aam·in'istnttie toelnnt om
een annmr/.lencle a.anslng te vesl'i{len ·in
de vedengrle tenll'i,in.
(N. V. << USINES UILSON ll,
T. BELGISCHE S'l?~.A'l'J J\HNISTER VAN FINANCiitN.)

ARRES'l'.

HET HOI!';- Gelet op het bestreden arrest, op 27 october 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eenste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van ue
Grondwet, 2 van de wet van 15 mei 1846
gewijzigd door artikel 5 van de wet van
9 april 1935 en, voor het dienstjaar 1947,
tloor artikel 2 van de wet van 28 maart
1948, 55 en 74 van de wetten betreffende
tle inkomstenbelastingen bij besluiten van
31 juli 1943 . en 15 januari 1948 samengeschakeld, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
vVetboek, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat de administratie over de
bij artikel 74 (ler samengeschakelde wetten voorziene verlengde termijnen tot tenkohierehrenging beschikte om de enkele
re<len dat « de controleur-taxateur aan
aanlegster een bericht had toegestuurd
dat verschillende wijzigingen inhield " en
dat aanleg,ster « daarop geantwoord had
dat zij akkoord ging over vijf punten en
niet akkoord was met twee andere J) en
dat aldus, door niet na te gaail of aanlegsters aangifte juist en volledig was
(1) Verbr., 22 mei 1!J56 (Bull. en PAsrc., 1956,

I, 1013).
Artikel 74 iter samengeschakelile wetten. betreffende de inkomstenbelastingen is gewijzigd
geweest door artikel 30 van de wet van 8 maart
1951, toepasselijk te rekenen van het fiscaal
dienstjaar 1950.

over de v66r het hof van beroep nog betwiste punten, het bestreden arrest impliciet beslist heeft dat zoura een aangifte
onvolledig en onjuist is op om het even
welk punt, de administratie gerechtigd is
rleze te verbeteren, buiten de gewone termijn, zelfs over de punten waar ze valledig en juist was, dan wanneer, krachtell!S
artikel 74, gedurende drie jaar mocht
worden nagevorderd alleen die belasting
welke door het toedoen van aanlegster
ontdoken werd, dit wil zeggen de belasting welke niet in de termijn van het
(lienstjaar op het kohier gebracht was
omdat zij opeisbaar was op niet-aangegeven winsten of op winsten welke slechts
aan het Iicht gekomen waren bij het onderzoeken van feitelijke elementen die in
de aangifte onjuist of onvolledig voorgesteld waren, en niet de belasting waardoor een alleen aan de administratie te
wijten ontoereikenclheid hersteld werd :
Overwegende dat, ingevolge verschillende aan de aangifte van aanlegster gebrachte wijziging·en, aanvnllende aanslagen in de bedrijfsbelasting en in de nationale crisisbelasting te haren laste op
20 december 1!149 ten kohiere gebracht
werden, bii navordering van rechten voor
het dienstjaar 1H47, dan wanneer de gewone termijn van tenkohierebrenging
voor <lit dienstjaar op 31 augustus 194.8
verstreek;
Overwegende clat, naar luic1 van het bestreden arrest, aanlegster, die een van die
wijzigingen betwistte, « aan de administratie verwijt in de belastbare winst begrepen te J;lebben de opbrengrst van cle
tegeldemaking van het inschrijvingsrecht
betreffende 45.000 maatschappelijke aandelen van de N. V. « Usines metallurgiqnes du Hainaut ll, zonder rekening te
houclen met cle minderwaarde van de portefeuille, welke uit cUe tegeldemaking
vloeit ·
Ove{·wegende dat aanlegster bij conclusies aanvoerde clat de bijlagen van haar
aangHte « juist de rekenplichtige venvezen,lijkte verrichting weergaven ll en de
laattijdigheid van cle tenkohierebrenging
van dit element van de aanslag inriep ;
Overwegencle dat de rechter over de
grond de geldigheid van die bewering
niet nagaat; dat hij er zich toe beperkt
vast te stellen « uat de kwestieuze aanslagen gevestigd werden overeenkomstig
de rechtspleging van wijziging, daar de
ambtenaar-zetter de aangifte onjuist had
bevonden ll en aan aanlegster een bericht
had gestuurd welk zeven wijzigingen
vooropstelde, waarvan enkel twee en namelijk deze welke het voorwerp van het
geschil uitmaakt, door haar betwist zijn
geweest; '
Dat cle rechter daaruit afleidt « dat de
administr a tie over de bij artikel 74 der
samengeschakelde wetten voorziene ver-

-208lengde termijnen van tenkohierebrenging
beschikte » ;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus op impliciete doch zekere wijze beslist dat om het even welke verzuimen of
ontoereikendheden, in de aangifte vastgesteld, aan de administratie toelaten binnen de buitengewone termijn van artikel 74 een aanvullende aanslag te vestigen op al de elementen van de belastbare
grondslag, zonder dat ·er aanleiding bestaat na te gaan of, voor zekere van die
elementen, de aangifte volledig en juist
\Vas;

Overwegende dat nit de termen van
lid 1 van artikel 74 van de samengeschakelde wetten, zoals het gewijzigd werd bij
artikel 22 van het koninklijk beslnit nr H
van 3 juli 1939, blijkt dat de buitengewone aanslagtermi.in voor de administratie slechts geldt indien zij bewijst dat de
schatplichtige aan zijn verplichting zijn
inkomsten aan te geven te kort gekomen
is, en dat deze tekortkoming een gebrek
aan of ontoereikendheid van aanslag met
zich gebracht heeft;
Overwegende, enerzijds, dat vermits de
administratie slechts de bi.i voormeld
artikel 74 gestelde bnitengewone termijn
geniet voor zoveel het gebrek aan of de
ontoereikendheid van aanslag nit een aan
de schatplichtige te wijten oorzaak voortvloeit, zij niet vermag, wanneer de gewone aanslagtermijn verstreken is, van de
buitengewone termijn gebruik te maken
om een dwaling te herstellen welke zi.i
zelf zou begaan hebben in de toepassing
van de belastingwet op de elementen
waarover zij alsdan reeds beschikte;
Overwegende, anderzijcls, dat, vermits
artikel 74 van de wetten, bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948 samengeschakeld, melding maakt van de aan de
schatplichtige te wijten << ontoereikendheid van aanslag ll, de administratie enkel
in de mate dat de onjuistheid in de aangifte een dwaling in de aanslag tot gevolg
gehad heeft, krachtens die bepaling een
aanvulleilde aanslag binnen een verlengde
termijn mag vestigen ;
Overwegende, derhalve, dat waar het
beslist d'at, om reden dat aanlegsters aangifte met verscheidene verzuimen of onjuistheden aangetast was de litigieuze
aanslagen binnen de buitengewone termijn rnochten gevestigd worden voor al de
elementen welke de grondslag uitmaakten
van de aanvullende aanslag, zonder de
conclusies te beantwoorden waarbij aanlegster staande hield dat datgene van die
elementen hetwelk betwist was door haar
juist aangegeven werd, het bestreden arrest de in het middel aangeduide wetsbepaling·en heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onder-

havig 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.
27 november 195G. - 2e kamer.- Voorz'itte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever.
H. Daubreflse. - Gelijlcluiuende concl·usie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Mey
(van het Hof van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.TFSBELASTING. GE1iEENSCHAPPELIJR
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(( LEDEN ENER ZELFDE If'AMILIE )).

BEGRIP.

INKOl\IISTENBELASTINGEN.
BEDlU.JFSBELASTING. GEMEENSCHAPPELI.TK
BEDRIJF DOOR DE LEDEN ENER ZELFDE FAMII.IE. - VERBOD DE WINSTEN TE SPLITSEN, DAT
HE'!' BEDRIJF AL DAN NIET ONDER RET GEZAG
VAN EEN FAJIHLIEHOOFD UI'!'GEBAAT WEZE.
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BEDRIJFSBELASTING. GEMEENSCHAPPELIJK
BEDRIJF DOOR DE LEDEN ENER ZELFDE FAMILlE. -- BEDRIJF ZONDER FAMILIEHOOFD NOCH
BESTUURDER. BELASTING VERSCHULDIGD
DOOR DE NA'l'UURLIJKE PERSONEN DIE IN BELGIE DE BELASTE INKOMSTEN GENIETEN.

1 o Artikel 2'1, pa1·ag1·aat 3, der samengeschaJcelue wetten bet1"effenae ae inlcomstenbelastingen wijlct at, wat de beurijfsbelasting betr·ett, van de bepalingen van het gemeen recht nopens de
verdeling der· winsten (1).
2o Z7tste1·s die een gerneenscha,ppelijlc becl1·ijf nitbnten zi.fn <( leclen ene1· zelfde
familie ll in ae zin van aTtilcel 27, para_q1·aat 3, aer samengeschakelcle wetten
betTeftencle de fnlcomstenbelastingen (2).
3° Ar·tikel 27, par·a.gr·a(£1 3, van (le sarnengeschakelae wetten betTetfenae de inlcomstenbelastingen ver·bie(lt, met het
oog op het vaststellen van ae belastinugronclslag, ae spUtsing van ae winsten
van een gemeenschappelijlc uedrij( uoo·r
de leuen ener zelfue fam·iUe, dat het bedr·ijf al aan niet onder het gezag van
(1) en (2) Vergel. verbr., 30 maart 1954
(Bull. en PASIC., 1954, I, 672).

-209'een fa-mUiehoofd weze lleheerd of dat
een de1· familieleden het llest·nm· m·van
veTzelceTe.
~io Wanneer geen der familieleden wellce
een .oemeensehappeUjlc lleikijf ttitoefent
de hoedan·ighe·id van farniliehoofd of
van llestwnrcle·r llelcleedt, is de llelasting
verschu.ldigd do01· de natnurlijlce pe?·sonen die in Belgie de llelaste inlcomsten
genieten, zonaer dat, voo1· het vaststellen van ae llelastinggronclslag, ae winsten zottclen rnogen gesplUst worden titssen degenen d·ie te snrnen het lJeclTi.jf
ttitoetenen (1).
•{BELGISOIUJ

STAAT,

MINIST'ER

VAN

FINANClEN,

'1', CONSORr_rEN FRENSSEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het lJestreden
arrest, op 9 april 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
·Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 27, paragraaf 3, en 31, paragraaf 2, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen
samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 6 van het besluit van de Regent van 16 januari 1948 betreffende de
nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest beslist dat de aanslag in
de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting, ingekohierd op naam van
Henriette en Emerance Frenssen, die samen een handelszaak uitlJaten, dient vernietigd om reden dat deze personen niet
leden zijn van eenzelfde familie, noch leden van een vereniging of gemeenschap
in de zin van de artikelen 27, paragraaf 3,
·en 31, paragraaf 2, der samengeschakelde
wetten, zodat de winsten ten onrechte niet
gedeeld werden voor het vestigen van de
bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting, dan wanneer blijkt nit de stnkken van de procedure die aan het hof van
beroep ·.verden onderworpen, dat beide
verweersters leden zijn van eenzelfde familie die in het jaar 1946 samenwoonden
en samen, in gemeenschap, een winkelzaak hebben nitgebaat, zodat. krachtens
de beschikkingen van artikel 27, paragraaf 3, en 31, paragraaf 2, der samengeschakelde belastingwetten terecht geen
splitsing van winsten mocht toegestaan
worden en de aanslag in de bedrijfsbelasting en de nationale crisisbelasting te-

recht werd ingekohierd op naam van Henriette en Emerance Frenssen
Overwegende dat nit de stukken van de
procedure blijkt dat geen splitsing der
door de gezusters Frenssen, verweersters,
in de exploitatie van .een gemeenschappelijke handel verwezenlijkte winsten door
de allministratie werd toegelaten krachtens artikel 27, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten;
Overwegende dat het bestreden arrest
evenwel beslist heeft dat, tot lJepaling van
de belastbare grondslag, de splitsing der
winsten diende toegestaan om reden dat
het niet vaststond dat een van de verweersters als familiehoofd kon worden
beschouwd en dat artikel 2"i, paragraaf 3,
eist dat het bedrijf worde nitgeoefend
onder het gezag van een familiehoofd of
dat een der familieleden de leiding ervan
waarneme;
Overwegende dat artikel27, paragraaf 3,
hetreffende de vestiging van de belasting
op de bedrijfsinkomsten dat afwijkt van
de bepalingen van het gemeen recht welke
de verdeling van de winsten regelen, dergelijke voorwaarde niet bepaalt en dat het
niet zou ann te nemen zijn dat door na te
lnten een hoofd aan te duiden, de familieleclen, welke samenwoncn en een gemeenscliappelijke handel drijven, zich aan
de toepassing van voormelde wet~bepa
ling zouden lmnnen onttrekken;
Overwegende dat, wanneer geen familielid dergelijke functie waarneemt, de
belasting verschuldigd is door de natuurlijke personen welke in Belgie de belastbare inkomsten genieten, zonder dat, tot
bepaling van de belastbare grondslag, de
winsten kunnen vercleeld worden onder
hen cUe eeri gemeenschappelijk bedrijf
nitbaten;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweersters tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
2'7 november 1956. - 2• kamer. - Voo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.- Verslaggeve1·, H. De
Bersaques. Gelijlclnidencle conclusie,
H. Ganshof van der Mecrsch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

2•
(1) Verbr., 21 september 195± (Bull. en
1955, I, 32), alsook het vorig en het volgend arrest.

PASIC.,

VERBR.,

1957. -

14

1°

KAMER.-

27 :rwvember 1956

INKOJ\IISTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. BE\lRI.TF. BEGRIP.

GEMEE:"'SCHAPPELIJK

2102o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.JFSilELASTING. GEMEENSCHAPPELIJK
IlEDRIJF. BEDRIJF WELl~ EEN FA~IILIE
HOOFD OF EEN IlESTUURDER BEGRIJPT : BELASTING DOOR DEllE VERSCHULDIGD LUIDENS
AR'l'IKEL 31, PARAGRAAF 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l"fEN.
BEDRIJF WELK
NOCH
FAMILIEHOOFD
NOCH
IlES'l'UURDER
HEEFT : IlELAS'l'ING VERSCHULDIGD DOOR DE
NATUURLIJKE PERSONEN DIE IN BELl1iE DE
BELASTE INKOMS'l'EN GENIETEN.

1° Van rle vaststell'i·JI(! llat tle part-i.ien tot
tlezelfcle tamilie behoren, aat ze samen
wonen, te samwn eon temtielhanclel explo'ite1·en, ilat bo·z;encl·ien het beclri.if tot
geJneenschctppeUj lc vooraeel ·wo·rrlt nit_qeoetend en ilat ellccen lmnner n·iet [!Crechti,qcl is in een afzonflerU:ilc vooraf
lwpaalil aancleel ·in cle winsten of ·insta.at voor rle verliezen cle1· ·1dtbatin[!,
nUL[! het hot vwt beroep wetteU.ik aj'Zeiclen (lat tJartijen een fiCmeenschnppelijlc becl!·ijf beheenlen, in cle zin vnn
nrtilcel .'2"1, pnra.graaf 3, van de snmengeschnlcelcle wetten bekefjencle de ·inlcontstenbelastingen en, clienvolgens, op
geen splitsinq rle1· winsten aanspr·nctlc
vennocll ten te ma.lcen.
2° Art·ilcel 3.l, pa;ragrndf 2, va.n rle samengeschalcelcle ·wetten bet!"ejjencle de ·inlcomstenbelnstinqen, 1))el7<; bepanlt dat,
wanneer het gnat om een gemeensehappelijlc be{kijf, cle lielasting ·ue!·schnldi.Qcl
·is l/.oo1· het fwmiz.iehooj'cl of 1loor cle best·u.unler cler nwatschnppij, ve·ren·iqing
of uerneenschap, is slechts toepasselijlc
wanneer een 'I!Wn c/.e ·witbnters werlceli.ilc
belcleecl is met de hoeclan·iqheicl van familiehoofd of best·u7tl·rler. W a.nnee-r geen
van hen zulke hoe1lctn·iqheid lie.z'it, ·is de
belnsting ve1·schnlcliqrl doar de nctt'll.'ll•rz.ijke personen ·J.vell"e ·in BelgW (le belaste inlcomsten genieten (1).
(CONSOR'l'EN FRENSSEN,
'f. IlELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOE'; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 12 jmmari 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel, afgeleill uit de schenlling van de urtikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 27, paragraaf 3, 31, paragraaf 2, 35, paragraaf 2, en 43 vrm de samengeschakelcle wetten betreffemle tle inkomstenbelastingen, en schencling van de
rechten van de vercle-cliging, eerste onder(1) Verbr., 21 september 1D54. (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 32) en de twee voorgaande arresten.

tieel, doorclat het bestreden arrest beslist
dat aanlegsters een gemeenschappelijk beclrijf uitoefenden en dat, bij ontstentenis
van een hoofcl cler familie of geemenschap,
de administratie de aanslagen op naam.
van al (le leclen der gemeenschap vermocht
te vestigen, tian wanneer, tot toepassing
van gezegd artikel 27, paragraaf 8, het
niet volstaat dat twee leden van eenzelfcle
familie, die onder versclleiclene nummers
van het hanclelsregister voor een gelijkaardige handel -ingeschreven zijn, toevallig in cle uitbating verenigll zijn vermits
er tc'l' zake geen gemeenscllappelijk patrimonium. best::tat wa:uin het bezit en de
inkomr;ten vermengcl zijn, en clan wanneer, inc1ien er, zoals ter zake, geen hoofd
van lle gemeenschap bestaat, de aclministratie zich, overeenkomstig gemeld artikel 31, paragraaf 2, in ·de onmogelijkheid
bevinclt de door de vennoten verwezenlijkte winsten te belasten en iecler der
vennoten in dergeijk geval op zijn eigen
beclrijfsinkomsten client belast te wor-clen;
tweede onclerdeel, cloorclat llet bestreclen
arrest geen gepast antwoord verstrekt op
het door aanlegsters aang·ehaalrl stelsel
gegrond op E'en door het Hof van beroep·
te Lnik op D april 1934 gcvelcl arrest,
waarbij zij staancle llielden dat zij niet
als de leclen van een geme,~nEchap in de
zin van gezegd artikel 27 mochten bescllonwcl worden en dat in de feitclijke
vereniging, welke zij samenstelden, geen
hoofcl van de gemeenschap bestoncl op
wiens naam de aanslagen konden ingekollierc1 wonlen ; denle ondercleel, doordat
llet bestreclen arrest het geschil beslecht
zon~ler aanlegsters toe te laten uitleg over
de groncl zelf van de aanslag te vel·schaffen, alclus cle rechten van de venletliging
schendend :
Over het eerste omlercleel :
Overwegencle clat het bestreclen arrest
vaststelt clat aanlegsters deel uitmaken
van eenzelfde familie, clat zij. samenwonen, samen een textielhanrlel uitbaten, en
vercler clat het bellrijf tot llet gemeenschappelijk voonleel van beiclen uitgeoefend wordt en dat elkeen hunner niet
afzonclerlijl<: gerechtig{l is in een voorop
bepaalcl aancleel in de winsten of instaat
voor de verliezen cler uitbating; dat het,
nit cleze souvereine vaststelling·en kon.
afleiclen clat aanlegsters in de zin van artikel 27, paragTaaf 3, een gemeenschappelijk bedrijf beheerclen en op geen splitsing
van winsten aanspraak konden maken;
Overwegende dat genoemd artikel de
splitsing van de belastbare grondslag verbieclt ten opzichte van een gemeenschappelijk beclrijf oncler leden van eenzelfcle familie die samenwonen en onder leclen van
een vennootschap, vereniging of om het.
even welke gemeenschap;

·~----~~~-
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Overwegende dat indien artikel 31, paTagraaf 2, bepaalt dat, in geval van gemeenscllappelijke uitbating, de belasting
gedragen wordt door llet familielloof.d of
door de bestuurcler cler maatscllappij, vereniging of gemeenschap, deze uitzonderlijke bescllikking slecllts van toepassing
is wanneer een van de uitbaters werkelijk
met die lloeclaniglleid van familielloofd of
bestuurder bekleed is; dat zo geen hunner
deze lloedaniglleicl bezit, de belasting versclluldigd is door de natuurlijke personen
·clie in Belgie de belaste inkomsten genieten;
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GHOND VAN DE INKOMS'l'EN BELAST IN DE GEWONE BELASTINGEN VOOR DEZELFDE PERIODE
EN DEFINITIEF BEHOUDEN, VOOR DIE BELAS'fiNGEN, ~'EN GEVOLGE VAN DE VERWERPING VAN DE
REOLAMA'.rlE EN VAN HE'l' VERHAAL VAN DE
BELASTIN9PLIOH'fiGE. ~ BELASTINGGRONDSLAG
GEVESTIGD DOOR FEITELI,TKE VER1.1:0EDENS.
WE'l"l'ELI.JKHEID.
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Over llet tweecle ondenleel :
Overwegende dat, zoals blijkt nit llet
antwoorcl op llet eerste onderdeel van het
midclel, llet bestreden arrest een passend
antwoord verstrekt op de conclusies waarbij aanlegsters deden gelden << dat de gezusters Frenssen niet leden zijn van eenzelfde familie nocll leden van een vereniging of gemeenscllap in de zin van de artikelen 27, paragraaf 3, en 31, paragraaf 2,
der samengescllakelde wetten; clat llet
dus ten onrechte is dat de winsten niet
verdeeld werclen ... >> ;
Oncrwegencle clat, door te verklaren
<< clat het feit dat de aanslag niet ten laste
van het lloofcl der familie of gemeenscllap ... gevestigd werd, · geen nfbreuk kan
doen nan de toepassing van nrtikel 27 ... >>
en dat << de administratie gerechtigd is de
nnnslagen op nnam van nl de leclen der
vereniging of gemeenscllap te vestigen >>,
llet arrest tevens de conclnsies gepast beantwoordt waarbij voorgehouden werd
dat het verbocl van splitsing cler winsten
veronderstelt dat een gezinshoofd het ge··
zag op de familie nitoefent en dat artikel 31, paragraaf 2, ter zake geen toepaRsing kan vinden ;
on~r het derde ondercleel :
Overweg·ende dat het arrest vaststelt
dat aanlegsters v66r het hof van beroep
de aanslagsgronclen niet meer betwist
hebben; c1at clit deel van het middel derhalve feitelijke grondslag mist;
Dat geen der onderdelen van het midclel
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegsters tot de
kosten.

27 november 1956. ~ 2B kamer. - Foorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ferslaggever,
H. Delahaye. ~ Gelijlcl7tidende oonol7tsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaat;generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

BELASTINGGRONDSLAG.

~ VASTSTELLlNG DOOR DE ADMINISTRATIE OP

-

AMBTSHALVE AANSLAG.

~ BELASTINGGRONDSLAG VASTGESTELD ZONDER

WILLEKEUR EN ZONDER TOEPASSING VAN DE
'\VETTELIJKE VERMOEDENS BETREFFENDE DE
OORSPRONG VOOllZIEN DOOR DE WE'l' VAN
16 OCTOBER 1945. ~ VERMINDERING VAN DE
BELASTINGGRONDSLAG AFHANKELI,f.K VAN HE'!'
BEWIJS DOOR DE IJELASTINGPLIOHTIGE YAN HET
,JUISTE OIJFER VAN ZIJN INKOMSTEN.

1 o Om het be1lmg van tle inkomsten belastl!aar in de ext·ralielasting vast te
stollen mag de administ1·atie lieroep
lloen op de .teUelijlGe ve1·moellens gesteund op hot liedrag tler intlnstrii:ile o.f
comme?·cii:ile winston van tle belastingplichtige, wellce in tle gewone lielastingen wenlen aangeslagen voor tlezel.ftle
periode en tlejinitie.f beho7ttlen, voor het
innen van flie belastingen, tloor 1le verwerping van tle reolamat·ie en van het
verhaal van de belastin,qzJliohtige (1).
2° De l!ela.stingpliohtirJe, 1·egelmatig ambtshalve aanr;esla[Jen in tle extraliela.stin[J,
zonde1· 1lat toepassin[J we'l'fl r1etlaa.n van
tle wettel'i,jlce vernwedcns betre.ffende
de 001'Stn·on[J, voo·rzien bij a1·tilcel 2, para,qraa.f 3, van cle wet van 16 october
1945, mag geen nieti[Jve?·lularin[J van de
aanslag bekomen, intlien rle belastinggrondsla[J niet willel.;e~wig vast[Jesteld
is· ueweest, noch rle vennintlering van
1Ue {Jrontlsla[J, inrlien hij het bewijs niet
}evert van het j~tiste bedra[J van zijn inl;;omsten (2) (3). (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 56; wet van 16 october 1945,
art. 19.)
(DEHASPE, '1'. RELGISOHE S'l'AA'l',
MINISTJCR VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOIP; -

Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 195.() gewezen door het.
Hof van beroep te Brussel ;
(1) Raadpl. verbr.,

3 juli 1956

(Bull.

en

PASIC., 1956, I, 1236).

(2) Raadpl. verbr., 12 en 15 juni 195G (Bull.
en PASIC., 1956, I, 1108 en 1130).
(3) Zie nota in Bull. en PAsrc., 1957, I, 325.
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Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de a-rtikelen 97 van cle
Grondwet, 1, paragraaf 1, 2, paragrafen 1
en 2, en 19 van de wet van 16 october 1945
en 25, paragraaf 1, :to, 26, 28, 55, paragraaf 1, en 56 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest verklaart dat de administratie
terecht de litigieuze aanslag gezet heeft
<< op het gecumuleerd bedrag der bedrijfsinkomsten welke over de jaren 1940 tot
1944 in hoofde van verzoeker zijn aangeslagen ll, dan wanneer naar luid van
artikel 1, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945, de extrabelasting gevestigd worclt op de baten, « behaalll ll geclurencle het tijperk van 1 januari 1940 tot
31 december 1944, en het arrest niet vaststelt, niettegenstaande aanleggers conclusies, clat de aangeslagen inkomsten wel
overeenstemmen met de gedurenc1e <lat
tijdperk behaalde inkomsten, tweecle onclerdeel, doorclat het bestreclen arrest beslist dat een arrest van17 juni 1953, waarbij een vorig beroep van aanlegger is verworpen, het bedrag van aanleggers bedrijfsinkomsten over de jaren 1943 en 1944
<leflnitief. heeft vastgesteld, en dat aanlegger tegen dat bedrag geen kritiek meer
vermag te richten, clan wanneer het ingeroepen, arrest betrekking had op de aanslagen in de gewone belastingen en aaulegger het recht niet deed verliezen een
afzonderlijke aanslag in de extrabelllilting
inzonderheid op grond van dezelfde inkomsten gevestigd, te betwisten :
Overwegende clat het bestreden arrest
vaststelt, zonder uit dien hoofde gecritiseerd te worden, dat aanlegger in cle extrabelasting regelmatig Yan ambtswege is
aangeslagen, bij ontstentenis van aangifte,
op een grondslng die enkel de winsten nit
zijn nijverheids- of handelsbedrijf gedurende het belastbaar tijdperk begrijpt
onder aftrek van een referentiewinst
en van een provisie tot instandhouding
van de stocks; clat cUe winsten bepaald
zijn met inachtneming, voor de jaren 1940
tot 1942, van de door aanlegger aangegeven inkomsten en, voor de jaren 1943 en
1944, met de winsten, door de controleurtaxateur na de procedure tot wijziging
van de inkomsten vastgesteld en voor de
inning van de bedrijfsbelasting definitief
gehandhaafd, nadat aanleggers reclamatie en zijn beroep bij het hof van beroep
hetreffende die belasting verworpen waren;
Overwegende dat aanlegger v66r het hof
van beroep opnieuw betoogde dat het be<lrag van zijn bedrijfsinkomo;ten over de
jaren 1943 en 1944, begrepen bij de onder
de extrabelasting vallende inkomsten, op
willekeurige wijz~ was vastgeste1tl;

Over het eerst onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,.
na in herinnering gebracht te hebben dat
de extrabelasting onder meer wordt gevestigd << op de winsten... welke zijn behaald gedurende het tijdperk van 1 januari 1940 tot 31 december 1944 ll, verklaart dat « het derhalve terecht is dat
cle administratie de litigieuze aanslag gevestigd heeft op het gecumuleerd bedrag
cler bedrijfsinkomsten welke in hoofde·
van verzoeker voor de jaren 1940 tot 1944
zijn aange,slagen ... ll ;
Overwegen<le dat het arrest daarcloor
impliciet doch cluidelijk beslist dat het
bedrag der aangeslagen inkomsten wel
met het bedrag der lJehaalcle inlwmsten
overeenstemt;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat nit de bovenaangehaalde vaststellingen van de rechter over·
de groncl blijkt clat ae controleur-taxateur,
om het vermoecl bedrag van de door de
aanlegger behaalcle en onder de extrabelasting vallende inkomsten van ambtswege
vast ·te stellen, op een juist en vast feit
gesteund had, te weten het bedrag van
annlegg·ers nijv,erheiclB- of handelswinsten,
in de gewone belastingen over hetzelfde
tijtlperk aangeslagen;
Dat hieruit blijkt clat het bedrag van
de belastbare grondslag niet willekeurigwas bepaald;
Overwegende dat deze redenen volstaan
om het dispositief van het bestreden arrest wettelijk te rechtvaardigen; dat immers, 'Naar het een aanslag geldt cUe van
ambtswege en zoncler toepassing van cle·
wettelijke vermoedens van oorsprong, in
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 omschreven, gevestigcl i~,
aanlegger noch de vernietiging ervan kon
bekomen, vermits die aanslag· niet wille-keurig gevestigd was, noch de verlnging,
vermits hij het bewijs van het juiste be-drag zijner belatsbare inkomsten niet bijbracht of aanbood :
Overwegende dat zo het besh·eden arrest steunt op het beginsel dat het ge7.agvan het door het arrest van hetzelfc1e hof'
van beroep van 17 juni 1953 gewijo;de betreffende de aanslagen in de gewone
belasting·en over de dienstjaren 1944 en
1945 in de weg stond aan de ontvankelijkheid van aanleggers betwistingen aangaancle het bedrag van zijn onder de·
extrabelasting vallencle bedrijfsinkomsten
uit de jaren 1943 en 1944, cleze beschou-wing evenwel overtollig is en het middel
clat ze critiseert, al ware het gegroncl,
clerhalve bij gebrek aan belang niet ont-vankelijk is ;
Dat het middel mitsdien niet kan aan·
genomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten._
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29 november 1956. -le kamer. - VooTztte1· en ve1·slaggever, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Geli.iklwirlende conclusie, H. Delange, advocaatgeneraal. - PleiteTs, HH. Bosser en Van

Leynseele.

le

KAMER. -

29 november 1956

TEN

31

SAMENGESOHAKELD
JULI 1943.

BIJ

BESLUIT

VAN

8°

INKOMSTENBIDLASTINUEN.
EXTRABELAS'l'ING. NAAMLOZE VENNOOTEXOEPTIONELE INKOMS'l'EN BELASTSOHAP. BAAR. WINS'l'EN VASTGESTELD ZONDER REKENING 1'E HOUDEN l>fET DE BEZOLDIGINGEN
'l'OEGEKEND AAN · VENNOTEN IN UITI"OERING VAN
OONTRAO'l'EN VAN DIENS'l'VERHUIUNG. UITZONDERINGlf:N.

1 o Is onvolledig of on.inist, in de .'liin van

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE TERUIJN.- AANGIFTE WELKE
NIET AL DE NODIGE ELE~£ENTEN TOT VESTIGING
VAN DE AANSLAG VERSOHAFT. ADMINIS'l'RAl'IE WELKE OP EXTRINSIEKE ELEMENTEN BEROEP MOET DOEN. QNVOLLEDIGE OF ONJUISTE AANGIFTE. AANSLAG WE'l"l'ELIJK
BINNEN DE BUITENGEWONE TERMIJN INGEKOHIERD.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
,
AANDEELHOUDERS
VAN EEN NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP. VENNO'l'EN.

3o

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEZOLDIGINGEN BE'l'AALD AAN VENNO'l'EN VAN EEN NAAMLOZE VENNOO'l'SCHAP 'VEGENS UITOEFENING VAN WERRELIJRE EN VAS'l'E FUNC'l'IES IN DIE VENNOOTSOHAP. BEZOLDIGINGEN WELKE DIENEN SA~NGEVOEGD BLJ DE BELAS'l'BARE WINSTEN VAN
DE VENNOOTSCHAP. GEEN ONDERSOHEID
NAAB GELANG DIE BEZOLDIGINGEN AL DAN NIET
~rET DE HOEDANIGHEID VAN VENNOO'l' VERDONDEN ZIJN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. SOMMEN WELKE TEN
'l'ITEL VAN BEDIUJFSLAS1'EN AFGETROKKEN
WORDEN EN ZOGEZEGD 'l'OEGEKEND IN UI'l'VOERING VAN EEN BEDIENDENOONTRAOT. Am.nNIS1'RA'l'IE DIE DOOR VEHMOEDENS HE'l' FIOl'IEF 'KARAKl'ER VAN DIE OONTRACTEN MAG BE\VIJZEN.

5°

6°

BEWIJS. BEvYIJSKRAOH1' DER AK1'EN.
INZAKE INKO:OfSTENBELASTINGEN. ARHEST \VELR EEN AK'l'E NIE'l' IN ACHT NEE:M'_r
OMDA'l' ZE FICTIEF IS. GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE.

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. NAAMLOZE YENNOOTSOHAP. FORFAITAIRE REB'ERENTIEWINS'l'
BEREKEND OP GROND VAN RET BELEGD KAPI'l'AAL. WINST DIE DIEN'l' VERMEERDERD ~fE'l'
HE'l' BEDRAG DER BEZOLDIGINGEN, TIJDENS DE
REFERENTIEPERIODE, UI'l'GEKEERD AAN DE PERSONEN VERMELD IN ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1,
2°, LITI'ERA b, VAN DE SAMENGESOHAKELDE
WE'l'TEN, MAAR NIET AAN GEWONE BEDIENDEN.

~ INKOMSTENBELASTINGEN.
I!JXTRABELAS'l'ING.
AR'l'IKEL 4,
PARAGRAAF 5, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
BEPALING WELKE A~'WI.JKT VAN AR'l'IKEL 35, PARAGRAFEN 3 EN 3bis VAN DE WET-

artikel 74 van de wetten betreffende de
inlcornstenbelastingen, sarnengeschalceld
bi.i besluit van 31 ju.U 1943, en laat het
inlcohieTen toe binnen de bttitengewone
tenni.in vnstgesteld rlooT clie bepaling,
de aang·ifte opgelegrZ bi.i rZe artikelen 53
en 54 van zelfde wetten wellce, gelet op
rle aangehechte stu.lclcen, de norlige inlichUnaen niet verstrelct oprlat rle arlrninistratie, zoncler beToep te moeten
cloen op extTinsielce elementen, een
.ittiste aanslag zan kttnnen vestiaen (1).
2o De aancleellzonde·rs van een naarnloze
vennootschap .zi.in 1;ennoten (2).

3° Door te beslissen dat rle vaste of ve7·anrlerli.ilce bezolrZigingen dOOT een naamloze vennootschap toegekend narneU.ilc
nan de vennoten, uit hoofde van rZe
werlceli.ike ttitoefenina i.n de vennootschap, bi.i wijze van opclTacht of contract van we·rlcelijlce en vaste fnncties,
dienen toeqevoegrl in rZe mate dat het
bepaalt, aan de i1i hoofde van rle vennootsclwp belastbaTe winsten,,rnaakt aTtilcel 35, paragrafen 3 en 3bis van de
wetten betreffende rZe inlcomstenbelastinyen, sa1nenyeschalvelrZ b·ij besluit van
3.1 j11U 1943, geen onderscheirl oncler tlie
bezol(liginaen, tu.ssen degene wellce betrekking hebben met rle hoedmt·iaheid
van vennoot van degene (lie ze ontvangt
en rle anrZere (3).

4o De administTaMe mag, namelijlc door
verrnoedens, het jlctief lcaralcter bewijzen ·van de berZiendencont·racten dooT rZe
belasf'inyschuldige ingeroepen om rZe afh"elc, van de exploitaf'iew·insten, van de
sominen z?gezegd ten Utel van bezoldi-

(1) Verbr., 10 april, 1'8 en 22 mei 1956 (Bull.
en PAsrc,, 1956, I, 828, 1002 en 1013).
N opens het onvolledig karakter van de aangifte van een naamloze vennootschap, welke
de bezoldigingen uitgekeerd aan een directeur
vermeldt zonder te Iaten kennen dat hij een
vennoot is, zie verbr., 21 december 1954 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 'tll) en 4 november 1955
(ibid., 1956~ I, 210).
(2) Verbr., 22 september 1953 (Bull. en
PASIC., 1954, I, 30).
(3) Verbr., 24. mei 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 1054).

-214
g·ingen, in ·uit1:oering ·van cUe contracten
toegekend te rechtvaa1·d·igen (1).
·

15° Jliislcent de bewijsknwht van een nlde
·niet, het cwrest wellc rlie nkte niet in
acht neemt onutat ze fici'ief ·is en door
simnla.t'ie tHln{/Ctast.
6° 1Vanneer een belastinyschn/(Uge wtn cle
e;,~trabelnsting een naamtoze vennootschnp ·is, moet lle forj'aUMi·e ?'ej'eTent·ie·w'i.nst berelcenrt op •uoet 1:an het belegtl
/,,a.pitacLl toege'l:oerJd ·wonlen acm het
bedrnr1 cler vaste lJez·oltligingen, UJdens
cle ?·ej'erentiepeTiocle, a.an de personen
vennelcl doov arf'ikel 25, pn·ragnutf 1,
2", l'itt. b, vwn cle samengeschnlcelfle
wetten betretfencle de inlcomstenbela.stinoen, ·nuuw niet nnn de gewone beclienden 1:cm cle ·vennootschap toegekencl (2).
(Wet van 16 oetober 1945 art. 5 par. 3
al. 3.)
'
'
'
·7o A·J·tilcel .}, pa.ragrna.j' 5, van rle wet van
.16 october 1915 wijlct (!j' ·vw1t cle betnLUngen van art'ikel 35, 1JtwngnLfen 3 en 3bis,
·na.n cle wetten betretfencle cle inlvomstenbcla.stingen, sarnengeschakeld b·ij besl.n'it wm 31 ju.li 1913, wellc, am·hnl1:e,
met toepasselijlc is ·inznlce exf'rabelasti·ng (3). (Wet van 1(; october 1945 urtikel 19.)
'
:go De bezolcl'ipingcn, toegelcencl awn vennoten, bi.i toe/)assing van contracten van
clienstve·rh1tring, moeten niet toegevoe.!Jcl
wonzen nan cle ·winsten, cliv·iclenclen ·in1Jeg?'epen, vun een nawmloze Tennootschap orn cle except-ionele w·insten vast
te stellevl· oncle-rhevi[! aan de extntbelasf'ing . i·ri. hooj'cle va.n clie vennootschap,
lJehnlve het geval wanrin het gaut om
1Jcheerclers,
comrnissa1'issen,
vereffenaars of om pe1·sonen wellce geU.ilwwrclige ambten 'WCtCL?'nemen of no[! orn 1JC?"sonen clie, tijdens cle belustbare 1JCTiocle,
hebben OllfJBhO~Lden zull.;e nrnbten te ver·mt.llen, en nieUemin in clienst van cle
vennootschnp z·i.in geblwven (4). (Wet
van 16 october 1945, art. 4, par. 5.)
(N. Y. CINK;\IA FORUM,
''1'. BELUISCHE S'l'AA'l'_, ~iiNISTER. VAN IHNANOiitN.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op !let beFtreden
arrest, op 9 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Bnmsel;
(1) Ver,gel. verbr., 28 februari en 8 mei 1956
(B>tll. en PAsiC., 1956, I, 675 en 960).

N opens de aanslag van sommen toegekend
ten titel van giften en niet van bezoldigingen
voor geleverde prestaties, raadpl. verlJr.,
6 april 1956 (ibid., 1956, I, 810).
(2) Raadpl. verbr., 3 ju!i 1956 (Bull. en
'PASIC., 1956, I, 1233).
(3) en (4) Verbr., 10 mei 1955 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 991).

~)yer. het eerste micldel, afgeleid uit de
scuendmg van de ;J.rtikelen 97 en 112 van
de ~rondw:et, 74 van de wetten betreffencle
d~. mkomstenbelastingen, samengeschakeld
biJ besluit van 31 juli 1943, 1320 1322
van het Burgerlijk Wetboek, doord~t het
ll.estreden arrest beslist dat de administratie, om de belastingen op het kohier te
brengen, gebruik kon maken van de verlengcte terrnijnen bij artikel 74 van de
sarnengeschakelcle wetten bepaald, oncler
h~~ voorwendsel dat cle uangiften en hun
)?IJlagei~ betreffencle cle litigieuze dienstJaren m.et. de nodige inlichtingen bevatten
om de Jmste aanslugen te vestigen, dan
'":~nnee~· :
de buitengewone tennijn,
biJ art1kel t4 gesteld, enkel openstaat
w~nneer een belasting ontdoken is, dit
w;~ zeggen wanneer het door de hm't1elWIJZe _of l_let verzuim van de belastingsclmldi~e 1s dat zij niet of onvolledig op
het koluer gebracht is ; 2° de oorzaak van
een wijziging van de belastbare grondslag
ten gevolge van een nieuwe uitlegging van
de we~ niet ligt in een aan de belasting·schuhh~·e te wijten feit, naardien (]ie
verandering in de uitlegging van de wet
de uang·ifte niet onvolledig· of onjuist
maakt; H0 de onderzoeken <ler boeken
door, de aclministratie geclaan, en de verzoeken om inlichtingen, door lmar tot de
belastingschuldige gericht, enkel nooclzakelijk wer·den gemaakt door de nieuwe
nitlegging welke de allministratie van de
wet heeft verstrekt; 4° het bestreden arrest bovendien geen antwoord hecft gegeven op de conclusies van aanlegster en
dienvolgens zijn beslissing niet wett~lijk
met reclenen heeft omkleed, alclus de in
llet middel , aangevoercle wetshepaling·en
schendend:

1:

Overwegencle clat, ingeval de aangiften
in de belastingen niet alle nodige elernenten verschaffen 'tot het vestig·en van een
juiste aanslag, de aclministratie aanvnllende aanslagen vermag te vestigen in de
buitengewone terrnijn, bij artikel 74 van
de samengestelde wet gesteld ;
Overwegende clat het arrest va~tstelt,
zoncler in clit opzicht gecritiseerd tc worden, dat aanlegster noch in haar aangiften in de belm;tingen, noch in de bi]lagen
ervan, de noclige elementen heeft bijgebracht om het de administratie mogelijk
te maken, zonder cla t zij onclerzoeken behoeft te cloen en buiten bewuste aangifte
gelegen elementen behoeft in te winnen,
een juiste aanslag te vestigen, in aanmerking genornen de toe]mssing van paragrafen 3 en 3bis van artikel 35 van bij beslnit
van 31 juli 19~3 samengeschakelde wetten;
Dat hieruit volgt clat, afgezien van elke
uitlegging van de wet, tle ontoereikenclheid
van aanslag aan aanlegster te wijten wnR
en dat de rechter over de grond wettelijk
I
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daaruit heeft kunnen afleiden dat de atlministJ·atie goede gronden had om van de
termijnen, bij voormeld artikel 74 gestelll,
gebruik te maken;
Overwegencle dat het arrest, hetwelk
vaststelt dat llet ontbreken van de nodige
inlichtingen in de aangiften in de belastingen llet de ac1ministratie niet mogelijk
maakte de juiste aanslagen te vestigen,
daardoor de heweriug verwerpt volgens
welke de wijziging van de belastbare
grondslag bet gevolg zon wezen van een
nieuwe uitlegging vau cle wet en aldns
de op die bewering gesteunde stelling beantwoordt;
Dat die bewering, in zover zij betrekking llceft op het opnemen van de bezoldigingen van Fran<;ois Cloots in de belastbare grondslng, trouwens noch in het
bestreden arrest, noch · in enig stuk
waarop het llof vermag acht te slaan
steui:t vindt; clat, in zover zij betrekking
heeft op de opneming, in de belastbare
grondslag, van een deel c1er nan de echtgenoten van Felix en Fran<;ois Cloots uitgekeerde wetlden, zij stellig tegengesproken wordt door de vaststelliugen van het
arrest waarnit blijkt in feite dat controles
de vrijwillige onj uistheid a an het licht
gebracht hebben van de aangiften aangaande de betalingen van sommen aan die
personen, welke betalingen verricht werden onder schijnbare dienstcontracten en
mitsdien ten onrechte voor hun totaal
bedrag als aftrekbare las ten zijn vermelcl;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet en 35, paragrafen 3 en 3bis,
van de vvetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij het besluit van 31 juli 1!143, cloordat !Jet bestretlen arrest beslist heeft clat de paragrafen 3 en 3bis van artikel 3:J door de nlg·emeenheicl hunner bewoorclingen uitgekeerde bezolcligingen omvatten, dan wanneer die bepnlingen enkel cloelen op de
Rommen van de vennootschapsorganen als
~~oclanig, en aan de vennoten in hun hoeclanigheicl van vennoten toegekencl, en clan
wanneer de aandeelhouders van een naamloze vennootschap naar luid van tlic~ bepalingen niet hanr vennoten zijn :
Overwegende dat, zoals het bestreden
arrest heeft beslist, de term tc vennoot ll
in de paragrafen 3 en 3bis van artikel 35
van de bij het besluit van 31 juli 1943 samengeschakelcle wetten de aandeelhouders
in het geval van een naamloie vennootschap aanduidt;
Overwegencle llat, waar ltet bepaalt dat
de vaste of veranderlijke bezoldigingen, ·
door een naamloze vennootschap onder
meei· aan vennoten toegekE'ncl wegens het

effectieve uitoefenen in de Yennootscllap,
bij wijze van opdracht of contract, van
werkelijke en vaste functies, clienen te
worden toegevoegd, in zulke mate als het
bepaalt, aan de in hoofde van cle vennootschap belastbare winsten, artikel 35, paragrafen 3 en 3bis, in die bezoldigingen
geen onderscheid maakt tussen die welke
met de hoedanigheid van vennoot verband
houden en de andere;
Dat !Jet middel naar recllt faalt;
Over het derde midllel, afgeleicl nit cle
schencling van de artikelen !)7 van de
Gronclwet, 26 van de samengeschakelcle
wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetbock, doordat het bestreclen arrest nit de
beclrijfsuitgaven, ·welke voor de litigieuze
dienstjaren van de l1elastlmre inkomsten
van aanlegster mogen worden afgetrokken, een cleel verwijderd heeft van de bezolcligingen, betaald aan twee vrouwelijke
kantoorbeclienclen die l1oor een clienstcontract met aanleg·sters verbonclen waren
dan wmmeer cle aclministratie, om te be:
wijzen {]at die sommen giften uitmaken,
zon clienen aan te tonen dat die contracten tictief zijn, wat zi.i niet heeft bewezen
noch aangeboden te bewijzen :
Overwegende llat aanlegster voor de
rechter over cle grond gestelcl heeft dat de
aan de echtgenoten van Felix en Fran!;ois
Oloots gedane betalingen het waren geworden als wedden en dat zij mitsdien
voor hun integraal l1eclrag be-clrijfslasten
uitmaakten waarvan de wet toestaat 'llat
zij van het bruto-beclrag der bedrijfswinsten afgetrokken worllen;
Dat aanlegster om de opi·echtheid van
!war stelling aan te tonen, het bestaan
van tnssen !mar en die personen gesloten
dienstcontracten aangevoerd heeft;
Overwegencle dat de aclministratie het
tictief karakter van die alden, waarbij
zij geen partij is, door alle rechtsmicldelen
en onder meer door vermoeclens mag aantonen;
Overwegencle clat de re~l!ter over L1e
grond door een beoordeling die van feitelijke aarcl en clienvolgens souverein is,
enerzijds, aangenomen heeft dat de administratie het bewijs had geleverd dat de
door de zogenaamde bedienden geleverde
prestaties niet overeenstemden met die
welke de termen der ingeroe11en contracten impliceerden en het bedrag der uitgekeerde bezoldigingen niet konden rechtvaardigen, en, anderzijcls, vastgesteld
lleeft dat aanlegster, die verzocht was het
tegenbewijs te leveren, in gebreke was gebleven het minste element voor te brengen;
Overwegende clat die alden ter zijcle
schuiven door erop te wijzen dat zij fictief en gesimuleerd zijn geen schending·
uitmaakt Yan hun bewijskracht;
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-te nemen clat het deel der betaalde som=en, dat niet inderdaad een wedde belichaamt en dus een gift uitmaakt, in de
belastbare wiusten wordt begrepen, artikel 26 van de samengeschakelde wetten
juist heeft toegepast;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden:
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schencling van {le artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 5, paragraaf 3, lid 3, van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting, doorclat het bestreden arrest ten onrechte weder in de
onder de extrabelasting vallencle winsten
opgenomen heeft de sommen die voor de
litigieuze dienstjaren aan de directeur
-en aan twee vrouwelijke kantoorbedienden vau aanlegster uitgekeerd werden,
en die bezoldigingen ten onrechte uit de
berekening van de referentiewinst gesloten heeft, dan wanneer die bezokligingen
uit de onder de extrabelasting vallende
grondslag dienen te worden gesloten of in
de referentiewinst dienen te worden begrepen :
Overwegende clat het micldel erover
klaagt dat het arrest in de onder de extrabelasting vallende winsten de sommen
heeft begrepen die uitgekeerd werden tij~lens de clienstjaren'waarover de litigieuze
aanslag zich uitstrekt, enerzijds, aan de
directeur l!'ran!;ois Oloots en anclerzijds
aan twee vrouwelijke kantoorbeclienden;
dat het bovendien aan het arrest subsicliair het verwijt toestuurt althans niet
op dezelfde manier in de referentiewinst
de sommen, op dezelfde grond tij{lens het
referentietijdperk aan die personen toegekend, te hebben begrepen;
Overwegende dat uit het antwoord,. op
het derde miclrlel verstrekt, blijkt clat het
wettelijk is dat in de belastbare gronclslag
is begrepen llet deel der aan twee zogenaamcle bedienden gestorte sommen dat
niet inderdaad een wedde belichaamt en
een gift uitmaakt welke niet als bedrijfslast van het brutobedrag der inkomsten
kan worden afgetrokken;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zoncler in c1it opzicht bestreden te worden,
dat de referentiewinst forfaitair is vastgesteld met inaclltneming van het belegd
kapitaal; dat in dit geval, volgens artikel 5, paragraaf 3, lid 3, van de wet van
:16 october 1945, voor de berekening van de
referentiewinst enkel rekening mag worden gehouden met het beclrag der vaste
bezoldigingen, in de loop van llet referentietijdperk uitgekeerd aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, der samengeschakelde wetten opgenoemde personen ·
Dat' aan de lmntoorbedienden uitgekeerde sommen derhalve voor die referen-

tiewinst niet in aanmerking konden worden genomen ;
Overwegende, aangaande de aan Fran!;Ois Oloots uitgekeerde bezoldigingen dat
de bepalingen van artikel 35, paragrafen 3
en 3b-is, van de wetten betreffende {le inkomstenbelastingen, bij besluit van 31 juli
1943 samengeschakeld, niet toepasselijk
zijn op de extrabelasting, naarclien artikel 4, paragraaf 5, van de wet van 16 october 1945, om de personen aan te duiden
wier bezolcligingen {lienen te worden gevoegcl bi.i de winsten, diviclenclen inbegrepen, van de naamloze vennootschappen
uitsluitend verwijst naar de opsomming
van artikel 25, pnragraaf 1, 2o, littera b,
van de snmengescllakelcle wetten;
Dat clerhalve llet arrest, door enkel vast
t~. stellen clat Fnm!;ois Oloots een belangriJk aancleellwucler in de vennootschap en
alg·emeen directeur ervan was, niet bepaalt dat hij beheercler, commissaris of
vereffenaar ervan zou geweest zijn of dat
hij soortgelijke ambten erin zou hebben
vervulcl, nocll clat hij in haar dienst zou
ge!Jleven zijn na in de loop van het belasbaar tijclperk zulke hoeclanigheid verloren
te hebben;
?at het clus, zoncler namelijk het in het
mulclel aangecluide artikel 2 van de wet
van 16 october 1945, alsmecle artikel 4
paragraaf 5, van deze wet te schenden'
niet heeft kunnen beslissen dat de am:;_
meergenoemde Fran~ois Oloots uitgekeerde
bezoldigingen menclen te worden begrepen in cle belastbare gronclslag voor de
aanslag in de extrabelasting ;
Waaruit volgt -clat het miclclel gegrond
is in cle mate clat het betrekking heeft
op de bezolcligingen, aan Fran!;ois Oloots
gedurende het belastbaar tijdperk uitgekeercl, maar clat het voor het overige niet
kan worden aangenomen ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest, docll enkel in zover het beslist clat de aan Fran!;ois Oloots uitgekeenle bezolcligingen in -de belastbare
gronclslag dienen te worden begrepen wat
de extrabelasting betreft, en in zover llet
over de kosten beslist; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding vtm onclerhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gecleeltelijke
vernietigcle beslissing; veroorcleelt aanlegster tot clrie viercle der kosten en verweerder tot llet overblijvencle vierde; verwijst de aldns beperkte zaak naar het Hof
van beroep te I,uik.
29 november 1956. - Je kamer. - Voo-rz-itte1·, H. Sohier, raaclsheer waarnememl
voorzitter. - Ve1·slaggcve'r, H. van Beirs.
- GcUjlcltt-iclcnclc conclusic, H. Delange,
advocaat-generaal. - Plcitcrs, HR. Van
Rolleghem (van cle Balie van het Hof yan
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. SOM AFGETROKKEN VAN
DE BELAS'l'BARE INKOMSTEN ALS DEDRIJFSUI'l'GAVE. 0VERGELE3DE DESCHEIDEN OM DIE
AFTREK TE RECHTI'AARDIGEN. FICTIEF KAHAK'l'ER VAN DIE DESCHEIDEN VOORTSPRUI'l'ENDE UI'l' FEITELIJKE ELEMEN'l'EN WELKE
VERMOEDENS UITilfAKEN. SOUVEREINE DEOORDELING VAN DE FElTENRECH'l'ER.

Om het ficUet lwralcter ,;an bescheiden
ingeroepen doo1· de belastingplichtige
ten einde de attrelc, van zijn belastbare
inlcomsten, te rechtvaardigen van een
sam ten Utel van bed1·ijfs7titgave, mag
de adrninistmtie steunen op feUelijlce
elementen, waarvan de teUenrechter
so1tverein de rlraagwijdte en de bewijslcracht beoorcleelt om e·mit at te leiden
dat ze een geheel van gewichtige, bepa(tlde en overeensternmende ,;ermoedens 'Van de s·imulatie uitnutlcen (1).
(JONNIAUX EN DAUDET, T. DELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Gelet op het eerst middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest : a) in
zijn redenen tegenstrijdig is, vermits het
zegt, enerzijds, dat de aangevoerde aankoop uit geen overeenkomst in goede en
behoorlijke vorm blijkt, en anderzijds, dat
de administratie ontvankelijk is om het
bedrog tegen en boven de inhoud der akten
te bewijzen; b) onvoldoende gemotiveerd
is omdat het alle andere conclusies en
inzonderheid de eisen gesteld onder << te
zeggen voor recht » verwerpt, zonder nader te bepalen welke die eisen zijn noch
de redenen voor die verwerping op te geven:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het geenszins tegenstrijdig is, na erop te hebben gewezen dat
een contract door « geen overeenkomst in
goede en behoorlijke vorm ll is bewezen,
vast te stellen dat evenwel andere documenten ten bewijze van het contract zijn
overgelegd, en de Staat .ontvankelijk te
verklaren om het hedrog zelfs tegen en
hoven de inhoud dier documenten te bewijzim;
(1) Raadpl. verbr., 29 november 1956 (Bull.
en PASic., 1957, I, 32.7, en nota 4).

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
op passende en genoegzame wijze de verwerping van de eisen gesteld onder « te
zeggen voor recht ll verantwoordt door in
de bizonderheden de eerste twee eisen te
hehandelen en, voor het overige, door op
algemene wijze vast te stellen dat gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens het bedrieglijk karakter van de·
handelingen van verzoekers aantonen ;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen opgenomen
onder afdeling I van hoek III, titel III,
van het Burgerlijk Wetboek en van de
m·tikden 25 van hE't Wet!Joek van koop-.
handel en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest doet gelden dat de
aankoop niet door een overeenkomst in
goede en behoorlijke vorm bewezen is,
dan wanneer, en aanleggers en de rna a tc
schappij in deelneming voor brevetten en
studies handelaars zijn, en dan wanneer
de aankoop dienvolgens door alle rechtsmiddelen kan bewezen worden, met inhegrip van de tussen partijen gewisselde
brieven, en dan wanneer nit het arrest
zelf blijkt dat het getuigschrift van
4 juni 1950, de copie van de brief van
6 juni 1950 en de brief van 24 october 1953
ten genoege van recht het hewijs van een
handelsovereenkomst opleveren waarvoor
geen akte in goede vorm door de wet is
veretst :
Overwegende dat het arrest zich er niet
toe heperkt vast te stellen dat de litigieuze
aankoop niet door een overeenkomst in
goede en behoorlijke vorm hewezen is;
Dat het VE'rvolg·ens dE' waarde van de
andere overgelegde bewijselementen navorst, en Inm elke hewijskra'cht ontzegt
we~ens de simnlatie;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1349 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest oordeelt dat de administratie mag en wil bewijzen dat de litigi,euze betaling geen werkelijk effectieve
en aftrekbare hedrijfsuitg·ave uitmaakt,
en heslist dat de admintstratie de simulatie door vermoedens mag hewijzen, dan
wanneer : a) de door de administratie
aangevoerde feiten, in het arrest onder
de cijfers 1 tot 5 aangeduid, geen vermoedens nitmnkPn in de zin van de artikelen1349 en1353 van het Burgerlijk Wethoek; b) ook al waren die 1 tot 5 genummerde feiten bekende feiten, wat het geval niet is, het hof van heroep ten onrechte daaruit zonder het minste verband
van oorzakelijkheid het hewijs afgeleid
heeft van het niet-bestaan van een beta-ling die een hedrijfsuitga ve uitmaakt :
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Overwegende dat het fictief karaktei'
van documenten kan bewezen worden door
feitelijke elementen waarvan de rechter
.over cle grond souverein de draagwijdte en
de bewijskracht beoordeelt; dat hij in
deze beoordeling kan bevinden dat zij een
geheel van gewichtig·e, bepaalde en overeenstemmende vermoedens vonnen hetwelk de sinmlatie bewij,st;
Overwegende dat de rechter over rle
groncl uit het fictief karakter cler documenten heeft kunnen afleiden, door een
andere souvereine beoordeling ·van de bewijselementen, dat de bedrijfsuitgaven
waarvan aftrekking· was gevraagd, geen
werkelijke heclrljfsnitgaven waren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, en zoncler acht te slaan
op de memorie van weclerantwoord, door
aanlegger ter grillie van het hof ingecliend, en op de daarbijgevoegde stukken,
aangezien ·door V8rweercler aan de voorziening geen grond van niet-ontvankelijkheicl is tegengeworpen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
29 november 1956. - 1 8 kamer. - Voorzittel· en ve1·slaggever, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkli!idenrle concl~tsie, H. Delange, advocaat_generaal. - PleUers, HH. Van Herck en
Van Leynseele.
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1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEJN.
- 0VERDRAOHT VAN ONROERENDE ZAKELIJ:KE
REOHTEN. - NIET TEGENS'l'ELBAARHEID AAN
DERDEN_, DIE ZONDER BEDROG HEBBEN GECON'l'RACTEETI.D, VAN DE NIET OVERGEBCHREVENE
AR'_rEN. REGEL VREE:MD AAN DE OPE;:-mARE
OIWE.

'2° BEWIJS. - BEWIJSKRAOHT DER AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. VERDELINGSAKTE. - GE~iOTIVEERDE VERKLARING WELKE
VERENIGBAAR IS MET DE 'l'ERMEN VAN DE AKTE.
- SOUVEREINE VERKLARING.
.3° VERDELING. - AANWIJZEND KARA:K'l'ER.
- DRAAGWIJDTE. - DEFINI'l'IEiE VERDELING.
- VOORLOPIGE VERDELING. - VEILING ONDER ONTBINDENDE YOORWAARDE.
1° De regel, volrtens clewelke fle alvten onfle1· cle levenden, waarbij zalcelijlce on1·oerende rechten, andere clan voorrechten en hypothelwn, overgedragen of aangewezen worden, niet tegenstelbaa1· zijn
tot htm 1·egelrnatige overschdjving aan
derclen, die zonrler bed1·og hebben gecon-

tmcteerd, ·is n'iet

'U(£n

openba1·e m·ae (1).

(vVetten van 16 december 1851, art. 1,
en 8 juli '1924, art. 4.)
2° Is sonvere·in cle gem.oU·veeJ·de verlcla1·ing fl'ie de 1·echter [Jeeft ·van verclelingsakten, wanneeT clie vet·J,:la1"ing verenigbaa·r i,s met cle tennen van clie alcten (2).

('I!urg. Wetb., art. 131\J. en 13'20.)
3° Het aanw·ijzenll lcara,h:ter van cle veTaeling betreft alle ve1o.richUngen vwn
cle vercleUng welke nan cle deelgenoten
een goecl in -uolle cigenflom toebedelen,
onve1·schillig of cleze 11ercleli·ng -uoo1·lopi.g
of clefinitief is, en, derhal-ue cle -ueiUng
van een onve,rrleelcl M11·oerencl goea,
zelfs onclerhet,·ig awn een ontbinclencle
·voorwaarcle (3). (Burg. Wetb., art. 883.)
(KLINKERS EN P. V. B. A. (( CIIAUFFAGE
ll, '1'. ENSOR.)

\'AN YAEREXBERGH OHAUFFOR
A11EEST (4).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
op 18 clecemlJer 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
arre~St,

Over het eerste miclllel, afgeleid uit de
schem1ing van artikel 1 cler hypothecaire
wet van 16 december 1851, gewijzigd door
de wet van 8 jnli 1924 en, voor zoveel als
nodig, van artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht van de akten van licitatie en van
verdeling op 19 november 1942 en 28 october 1943 v66r notaris :Moureaux te Etterbeek verleclen, doon1at het bestre<1en arrest, - na impliciet doch duidelijk

te

(1) DE PAGE, 1'mit{; cle d1·oit civil belge,
bd. VII, nrs 953, 1o, en 435, litt. B; GENIN,
Tmite des hypotheques et des tmnsc1·iptions,
nrs 93 en 376. Raadpl. ook verbr., 21 januari
1932, beweegredenen (B"ll. en PAsiC., 1932, I,
42).
(2) Verbr., 10 juni 1955 (B,.ll. en PASIC.,
1955, I, 1104).
(3) DE PAGE, bd. IX, nr H10, en nota 3:
PLANIOL en RIPERT, bd. IV, nr 506; COLIN en
CAPITAN'£, 10'" uitg., nr 1147; BAUDRY-LACANTINERIE, bd. IX, nr 3308, Rep. pmt. d·1·. belge,
vo Successions, ur 1036.
Over het verschil wellc bestaat tussen definiticve verdeling, voorlopige verdeling en provisionele verdeling raadpl. verbr ., 1 december
1G55 (Bull. en PASIC., 1956, I, 310; DE PAGE,
bd. IX, nrs 1012 en 1013; PLANIOL en RIPERT,
bd. IV, nr 504; COLIN en CAPITANT, l{Je uitg.,
nr 1148; BAUDRY-LACANTINERIE, bd. VIII,
urs 2320, 2341 en 2345; Rl:p. p1·at. dr. belge,
v 0 Successions, nrs 1160 en 1162.
(4) Het hof heeft een eerste ar:rest gewezen
in deze zaak op 31 december 1955 (A1·r. Verb1·.,
1956, blz. 327; B"ll. en PASIC., 1956, I, 415).
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Over het tweede middel, afgeleid uit deheblien toegegeven dat het beweerd voorlopig karakter van gezegde alden van licischenc1ing van de artikelen 883, 1134, 1135,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
tatie en verdeling hoegenaamd niet bleek
van de bindende kracht en van de bewijrsuit de tekst van die akten en dus ook niet
nit de overschrijving ervan, - beslist kracht der akten van licitatie en van verheeft dat tlit beweerd voorlopig karakter deling op 19 november 1942 en 28 octoniettemin tegenstelbaar was aan derden ber 1943 v66r notaris Moureaux te Etteren meer bepaaltl aan tweede eiseres, en beek verleden, doordat het bestreden artweede eiseres samen met eerste etseres rest eiseressen veroordeeld heeft tot het
yeroordeeld heeft om de betwiste onroe- teruggeven in natura aan verweerster van
rende goeclcren aan verweerster af te de twee betwiste huizen om reden dat deze
geven - zoncler vast te stellen dat in goederen deel uitmaken van hetgeen Juhoofde van tweetle eiseres of van om het lien Van Vaerenbergh in hoedanigheia
even wie kwade trouw :ianwezig was ge- van medeverdeler met verweerster verweest bij het inbrengen van de betwiste' kregen heeft in de vroegere onverdeelde
goederen in de personenvennootschap met gemeenschap van aanwinsten, en om reden
dat de verdeling tussen wijlen Van Vaebeperkte aansprakelijkeid, tweede eiseres,
wanneer, op grond van artikel 1 van de renbergh en verweerster slechts een voorwet van 16 december 1851, de akten welke lopig karakter had, wanneer nit de akte
zakelijke onroerende rechten als voorwerp van openbare licitatie van 19 november 1942 bli.ikt dat het de wil was der parhebben v66r hun overschrijving aan derden, die zonder bedrog mochten gecon- tijen de betwiste onroerende goederen nit
tracteerd hebben, niet tegenge.steld kun- de gemeenschap te doen verdwijnen, en
nen worden, wanneer dus bedingen, die wanneer indien, zoals het arrest van 2 juli
aan dergelijke akten een voorlopig karak- 1954 het bevestigt, de verdeling tussen
ter zouden geven, doch die in die akten Van Vaerenbergh en verweerster slechts
niet zijn ingelast en dus uiet zijn over- ten voorlopige titel gebeurde, de verkrijgeschreven, aan derdeu te goeder trouw glng van deze goederen door Van Vaerenniet tegenstelbaar zijn, wanneer dus eise- bergll ter gPlegenheid van gezegde liciressen, en meer bepaald tweede eisere.s, tatie niet als verdelingsbewerklng kmj
niet mochten veroordeeld worden tot het beschouwd worden :
teruggeven in natura aan verweerster van
Over het eerste ondcrdeel :
de twee betwiste l1Uizen :
Overwegende dat nit de akte van veiOverwegende, enerzijds, dat aanlegsters, ling van 19 november 1942 noch nit de
bij hun v66r het hof van beroep genomen verdelingsakte van 28 october 19!3 noodconclusies, ·.zich niet beroepen hebben on zakeli.ik blijkt dat de wil van partijen
de niet-tegenstelbaarheid aan tweede deze was de litigieuze onroerende goedeaanlegster van de akten van veiling en ren aan de gemeenschap te onttrekken;
van verdeling, om reden dat voormelde dat, het voornemen van verweerster uitakten geen gewag zouden maken van het leggend, het bestreden arrest in zijn door
voorlopig karakter dat ze lladden;
de voorziening niet gecritiseerde beweegOverwegende, amlerzijdJs, dat, zo het redenen en om de redenen welke het prebestreden arrest hierop wijst << dat het ciseert, hierop wijst dat « zelf in feite
ook niet opgaat te pleiten dat de belan- helemaal niet a1s bewezen mag beschouwd
gen van uerde personen ·en in het alge- worden dat beroepster (hier verweerster)
meen de zekerheid die moet heersen be- bij het verlijden van de akte van 28 octotreffende de transacties aangaande onroe- ber 1943, zou verzaakt hebben aan hare
rende goederen zouden vergen dat de ver- rechten ll;
vreemdingen door Van Vaerenbergh toeDat deze interpretatie met de bewoorgestaan zouden blijven bestaan ten voor- dine;en van voormelde akten niet onverclele van derde personen Jl; nit die bewoor- enig!Jaar is;
dingen niet volgt dat aanlegsters te hnnOverwegende dat het eerste onderdeel
nen voorclele de bepalingen van artikel 1
der hypothecaire wet zouden ingeroepen van het middel feitelijke grondslag mist;
hebben noch te dien einde verklaard hellOver het tweede ondercleel :
ben dat het voorlopig karakter van die
Overwegende dat het verklarend uitakten van veiling en van verdeling moest werksel van de verdeling, zoals bepaald
blijken nit die akten zelf of nit hun bij artikel 883 van het Burgerlijk Wetoverschrijving, noch nit het feit dat de hoek, geldt voor elke verrichting van verderden - namelijk tweede aanlegster deling, onverschillig of deze voorlopig of
zollf1er bedrog zouden gehandeld hebben;
definitief is, zodra zij aau de deelgenoten
Overwegende, bijgevolg, daar het 1lliddel een kavel in eigendom toekent;
niet ter kennis van de rechter over de
Overwegende dat zo in onderhavig gegrond werd gebracht, het nieuw is en, val de aan wijlen .Julien Van Vaerenbergh
daar het vreemd is aan de openbare orde, toegewezen onroerende goederen - zoals.
het niet ontvankelijk is;
aanlegsters het overigens staande hielden
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in volle eigendom werden toebedeeld,
-die toewijzing echter, krachtens de bedingen van het huwelijkscontract, onclerwon1en was aan een ontbinclencle voorwaarde : het overleven van verweerster
a an haar echtgenoot ;
Overwegende dat cle bestreclen beslissing, verre van artikel 883 van het Bnrgerlijk Wetboek te schenclen, een jniste toepassing ervan heeft gemaakt;
Dat het tweede omlercleel van het middel naar recht faalt;
Over het dercle middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, van artikelen 113!, 1135, 1319 en 1320
van het Burg·erlijk Wetboek en van cle
binclende kra'cht en de bewijskracht der
hnwelijksovereenkomst Van VaerenberghEnsch op 27 mei 1919 te Sint-Gillis-Brussel
v66r notaris Lallemand verleden, doordat
het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben dat artikel 5 van gezegde lmwellijksovereenkomst bepaalde clat door wederzijdse en onherroepelijke schenking cle
eerststervende der echtgenoten de langstlevende begiftigde van de volle eigendom
van alle roerende en onroerende goederen
van de eerststervende, schenking maar
aileen verminderbaar in geval van bestaan
van kimleren tot een viet•cle in voile eigendom en tot een vierde in vruchtgebrnik,
eerste eiseres, niet alleen in haar hoedanigheid van moeder wettig·e voogdes van
de minderjarige Jeannine Van Vaerenbergh, maar ook in eigen naam, veroordeeld heeft om aan verweerster te betalen
de sommen van 189.311 frank en 100.000 fr.,
beantwoordencle respectievelijk aan de
gelden die wijlen Van Vaerenbergh nit cle
gemeenschap Van Vaerenbergh-Ensch had
ontvangen en aan de vrnchten opgebracht
door de betwiste goederen ISedert het overlijden van Van Vaerenbergh, wanneer nit
voormeld artikel 5 van cle huwelijksovereenkomst blijkt dat _eerste eiseres persoonlijk geen rechten kon hebben in de nalatenschap van wijlen Van Vaerenbergh en
dus tot geen teruggave kon veroorcleeld
worden in eigen naam, wanneer er aldus
een tegenstrijdigheid bestaat tussen het
beschikkend gecleelte van het bestreclen
arrest clat eerste eiseres in eigen naam
veroordeelt en het gedeelte der motivering dat de inhoud van artikel 5 der huwelijk,sovereenkomst vermelclt -en wanneer
cleze tegenstrijdigheid gelijkstaat met een
gebrek van de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering
Over het eerste onderdeel :
Overwegende da.t noch nit het huwe. lijkscontract noch nit enig stuk waarop
het hof vermag acht te slaan noodzakelijk
blijkt dat eerste aanlegster enig recht in
-de nalatenschap van Julien Van Vaer·enbergh ken hebben;

Dat het arrest integencleel beschikt,
zonder desomtrent bestreden te worden,
dat er aanleiding bestaat het beroepen
vonnis te bevestigen in zoverre het de eis
van verweerster gegrond op artikel 5 van
het huwelijkscontract van 27 mei 1919 ingewilligd hecft en in zoverre het de verdeling van de nalateoochap van wijlen .Julien Van Vaerenbergh bevolen heeft tussen verweerster en aanlegster weclnwe Julien Van Vaerenbergh-Klinkers, cc handelende in eigen naam )) en in hoedanigheicl
van voogdes; wat insluit nat eerste aanlegster in cle nalatenschap eigen rechten
heeft gevorderd;
Over het tweecle onclercleel :
Overwegende clat uit het antwoorcl op
het eerste onderdeel van het middel blijkt
dat er geen strijdigheid bestaat tussen de
motieven val\ het arrest en zijn beschikkend gedeelte;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Over het viercle middel, afgeleicl uit de
.schending van cle artikelen 97 van de
Gronclwet, 1134, 1135, 1319 et 1320 van het
Burgerlijk Wetboek en van de bindencle
kracht en de bewijskracht cler akte van
verdeling op 28 october 1943 v66r notaris Moureaux te Etterbeek verleclen, cloordat het bestreden arrest eiseressen heeft
veroordeelcl tot de teruggave aan verweerster van alle goederen en sommen door
wijlen Van Vaerenbergh uit de gemeenschap Van Vaerenbergh-Ensch ontvangen, zonder enige vermindering wegeoo het
feit clat wijlen Van Vaerenbergh het voiledig passief van gezegde ge:ineenschap op
zich had genomen en zoncler te antwoorclen op het middel dat eiseressen hieromtrent in hun besluiten v66r het hof van
beroep lieten gelclen, wanneer de teruggave waartoe de rechtso11volgers van wijlen Van Vaerenbergh eventueel konden
veroorc1eeld worden aileen kon dragen op
het netto bedrag van de goederen door
gezegde Van Vaerenbergh uit de gemeenschap ontvangen onder vermindering van
de door hem gedragen schulden, wanneer
dit gebrek aan antwoord gelijkstaat met
het gebrek aan de cloor artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat aanlegsters in conclusies deden gelden dat de nalatenschap
cliende vereffend rekening houdend hiermede dat het de,el van de de cttj·ns in de
gemeenschap van aanwinsten op 1 miljoen 262 ..u9G frank bepaald werd onder
aftrekking van het passief dat de de cujtts voor rekening van g·ezegcle gemeenschap gekweten heeft om reden dat de
verclelingsakte bepaalt clat Van Vaerenbergh ook het passief overneemt;
Overwegende dat aanlegiSters alclus van
het deel van de gemeenschap van aan-
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het bedrag van het passief van gezee;de
_gemeenschap door wijlen Van Vaerenbergh gekweten wilden aftrekken;
Overwegende dat het arrest ovet· <lit
punt de conclusies van aanlegsters niet
lleantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre·den arrest, doch enkel voor zoveel, bi.i de
veroordeling van aanlegsters tot teruggave van de in het dispositief van gezegd
arrest vermelde goederen, het geeu uitspraak heeft gedaan over de aaMpraak
van aanlegsters om dam·van het door wijlen Van Vaerenbergh gekweten passief te
horen in mindering brengen; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt tlat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot een derde der kosten van
de aanleg in verbreking en aanlegsters tot
het overige der kosten; verwijst de alzo
beperkte zaak naar het hof van beroep te
Brussel.
30 november 1956.- 1° kamer. -

Voor-

.zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Bayot.- Gelijlcluidende
{)Onclusie, H . .Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Struye en Van Ryn.
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REOHTERLI.JKE J\IAOH'l'. -

PoLITIEMAA'.rRE3ELEN BESTEMD OM DE BESCIIERMING
VAN EEN PRIVAA'l' EIGENDOM 1'E VERZEKEREN.
J\IIAATREGELEN WELKE UITSLUITEND BEHOREN TOT DE GEMEENTELI.JKE OVERHEID.

De reehterlijke maeht .is zonder hoedanigheicl om aan een ,qem.eente te bevelen
een sein te tJlaatsen, wellce de toegang
tot een ei,qendom aan de aanli,qgende
eigenaars verbiedt en een toezieht nit
te oetenen ten eincle clie toegang te beletten; de beoordeling van de gepastheid van die maatregelen behoort 7titslnitend tot de gemeenteUjlce overheicl.
(GE11:EENTE DUFFEL, '!'. VAN DEN BOSCH.)
AHREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden beslissing, op 17 october 1955 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk

Wetboek, doordat het bestreden vonnis
enerzijds voor recht zegt dat in hoofde
van eiseres in verbreking geen recht van
overgang bestaat over de eigendom van
verweerder om reden dat het niet bewezen is dat eiseres daden van bezit of aanmatiging zou gesteld hebben op de betwiste weg, en anderzijds niettemin aan
eiseres verbod heeft gedaan nog over het
eigendom van verweerder do01·gang te nemen op straf van een schadevergoecling
van 10 frank bij elke overtreding, en
eiseres veroordeeld heeft de noc1ige maatregelen te nemen tot demping, verboclsignalisatie en toezicht betreffende de betwiste do01·gang : eerste ondercleel, wanneer de bewoordingen van dit gedeelte
van het dispositief impliceren dat, in tegenstrijd met de motivering, eiseres vroeger toch daden van bezit en aanmatiging
heeft gesteld; tweecle ondercleel, wanneer
daarbij de veroordelingen tegen eiseres
uitgesproken een schadevergoecling in natura aan verweercler toekennen en dus in
hoofde van eiseres een font bestaande in
dergelijke daden van bezit en aanmatiging
veronderstellen, wanneer er hier dus weer
tegenstrijdigheid bestaat met de motivering die bevestigt clat eiseres derg·elijke
daden niet stelde; derde onderdeel, wanneer het ten slotte in strijd is met de beginselen vooropgesteld door de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetbock eiseres te veroordelen tot schadevergoeding zonder het bestaan in haar hoofde
van een font vast te stellen en meer nog
na bevestigd te hebben dat dergelijke font
afwezig was :
Overwegende dat nit de bestreden beslissing en nit de stukken van de rechtspleging blijkt dat v66r de rechter over
de grond aanhangig werden gemankt,
enerzijcls, een hoofdvorclering door verweerder ingesteld, die deed gelden dat,
daar aanpalende eigenaars zonder recht
een op zijn grond bevindende overgangsweg gebruikten, hij ervan de toegang haa
gesloten, wat aanlegster, de gemeente
Duffel, namelijk aangespoord lwd tot heropening van de litigieuze doorgang over
te gaan en aan verweerder te verbieden
de omheining weder te plaatsen, deze feiten aan deze laatste een schade veroorzaakt hebbend waarvoor hij schadevergoeding vorclerde, en, anderzijcls, een tegeneis waarbij de gemeente rechten beweerde
te doen gelden die zij over gezegde weg
zou hebben, waarvan zij de eigendom zou
verkregen hebben overeenkomstig artikel 2229 van het Burgerlijk Wetboek of,
althans, waarop een recht van overgang
zou bestaan ;
Overwegende, enerzijds, dat de door de
voorziening gecritiseerde beweegredenen
hoofdzakelijk de tegeneis bedoelen en ertoe strekken te bewijzen dat de aanspra-
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de overgang door enkele aanpalende familien tot hun privaat belaug en zonder
noodzakelijkheid over de litigieuze weg
uitgeoefend geen enkel openbaar karakter heeft en in het belang Yan de gemeenschap niet gebruikt is; dat, anderzijd_s, h~t
bescllikkend gec1eelte van het vonms, m
zover llet aanlegster verbiedt over ve:weerclers eigenclom te gaan op straffe
van schadevergoecling en haar veroordeelt
de nodige maatregelen te treffen tot demping van de toegang van .gez~gde 'Yeg .~n
plaatsing van een signallsatle, dmdel.IJk
de hoofdvorclering· betreffencle de fel~e
lijkheden bedoelt - c1?or aanlegster met
betwist en waarover, d1envolgens, het vonnis dat de tegeneis afgewezen had strekkend tot rechtvaanliging van gezegde feitelijkheden, geen meer uitgebreide uitleg
moest verstrekken;
Overweg·encle dat llet vonnis alclns geen
enkele strijdig·heicl inboudt en vaststelt
clat aanlegster een font beging c1oor cle
litigieuze doorgang weder te openen;
Dat het micldel op een onjuiste interpretatie van bet vonnis steunt en dienvolgens
feitelijke grondslag mist;
Over het tweefle micldel, afgeleid uit de
scllending van c1e artikelen 25, 92, 93 en
lOS, 2o, van ·de Gronclwet, en artikel 90,
twee laatste alineas, van de Gemeentewet o·ewijzir.·d door artikel 18 van de wet
van'
dece1~ber 18S7, doorclat bet bestreclen vonnis eiseres tot het stellen van daden van verbodsignaHsatie en toezicht
heeft veroordeeld tot bescherming van
het eigenllom van verweerc1er, wanneer,
011 grond van de hierboven ingeroepen
wetsbepaling·en welke de bevoegdheden
van de recllterlijke macht en Yan de gemeentelijke macht regelen, de beoordeling over de noodzakelijklleid of wenselijkheid van het stellen van dergelijke daden in de bevoegclheicl valt van de gemeentelijke overhe{len en meer bepaald van de
burgemeester in zijn hoedanigheid van
hoofd van de plaatselijke politie :
Overwegende clat het bestreclen vonnis
de eisende gemeente veroorcleelt tot het
treffen van de maatregelen nodig tot het
dempen yan cle litigieuze doorg·ang, het
plaatsen van een verbodsignalisatie en het
uitoefenen van toezicht;
Overwegende dat cle eerste van die
maatregelen slechts bevolen worclt ten
einde de p1aatsen in hun vorige staat te
herstellen ;
Overwegende clat, wat de twee andere
maatregelen betreft, het in om1erhavig
geval gaat om politiemaatregelen bes~emd
tot bescllerming van verweerders eigendom;
Dat de beoordeling van de geschiktheid
van dergelijke maatregelen aau de ge-
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m:eentelijke overheid behoort en dat clerechterlijke macht niet bevoegd is om ze·
te bevelen;
Dat bet middel gegrond is;
Over het clerde midclel, afgeleicl nit de
scllending yan {le ai'tikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk ·wetboek en van
titel IV, artikel 1, van bet clecreet van
10 vendemiaire jaar IV, 97 van de Grondwet, doorclat het bestreden vonuis, na
vastg·estelcl te hebben dat eise1:e~ geen daden van bezit of aanmatigmg gesteld
heeft op het betwiste goed en na alclus
vastgesteld te hebben clat eiseres geen enkele font lleeft begaan waardoor schade
aan de privaateigentlom van verweerder
zou berokkencl zijn, haar niettemin veroordeelcl heeft tot een schadevergoecUng
in natura en tot een schadevergoecling van
10 frank voor elke toekomstige overtreding·, zonder vast te stellen clat het ter
zake ging om schade toegebracht aan Pen
private eigenclom door open ge.weld gepleegcl door een gewapende of met gewapeude bende, wanneer de gemeenten
slechts aansprakelijk zijn voor cle scllacle
toeO'ebracht aan private eigemlommen
doo"r andere personen dan zij zeH inclien
deze scltade worclt veroorzaakt in de hierboven beschreven omstancligheden welke
door het decreet van 10 venclemiaire zijn
voorzien:
Overweg·ende, zoals uit het op llet eerste
midclel g·eg·even antwoord blijkt, dat het
vonnis niet vaststelt dat aanlegster geen
enkele fout beg·ing; dat het integendeel de
hoofdvorclering inwilligt gesteund hierop·
dat aanlegster << op wederrechtelijke
wijze )) de kwestieuze overgangsweg opnieuw heeft geopenc1, « al{lus een sclmcle
berokkenende welke zij gehouclen is te
verg·oeden )) ;
Overwegende clat, door een vergoecling
toe te kennen voor elke toekomstige inbrenk, het vonnis cle gevolgen bedoelt van
elke verdere wederopening van gezegde
overgang;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Om die reclenen, verbreekt llet bestreden
vounis, doch enkel voor zoveel het aan·
legster veroonleelt tot het plaatsen van
een verboclsignalisa tie op de litigieuse
do01·gang en tot het' uitoefenen van toezicht en, bij gebreke ·daarvan, verweerder machtigt zelf gezegde maatregelen op
kosten van aanlegster te treffen; verwerpt
de voorziening· voor het overige; zegt dat
melding van onderhavig· arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; verwijst de ·
alclus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout in boger
beroep zetelencle; veroorcleelt aanlegster
tot de helft der kosten van de aanleg in
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verbreking en verweerder tot tie andere
helft.
30 november 1956. - 1• kumer. - VoorH. Wouters eerste voorzitter. Versl~ggever, H. B~yot. - Gelijlcluiclencle
conclus1e, H. l\'[ulluux, advocuat-generual.
- Pleiters, HI-I. Struye en Van Leynseele.
zitter
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lo HERZIENING. -

NIEDW FElT. - AnREST BIJ 1-IE'l'\VJ~LK HE'l' HO_li~ VAN BEUOEP,
GELAST DE ZAAR 'l'E OXDERZOEKEN, ZIJN ADVIES Ul'l'BRENG'l'. CON'l'ROLE YAN HE'l'
I-IoF VAN VERBRI~KING. BEPERKINGEi'i.

.:zo

HEHZIENLNG. -

Nmuw

Fl•~I'l'.

.VF.AAG TO'l' IIEHZIENHrG VAN EEN ARHES'l' VAN
HE'!' HOE' VAN ASSISEN. 011DEHZOEK DOOR
EEN HOE' YAN BEROEP. AR'l'IKELEN 317,
~18 EN 372 VAN HE'l' WE'l'BOEK VAN STRAF\TOTIDERING NIET TOEPASSELJ,JI~.

go REOHTERLI.JKJD ORGANISATIE. 0PENBAAR MINIS'l'ERIE. HERZIENING. VHAAG TOT HERZIENING VAN EEN AHREST VAN
HET J·IOF VAN ASSISE:r. ZE'rEL VAN HET
OPE:\BAATI 1HNIS'l'EHIE EEZE'.r D00!1 DEZELI.i'DE
1\[AGISTRAA'l' VOOR HET 'HOF VAN ASSISEN EN

•:ooH HE'l' HOli' YAN BEROEP, 1,YELK DE VR:A,\!1
ONIJF;Hzm;K'l'. -

'VE'l"l'ELIJKHEID.

4° HERZIENING. -

Nmuw FEIT. - ONGUNS'l'IG ADVIES YAN HET HOE' VAN BEROEP. GE;IIO'l'IYEEHD ADYlES UI'l'GEIJRACH1' NA llEGELl\fA'l'IG ONDERZ:OEK. VEt~WERPING VAN
DE VRAAG.

1° De cont,role rnn het Hot vnn verb1·eluing
O'DCT het nn·est,
bi.i hetwellu het hot
'uan berocp het ndries nitb1·en,qt ove1·
~en vrnng tot herzieninu, clrnngt cnlcel
oc:er clc overeenl"omsUghe,irl met de wet
vrr.n het clam· rlit hut geclane oncle?·zoek (11. (Wetb. Yan strafY., art. 445.)
2° De p1·ocerlure 'Wor het hot vnn beroep,
wclk een rnr.nrt tot herziening onde-rzoelct van een door het hot vnn nssisen
·nitrJespro/,cen veroo1·clelinq is n·iet behee,·st cloor cle regelen eigen nnn fle voor
die rechtsmncht gevoenle procefl-n1·e, namelijlc door clezc van de nrtilcelen 317,
818 en 3"i2 van het W etboelc vnn st·rntvorflerin(f.

bezet, nls openbaa1· 1/liinisterie te zetelen
v66r het hot vnn beroep, wellc rle v1·aarr
tot herziening van een floor het hot van
assisen ttitgcsprolcen '!:e·roo?·flelinu onrlcrzoekt (2).
4° Op hct gemoUveenl arlvies um het
hot 'Wn beroep, ove,·eenlcomsti(f a?·tilcel 445 vwn het TYetboel,; vnn st-ratro1·fle1·ing gegeven, clnt e1· geen grand is
tot he1·zien·iny, 'I:IYnoerpt het Hot van
Hrbrek'inu fle vntrt(J (3).
(DE LAERE.)

AlWES'l'

(4).

HET HOl!'; - Gelet ov llet bestreden
arrest, ov 2 september 195G gewezen waarbij bevolen vverd dat door hE~t Hof van
beroep te Gent zal worden overgegaan tot
het onderzoek over de aanvraag tot herziening Yan de veroordeling tot !evenslange dwangarbeid, tegen aanlegger uitgesproken op 8 november 1950 door llet
hof van rrssisen der provincie Oost-Vlaanderen, we gens mom·d op .Jeannette Standaert;
Gezien het onder:1oek door het Hof van
beroep te Gent gedann;
Overwegende dat, luidens artikel 445,
van het Wetboek van strafvorclering het
llof enkel client na te gaan of dit onderzoek overeenkomstig de wet. is geschied;
Overwegende dat llet llo£ clus van de
grieven betreffende. de regelmatiglleid van
llet yooronderzoek en van de procedure
v66r het hof van nssisen, niet vermag te
kennen;
Overwegende dat nit de stukken van de
procedure niet blijkt dat enige wetsbepaling zou miskend geweest zijn tijdens het
vooronderzoek over de nieuwe feiten;
Overwegende dat, wat de procedure
v66r het hof van beroev betreft, aanlegger
de schending van de artikelen 317, 318 en
372 van het Wetboek van strafvordering
inroept;
Overwegende dat uit de stukken van de
procedure niet blijkt dat - zoals uanlegger het beweert - llet hof van beroep zou
llebben beslist dat de reclltspleging v66r
het llof van assisen die:ilde te worden toegepast of dat llet die reclltspleging werkelijk zou hebben toegepast;

3° Geen wetsbepnling vcrbieclt cle magistrnnt clie de zetel van het openbaar
ministerie v66r het hot van nssi.sen heett

(1) Verbr., 20 september 1%8 (A1T. Ye1·br.,
1948, blz. 432); 5 januari 1953 (Bull. en PASIC.,
1953, I, 302); 17 october 1955 (ibid., 1956, I,
130).

(2) Verbr., 25 october 1897 (Bull.' en PAsrc.,
1897, I, 306).
(3) Verbr., 17 october 1955 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 130).
(4) Ret arrest well< bevolen l1eeft dat de
vraag zou worden onderzocht werd op 2 september 1955 gewezen (B1tll. en PASIC., 1955, I,
1273).
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Overwegende dat voormelde wetsbepalingen, waarvan aanlegger de schending
inroept, die enkel de rechtspleging v66r
het hof van assisen betreffen, ter zake niet
toepasselijk waren;
Overwegende dat g·een wetsbepaling belette dat dezelfde magistraat, die de debatten v66r het hof van assisen had bijgewoond en tegen aanlegger de toepassing
van de straf had gevorderd, als openbaar
ministerie zou optreden in het onderzoek
van de aanvraag tot llerziening van llet
arrest door gezegd llof van a8sisen gewezen;
Overwegende dat llet hof van beroep
souverein beoordeeld heeft of de nieuwe
onderzoeksmaatregelen, tloor aanlegger
gevraagd, nodig waren en of de nieuwe
feiten door hem ingeroepen afdoend genoeg waren om tot llerziening aanleiding
te geven;
Overwegende tlat nit de stukken van de
procedure blijkt dat de rechten der verdediging geeerbiedigd werden; dat het onderzoek v66r het hof van beroep overeenkornstig de wet is geschied;
Gelet op het met redenen omkleed arrest, door het Hof van beroep te Gent op
21 juni 1956 gewezen, waarbij dit hof het
advies uitbrengt tlat er geen grond is tot
herziening;
Gelet ov artikel 445, vierde lid, van
/ het Wetboek van strafvordering, gewijzigd door de wet van 18 juni 189!;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag
tot herziening; veroordeelt aanlegger tot
de kosten.
3 december 1956. - 2° kamer. - Voorzitte1· en verslaggever, H. De Bersaques,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkl·ttirlende ooncl1~sie, H. Roger Janssens
de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

LIJK OP DE AANVRAGEN TO'l' R.E3ELING VAN"
RECHTSGEBIED IN BURGERLIJKE ZAE:EN. TOELATING GEGEVEN DOOR DE TWEEDE KAMER
VAN HET HOF.

2° REGELING VAN RECH'J'SGEBIED.
BURC:ERLIJKE ZAKEN.
VERZOEK~
SCHRlFT TO'l' 'l'OELATING OM 'l'E DAGEN. VERZOEKSCHRIF'l' SAMENHANGEND OF BIJKOMEND TEN OPZICHTE VAN EEN VEI1ZOEKSCHRIF1'
TO'l' TOELA'l'ING OM 'l'E DAGEN TEN EINDE OVER
EEN GESCHIL VAN EEVOEGDHEID rl'E BESLISSEN.
TOELATING OU VOOR DE VERENIGDE KAMERS~
TE DAGEN.

1 o Op een vemoelvsch·ritt tot regeling van
bevoe.Qrlheid, inr1esteld volgens de pmceclttre toepasseUjlc op de verzoelcschl'itten tot 1·egeUn_q va1~ 1·eohtsgebied in b1tr~
ue1·Ujlce zalcen dam· een partij aan een
vonle1·ing,
achte1·ee1M)Olgens ·ingeleid
v66·r een l"eohtbanlc van de l"eohterlijlce
onle en v66-r cle Raad van State, indien
die beide 1·eohtsmaohten, bij beslissingen
in lc·raoht van gewijsde gegaan, zich onbevoeucl hebben verlclaal"d, de ee1·ste
omclCLt cle zaalc aan een ndministratieve
Teohtsrnaeht oncle·rhor·ig wets, de tweecl10
omclat de z·aa./o; ann de 1·eohtbanlcen van
de rechterlijlce orrle onclerlwr'i.g was,
geett cle tweecle Ieamer vnn het hot toelat·ing voor de ve·renigde lcamers de tegenjJarUj te clagen. (Wet van 23 decem-

ber 19!6, art. 20, par. 2; wet van
25 maart 1876, art. 19, 2°; Wetboek van
rechtsvordering, art. il64.)
2° vVanneer een verzoekschr1.ft tot toela·
tiny orn te cla_qen in zalce 1·egeling van
reohtsgeb'iecl samenhan{fencl of bijlwmend ·is ten opr:;ichte van een verzoelcschritt tot toelati.ng orn te clagen in zalce
regeling van bevoegdheid, geett de twee.
rle lcamer van het hot toelating v661- de
'Uer-enigcle lcamers te dagen, zelts wat dfJ
·1·egelin.Q vcm -rechtsgebiecl bekett (l).
(JESZURIAN, T. BELGISCHE STAAT.)

2°

KAMER. -
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ATIREST.

1o CONFLICT VAN BEVOEGDHEID.BURGERLIJKE ZAKEN.- VOROERING ACHTEREENVOLGE:"'S INGESTELD VOOR EEN RECHTBANK
VAN DE llECHTEI1LJJKE ORDE EN VOOR DE
RAAD VAN STATE. BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID DER llECH'l'BANK GESTEUND OP DE
OMS'l'ANOIGHEID DA'l' RET GESCHIL AAN DE AD~'>I:INISTRATIEvE llECH'l'SMACHT ONDERHORIG
IS. BESLISSING VAN ONBE\'OEJDHEID VAN
DE RAAD VAN STATE GESTEUND OP DE OMSTANDIGREID DAT HE'l' GESCHIL ONDERHORIG IS
AAN DE llECH'i'BAi'<-:£(EN VAN DE RECIITERLIJKE
ORDE. BESLISSINGEN IN KRACH'l' VAN GEWIJSDE GE3AAN. VERZOEKSCHRIFT TOT
TOEL.\TING 0~{ VOOR DE VERENIGDE KAMERS
VAN Hl!.l' HOF TE DAGEN. VERZOEKSCHRIF'l'
ING!cSTELD VOLGENS DE PllOCEDURE TOEPASSE-

HET HOF· - Gelet op het verzoekschrift tot r~geling van bevoegdheid en
van rechtsgebied ingediend door JHer Simont, a<lvocaat bij het Hof van verbrekino· die verzoeker Ismar Jeszurian vertege;~oor<ligt;
Gelet op de artikelen 106 van de Grandwet, 20 van de wet van 23 december 1946
houdende oprichting van een Raad van
(1) V ergel. wanneer het hof enkel kennis t.e
nemen heeft van een verzoekechrift tot toelating om te dagen inzake regeling van rechtsgebied, verbr., 24 november 1952 (Bull. en
PASIC., 1953, I, 172).

