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Gelijlcvnidende concl·nsie, H. R. Delange,
- Pleiter, H. Van

advocaat-generaal.
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VERJARING. STRAFZAKEN. WANBEDRIJF VAN ONVRI;(WILLIGE VERWONDINGEN.
INBREUK OP DE WEGCODE. INBREUK
DIE HET GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG UITMAAKT. VERJARING. ZONDER
INVLOED OP DE PUBLIEKE VORDERING INGESTELD WE GENS HET W ANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN.

2o VERJARING. -

STRAFZAKEN. ENIG
FElT DA'l' EEN WANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE
VERWONDINGEN EN EEN INBREUK OP DE WEGCODE UITMAAKT. - BURGERLIJKE VORDERING
VERJARING
OP DIT ENIG FEI'f GEGROND. VAN DRIE, JAAR.

3o

BURGERLIJKE VORDERING.
VORDERING TOT HERSTEL VAN DE SCHADE DOOR
EEN MISDRIJF VEROORZAAKT. BEGRIP.

uitmaalct, is de verjaringstermijn van
de b~wgerlijlce vordering op dit teit gegrond drie jaar, 't is te :zeggen de larngste tm·mijn (2).

3o Opclat' er, in de :zin van de a1·tilcelen 3
en 4 van cle wet van 17 april 1878, vordering zij tot herstel van schade door
een misdrijf veroor:zaalct, wordt niet
vereist dat de sohade, waa!l"van het herstel gem·aagd wordt, door ellceen van de
bestanddelen van het misdTijf veToor:zawlct we:ze of dat het bestaan varn die
sohade een van de bestanddelen van het
misdl·ijf we:ze (3).

4° Een wanbedl"ijf van o-nvT·ijwalige verwondin,qen lean, tegelijlc, de ooT:zaalc
:zijn van verwondingen en van schade
aan goedeTen (4) ; in dit gevctl, is ae
burgel"lijke vordeTin,q tot herstel v·an. ae
schade Cban de goederen een vordel"ing
die op het wanbecll'ijf geg·rona is {5).

(Wet van 17 april 1878, art. 3 en 4.)
{VAN DER BEKEN, T. VAN DE WEGHE.)
ARREST.

4o

BURGERLIJKE
VORDERING.
. W ANBEDRIJF VAN ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN. WANBEDRIJF DAT TEGELIJK VERWONDINGEN EN SCHADE AAN GOEDEREN VEROORZAAKT HEEFT. VORDERING TOT HERSTEL
VAN DEZE LAATSTE SCHADE. BURGERLIJKE
VORDERING OP HET WANBEDRIJF GEGROND.

wanbedr·ijf van onvrijwillige verwond·ingen en een inbreulc orp cle W egcode

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 juni 1955 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 38, 418, 420 van
het Strafwetboek, 21, 22, 23, 26 van de
wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 50, 51, 54 van
het koninklijk besluit van 1 februari 1934,
7 van de wet van 1 augustus 1899 op de
politie van het vervoer, 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis het
door eiser ingeroepen verjaringsmiddel
verwerpt om reden dat de door eiser gepleegde daad als inbreuk op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, en
als inbreuk op het verkeersreglement gekwalificeerd kan worden en dat << de aan
eiser toegebrachte schade weliswaar enkel
de goederen betreft, maar toch het gevolg
is van dat ene misdrijf waarvoor de verjaringstermijn drie jaar is, zodat de bur-

(1) Verbr., 12 december 1949 (Arr. T'erb1·.,
1950, biz. 226) en nota; 29 october 1956 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 200); verge!. verbr., 6 october 1952 (Arr. T'erbr., 1953, biz. 37).
(2) Verbr., 17 september 1936 (Bull. en
PASIC., 1936, I, 358); Repe-rt. pmt. dr. belge,
vo Presm·iption en matib·e ,·[;p,·es.•ive, ur 246.
(3) en (5) Verbr., 23 januari 1922 (Bull. en
PAsrc., 1922, I, 139). Zo is het, zelfs wanneer
het slachtoffer van de verwondingen en dit
welk de schade aan goederen onderging verschillende personen zijn (verbr., 5 januari 1925,

Bull. en PASIC., 192..5, I, 95; 27 mei 1935, ibid.,
1935, I, 261; 15 januari 1940, ibid., 1940, I, 14;
10 october 1949, A1'"1'. Ye,·br., 1950, biz. 65;
23 april 1956, Bull. en PAsrc., 1956, I, 883).
(4) Het bestaan van het oorzakelijk verband
tussen het wanbedrijf van onvrijwillige verwOlidingen en een schade aan goederen hangt
af van feitelijke omstandigheden; deze behoren
tot de beoordeling van de rechter over de
grond (verbr., 23 januari 1922, redenen, in vorige nota aangehaald; 22 juli 1946, Bull. en
PASIC., 1946, I, 302).

1 o WalJneer een wanbedrijf van onvrijwilUge -ue1·wondingen en een inbreulc op
de 1·Vegcode aan een pe1·soon toegeschreven worden, is de verjaring van de publielce vonlering wegens de:ze laatste
inbrmtlc inyesteld :zonder invloed op de
-uerjaring van cle pttblielce vorclering
wegens het eerste misclrijf ingestelcl,
:zelfs indien de inbreulc op· cle W egcocle
een 1-•an cle bestanddelen ~titmaaM ran
het wanbedrijf van · onvrijwillige verwondingen, namelijlc het gebrelc aan
voontit:zicht of voor:zo·rg (1). (Stilzwij-

gende oplossing.)
2° Wanneer een :zelfde feit, tegelijlc, een

-528gerlijke eis evenmin verjaard is ll, dan
wanneer (:le vordering tot herstelling van
de door de botsing aan een voertuig veroorzaakte schacle gesteund worclt op de
gepleegcle font, de overtreding van het
verkeersreglement, en niet op een beweerd
wanbeclrijf van aan een clercle veroorzaakte onvrijwillige kwetsuren, clie, alhoewel uit clezelfcle oorzaak spruitencle, noahtans de beweercle schacle niet veroorzaakt
hebben, waaruit volgt clat de burgerlijke
vorclering tot herstelling van de aan de
auto veroorzaakte schade vreemcl is aan
cle betichting van onvrijwillige kwetsuren
aan een clercle en door cle verjaring inzake
inbreuken op het Verkeersreglement beheerst wordt :
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben dat verweerder een enkele daad
ten laste van aanlegger legt, daacl die tegelijk het wanbedrijf van onvrijwillige
verwondingen en een inbreuk op de Wegcocle uitmaakt, bedoelcle inbreuk het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg zijnde,
bestancldeel van het wanbeclrijf van onvrijwillige verwondingen, de rechter vaststelt clat de aan de goecleren toegebrachte
schacle waarvan verweerder de herstelling
eist, het gevolg is van die enkele claacl;
Dat uit de oncleelbaarheid van het ten
laste gelegcl feit, hij wettelijk heeft besloten dat clit feit .door de wet gestraft
wordt met cle door cle artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek voorziene straffen
en dat de verj aringstermijn vail de vordering tot herstelling van de door dit feit
veroorzaakte schade drie jaar beliep; dat
de wet inderdaad, in de huidige stand van
cle wetgeving en onder voorbehoud van afwijking, vreemd aan het onderhavig geval, een zelfde termijn van verjaring bepaalt voor de publieke vordering· en voor
de burgerlijke vordering volgende nit hetzelfde misdrijf ;
Overwegencle, weliswaar, dat het micldel
aanvoert dat in geval van botsing tussen
voertuigen, een wanbeclrijf van onvrijwillig·e verwondingen de oorzaak niet kan
zijn van schade aan een van die voertuigen;
Maar overwegencle clat het cloor cle artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
voorziene wanbedrijf namelijk in een onvoorzichtigheid of een gebrek aan voorzorg bestaat, onvoorzichtigheid of gebrek
aan voorzorg, welke tegelijk verwondingen en schade aan zaken kunnen veroorzaken;
Dat opclat schade door een misdrijf
worde veroorzaakt, in de zin van die bewoordingen in de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878, het vereist wordt
noch dat cle schacle waarvan de herstelling gevorclerd wordt, door ieder van de
bestancldelen van het misdrijf waarop
de vordering gegrond is, zou worden ver-

oorzaakt, noch dat het bestaan van clie
schade een van cle bestandclelen van het
misclrijf zou zijn ;
Dat het micldel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.

1 maart 1957. -1" kamer. - Voorzitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggevet·, H. Louveaux.
GeUjkl~tidende concl~ts·ie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
- Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
Van Leynseele.
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1° OPENB.ARE ORDE. - BURGERLIJKE
ZAKEN. UITZONDERINGSRECHTBANK DIE
GEEN 'KENNIS KAN NEMEN VAN EEN ZAAK DIE
UITSLUIIJ'END TOT DE IlEVOEGDHEID VAN DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BEHOORT.
REGEL VAN OPENI!ARE ORDE.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - 1\'IIDDEL HIERUIT
GENOMEN DAT EEN WERKRECHTERSRAAD UI'fSPRAAK GEDAAN HEEFT OVER EEN ZAAK DIE
TOT DE UITSLUI'fENDE IlEVOEGDHEID VAN DE
RECHTilANK VAN EERSTE AANLEG BEHOORT. JVIIDDEL DAT NIET NIEUW IS.
3° WR.AKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. WERKRECHTERSRAAD. - WRAKING VAN EEN
WERICRECHTER DOOR EEN PARTIJ. - WERKRECHTERSRAAD ZONDER MACHT OM DE WRAIGNG GEGROND TE VERKLAREN.
4° WR.AKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. WERKRECHTERSRAAD. - BESLISSING VAN DE
WERICRECHTERSRAAD DIE DE WRAKING VAN
EEN WERKRECHTER DOOR EEN PARTIJ GEGROND VERKLAART. - WERKRECHTER DIE
AAN DE BESLISSING HEEFT DEELGENOMEN. DEELNEMING DIE GEEN BERUSTING IN DE WRAKING UITMAAKT.
1° Is vwn openbcwe onle de wetteUjlce
regel dat een ~titzoncle<rings!·echtbwnk
geen lcennis ma.g nemen van. een zaalc
die ~titsMtitend tot cle bevoegdheid va·n
de t·echtba~tlc •z;,an eerste aanleg behoo1·t.
2° Kan voor de ee1·ste mwctl v66r het hot
01Jgeworpen wot·den het middel hientit
genomen dat de werlweohters1·and ~tit
spr{])alc gedaan heett over een zactlc die
tot de ~titsl~titende bevoe,qdheid van de
rechtbctnlc va~~ ee1·ste ctanleg behoort.
3° De werlc1·echtersraad en de werlcrechterst·actd va:n beroep zijn zonde1· nwcht
om de wt·wlcing van een werkrechter
door een pat·tij ge,qt'01ul te vet'lclaren (1).

(Wet van 9 juli 1926, art. 37 en 38.)
(1) Zie de nota, ondertekend R. H., onder
dit arrest in Bull. en PAsrc., 1957, I, 787.
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rechte1' bentst ni.et in de wralcing door
rleel te nemen awn een beslissing vwn de
weTkTechtersraad die haar gegronrl ·verlcla,a1·t.
(RASKER, T. VAN BLEROK.)
ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
oeslissing, op 21 october 1955 gewezen door
-de werkrechtersra:;td van beroep te Antwerpen (kamer voor werklieden);
Gelet op het middel, afgeleid nit de
. schending van de artikelen 37, 38, 39 en
l23, in fine, van de wet van 9 juli 1926 op
-de werkrechtersraden, doordat de bestre·dei:t beslissing aan verweerder << akte geeft
van zijn wraking gericht tegen rechter
Schoeters, ze gegrond verklaart en zegt
voor recht dat deze niet verder in onderhavige zaak zal mogen zeteien ll, om reden dat « in de loop van de ondervraging
-der partijen en van de debatten de heer
Schoeters, zetelende als raadslid, op de
-openbare zitting zijn mening te kennen
,gaf dat het gebruik, door beroeper (hier
verweerder) ingeroepen en waarover partijen in betwisting zijn, niet bestaat; dat
het al of niet bestaan van dit gebruik
voor de beslechting van het geding van
belissende aard is en het voorwerp uitmaakt van het tussenarrest van 10 juni
l955; dat onmiddellijk, ter zitting, beroeper, ingevolge deze meningsuiting ter zitting door een der rechters, schriftelijke
besluiten neerlegde waardoor Van Dlerck
,gezegde rechter Schoeters verklaarde te
wraken; dat deze wraking gegrond is, dat
de meningsuiting op de openbare zitting
over een punt dat aangaande de beslissing
Dver de grond der zaak van het grootste
gewicht is, van aard is om zowel bij de
]Jartijen als bij het publiek dat ter zittihg
aanwezig was een vermoeden van partijdigheid te doen ontstaan aangaande de
later ten gronde te vellen beslissing en dit
in strijd is met de eerbied die aan de
rechterlijke beslissingen verschuidigd is;
dat dienvolgens het arbeidsgerecht van beroep van oordeel is dat de wraking als gegrond moet worden aangezien, _zodat de
heer Schoeters niet meer in de huidige
zaak kan zetelen ll; dan wanneer verweerder, om rechter Schoeters te wraken, de
akte van wraking bij deurwaardersexploot
aan de griflier van de raad had moeten betekenen, waarop de besproken rechter .binnen de twee dagen zijn antwoord had
kunnen aanbrengen, waarna deze akte, .op
aanzoeken van de meest gerede partij,
aan de procureur des konings had moeten
gezonden worden, waarop de rechtbank
van eerste aanleg, aileen bevoegd, zich
VERBR.,
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over de wraking zou uitgesproken hebben,
doordat de bestreden beslissing, zelf op
loutere besluiten de wraking uitsprekend
van rechter Schoeters, dan wanneer daartoe enkel de rechtbank van eerste aanleg
bevoegd is, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, afgeleid nit de nieuwheid van het
middel :
Overwegende dat het middel de beslissing verwijt uitspraak te hebben gedaan
over een verzoek dat tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank van eerste
aanleg behoort;
Dat, daar het steunt op een bepaling
van openbare orde, dergelijk middel voor
de eerste maal v66r het hof mag worden
voorgesteld;
Over het middel :
Overwegende dat, ·door een eerste dispositief, de bestreden beslissing de door
verweerder tegen werkrechter Schoeters
gerichte wraking gegrond verklaart en,
dienvolgens, voor recht zegt dat deze niet
verder in onderhavige zaak zal zetelen, en
tevens, door een tweede dispositief gewezen over de grond, de gewraakte werkrechter steeds van de zetel deeluitmakend, verweerder tot een door hem aangeboden bewijs heeft toegelaten;
Overwegende dat zo, wanneer een werkrechter zelf aan de raad bekendmaakt
dat hij weet dat er een reden is waarop
hij zou knnnen worden gewraakt, de
werkrechtersraad of de ·werkrechtersraau
van beroep mogen beslissen, krachtens de
artikelen 39 en 123 van de wet van 9 juli
1926, dat die werkrechter zich moet onthouden, er integendeel volgt nit de artikelen 37 en 39 van dezelfde wet dat zi.i de
macht niet hebben om een door een van
de partijen voorgestelde wraking gegrond
te verklaren;
Overwegende uat verweerder weliswaar
staande houdt dat in het onderhavig geval werkrechter Schoeters, daar hij deel
genomen heeft aan p.et dispositief waarbij
de door verweerder gedane wraking gegrond wordt verklaard, in de wraking
heeft berust zodat deze definitief is geworden;
Maar overwegende dat de deelneming
van een rechter aan een beslissing geen
berusting uitmaakt en dat, bovendien, artikel 37 van de wet van 9 juli 1926 de
wijze bepaalt waarop een gewraakte
werkrechter geldig in de wraking berust;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de verbreking van
het eerste dispositief de verbreking van
het tweede medebrengt, hetwelk onder
meer op de motieven van het eerste dispositief is gegrond;

-530Om die redenen, verbreekt de bestreden beslissing; 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 werkrechtersraad van hoger beroep te Brussel, kamer
voor werklieden.
1 maart 1957. - 16 kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
GeUjkhtidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Rijn en De
Bruyn.
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1° ERFENIS. - KLEINE NALATENSCHAPPEN.
- RECHT VAN OVERNAME. - DESKUNDIGE
DOOR DE RECH'l'ER BENOEMD.- EED.- VoR:MEN.

2° DESKUNDIG ONDERZOEK. - BURGERLIJKE ZAKEN.
KLEINE NALATENSCHAPPEN. - EED VAN DE DESKUNDIGE. 0NREGELMATIGE EEDAFLEGGING. - NIETIGHEID VAN HET DESKUNDIG ONDERZOEK DIE
KAN GEDEKT WORDEN.
1° De deskunclige, doo·r de n3chter gela.st
met ae schatting van een goecl overeenlcomstig a.1·tikel 4 van de wet van 16 mei
1900 op ae erfregeling van cle kleine
nalatensaha.ppen, moet de eea a.fleggen
v661· cle rechter en voora!eer tot- de
saha.ttingsvm-richtingen ove·r te gaan;
het volsta.at niet flat hij onclema.n zijn
ve1·slag schriftelijk de eecl ajtegge (1).

2° De onregelmatigheid van ae eedaflegging aoor cle cleskttnclige, aangewezen
lwachtens arti1cel 4 van cle wet van
16 mei 1900 op cle erfregeUng van de
kleine nalatenschappen, brengt de nietigheid van het aeskunclig onderzoek
sleahts merle, inclien cle partijen, die
meester zijn van haar rechten, erv·an
niet hebben afuezien ziah op cleze nietigheicl te beroepen (2).
·

(DE FLOU, T. DE FLOU.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 october 1955 gewezen door
de vrederechter van het kanton Eeklo :
Over het tweede middel, afg-eleid uit de
(1) en (2) Verbr., 12 november 1954 (Bull. en
1955, I, 225, en de nota's 1 en 2).

PASIC.,

schending van artikel 4, alinea 4, van de
wet van 16 mei 1900 op de erfregeling van
de kleine nalatenschappen, doordat het
bestreden vonnis, dat uitspraak doet over
het verslag van de deskundige aangeduid
bij het bevelschrift van 28 juni 1955, de
waarde van de goederen die het voorwerp
uitmaken van de vraag tot overname,
overeenkomstig het verslag bepaalt op·
330 000 frank zonder dat de partijen door
een aangetekend schrijven zijn verwittigd
geweest van de eedaflegging van de deskundige, dat bovendien de deskundige,
die er zich toe beperkt heeft de ondertekening van zijn verslag te laten voorafgaan van het eedfornmlier, niet de
wettelijke eed heeft afgelegd v66r de vrederechter en in ieder geval de vrederechter niet heeft vastgesteld dat genoemde
pleegvormen werden nageleefd, dan wanneer de bijzondere pleegvormen voorzien
door artikel 4, alinea 4, van de wet van
16 mei 1900 die, daar zij tot doel hebhen
de rechten van de verdediging te verzekeren, substantH~le elementen van de rechtspleging uitmaken, waarvan de niet-naleving de nietigheid van het verslag evenals.
van de daarop volgenf!e vonnissen met
zich medebrengt :
Overwegende dat uit het verslag van de
door de rechter aangestelde schatter
blijkt dat tot het deskundig onclerzoek
werd overgegaan ten overstaan van de hewoners van het onroerend goed zoncler
dat uit enig proceclurestuk blijkt dat de
belanghebbende partijen opgeroepen werclen; clat de verrichtingen plaats hadclen
op 8 september 1!J55 en clat het cleskunclig
verslag pas op 28 september 1955 opgesteld en ondertekend werd; dat, in steele
van de eed af te leggen v66r de vrederechter alvorens tot zijn verrichtingen over
te gaan, de schatter zich ertoe beperkt
heeft zijn handtekening, onderaan zijn
verslag, te doen voorafgaan door het eedformulier;
Overwegende da:t het bestreden vonnis
de besluiten van het verslag heeft overgenomen;
Overwegende dat, naar luid van het
vierde lid van artikel 4 van de wet van
16 mei 1900 op de erfregeling van de
kleine nalatenschappen, wanneer de rechter een deskundige aanwijst om de goecleren, voorwerp van een aanvraag tot
overneming, te schatten, de griffier bij
aangetekende brieven aan de belanghebbenclen kennis geeft van de . dag en het
uur waarop de eed zal worden afgelegd
door de schatter, dewelke onverwijld dag
en uur bepaalt voor zijn verrichtingen,
en dat de belanghebenden die bij de eedaflegging niet zijn opgekomen, bij aangetekende brieven, verwittigd worden; dat
de wet bepaalt dat elke eis tot wraking
van de schatter, op straffe van niet-ont-
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vankelijkheid, uiterlijk bij •de eedaflegging moet worden ingediend;
Overwegende dat de formaliteiten, bij
voormeld vierde lid voorgescllreven, tot
doel hebben de partijen het verdedigen
van hun rechten, en onder meer van het
recht om de schatter te wraken, te ver·zekeren; dat de wet het uitoefenen van
.clit recllt slechts toestaat v66r de verrichtingen van de schatter en tot de dag bepaald voor de eedaflegging van de scllatter; dat die formaliteiten substantieel
zijil en dat llet verzuim ervan de nietiglleid van de schatting en van de erop
:steunende vonnissen met zich brengt;
Overwegende, gewis, dat artikel 16 van
llet koninklijk besluit, nr 300, van
30 maart 1936 de formaliteiten welke het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
voorheen voor de eedaflegging van de
deskundigen voorschreef, lleeft opgeheven, en · voorschrijft dat dezen de eed
schriftelijk zullen afleggen onderaan op
llun verslag, doch dat nit het verslag aan
.de Koning, dat aan voormeld koninklijk
besluit voorafgaat, blijkt dat de bepalingen van dit artikel niet van de bijzondere wetten afwijken;
.
Overwegende dat nit geen stuk der pro·cedure blijkt dat aanleggers ervan afgezien hebben zich op vorenbedoelde nietigheid te beroepen;
Overwegende, dienvolgens, dat het mid·del gegrond is;

wem·stand, in de voo1·waarden voorzien
bij de artilcelen 1 en 2 van de beslttitwet
van 19 september 1945 tot vaststBlling
van het statttut van de gewatJende weerstand, sleohts aanuezien als dienst van
een brooder die zijn aotieve dienst heeft
volbraoht, indien het verzetslid tijdens
de 7wijgsve1TiohtinrJen gedood werd of
gesto1·ven is ingevolge hetzij vm·wondingen veroo1·zaakt clam· de vijand, hetzij
zielcte opgedaan of verergerd wegens
clienst in het ve1·zet (1).
(MATHIEU.)

ARREST.

UITSTEL EN VRIJSTELLING VAN
DIENST OP MORELE GROND. VRIJSTELLING
VAN DIENST. BROEDERDIENST.
DIENST
IN DE WEERSTAND VOLBRACHT. VOORWAARDEN.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 october 1956 door de
hoge militieraad gewezen;
Over het enig middel, afgeleid nit .de
schending van artikel 12, 2°, der dienstplichtwet van 15 juni 1951 : doordat de
bestreden beslissing geweigerd heeft als
een broederdienst aan te zien het feit
dat de broeder van aanlegger, genoemd
Jacques, dienst in de gewapende weerstand van 1 april 1943 tot 14 october 1944
heeft volbracht om reden dat deze broeder noch overleden, noch behept is met
een ziekte in de weerstand opgedaan, dan
wanneer, krachtens de besluitwet van
19 september 1945, het tijdperk doorgebracht ten dienste van de gewapende
weerstand als actieve dienst wordt aangezien; dat de diensttijd van Jacques Mathieu in de gewapende weerstand groter
is dan die geeist voor de mUiciens van
zijn klasse, dat die broeder aldus dient
aangezien als een actieve dienst volbracht
te hebben, dat hij in onbepaald verlof
moest gezonden worden en dat indien hij,
ten gevolge van een administratieve vergissing, ongeschikt werd verklaard voor
de mili taire dienst, hij niettemin, wegens
zijn gezondheidstoestand moet aangezien
worden als afgekeurd, wat de toepassing
betreft van de wet van 15 juni 1951 :
Overwegende dat artikel 6 van de besluitwet van 19 september 1945 tot vaststelling van het statuut van de gewapende weerstand, beschikt dat de deelneming
aan de militaire operaties van de gewapende weerstand tegen de vijand, als actieve dienst geldt;
Dat krachtens artikel 7 van dezelfde
besluitwet « de alsdan niet tot het actief
of het reserve leger behorende personen,

Voor de toepassing van a1·tilcel12, 2o, van
fle wet van 15 j~tni 1951 op de rnilitie,
de werving en de rnilitieve·rpliohtingen,
wordt de cleelneming aan de gewapende

(1) Verbr., 1 februari 1954 (Arr. Yerbr.,
1954, blz. 381) ; 22 november 1954 (ibid., 1955,
blz. 190).

Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
ka1,1t van de vernietigde beslissing, veroordeelt verweersters tot de kosten, verwijst de zaak naar de vrederechter van
het kanton Zomergem.
1maart 1957. - 1e kamer. - Voo1·zitter
en verslaggeve1·, H. de Clippele, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijkl~tidende
oonolttsie, H. Raoul Hayoit de Termi·court, procureur-generaal.
Pleite1·,
H. Van Ryn.
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die onder de bij de artikelen 1 en 2 bepaalde voorwaarden erkend worden als
deelgenomen te hebben aan de weerstand,
militairen in actieve dienst zijn gedu"
rende het tijdperk begrepen tussen de datum hunner aansluiting bij een erkende
groepering en die hunner demobilisatie ll;
Overwegende echter dat artikel 12, 2°,
van de wet van 15 juni 1951 vereist, opdat
de deelneming aan de gewapende weerstand in de voorwaarden bepaald bij de
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van
19 september 1945 als broederdienst zou
beschouwd worden, die zijn actieve dienst
volbracht heeft, dat het verzetslid tijclens krijgsverrichtingen gecloocl werd of
gestorven is ingevolge hetzij verwonclingen veroorzaakt door de vijancl, hetzij
ziekte opgedaan of verergercl wegens
clienst in het verzet;
Overwegende clat daaruit volgt dat,
door zijn beslfssing te rechtvaardigen
door de beschouwing dat geen enkele van
die voorwaarclen verwezenlijkt was, de
hoge militieraacl, verre van de in het mid.
del aangeduicle wetsbepaling te schenclen
ervan een juiste toepassing heeft gemaakt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening;
4 maart 1957.- 2 6 kamer. - Voorzitte1·,
H. Fettweis, voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. Dep,elchin, aclvocaat-generaal.
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UITSTEL E"i VRUSTELLING VAN
DIENS'l' OP MORELE GROND. BUITENGEWOON Urt'STEL. KoSTWINNER. VADER
VAN DE DIENSTPLICHTIGE WESENS ZIEKTE ALS
VERLOREN BESCHOUWD VOOR HET GEZIN. BESLISSING DIE DE AANVRAAG m1: BUITENGE'.VOON UITSTEL VERWERP'l' 0.\oi REDEN DAT DE
BEDRIJFSJNKOMSTEN VAN DE VADER HET WET·
TEL!Jl( MAXIMUM OVERSCHRIJDEN. WET'l'ELIJKHEID.

Al neemt het' aan dat (le va(ler van de
(UenstzJUchtige wegens· zielcte als verlo1·en moet bescho1twd wonlen voo1· het
gezin, verwe1·pt de hoge milif'ieraa.d 1,vettelijk een aanvra·ag om b1titengewoon
1titstel, gestettnd OlJ de artilcelen 10, paragrctaf 2, 1°, en 11 van (le wet va.n
15 .i'uni 1951 op de militie, doo1· vast te
stellen dwt de bedrijfsinkomsten van (le
vader het wettelijlc mamim1tm overschTijden.

(SCHROOTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 october 1956 gewezen door
de hoge militieraacl;
Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 10, paragraaf 2, 1 o, en 11, paragraaf 2, cler dienstplichtwet, doorclat de bestreden beslissing, hoewel aannemencl dat de vader van
aanlegger, wegens zijn gezonclheiclstoestand, voor het gezin verloren client beschouwd, de door aanlegger als kostwinner ingestelde aanvraag om buitengewoon uitstel heeft afgewezen hierop steunend dat de beclrijfsinkomsten van de vader het wettelijk maximum overschrijden voor de clienstj aren 1955 en 1956, clan
wanneer die inkomsten alleen voortgebracht zijn door de bedrijvigheid van
aanlegger en clat, bijgevolg << ermecle geen
rekening dient gehouclen voor de interpretatie ll van voormelcle artikelen :
Overwegencle clat de bestreclen beslissing vaststelt clat de beclrijfsinkomsten
door de vader van aanlegger aangegeven
en door aanlegger niet betwist, betreffencle het kalenclerjaar voorafgaancle aan
de datum waarop de uitstelaanvraag wercl
ingecliencl, hetzij 1954, zoals die van het
volgencl jaar, het wettelijk maximum
overschrijclen;
Dat clit feit, naar luicl van artikel 10,.
paragraaf 2, 1°, het afwijzen rechtvaarcligt van de uitstelaanvraag, cleze bepaling niet vereisencl clat de beclrijfsinkomsten voortgebracht zouclen zijn door het
werk van de vader van de clienstplichtige;
Dat het middel naar recht fault;
Over het tweecle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10 en 11 van
de clienstplichtwet, cloorclat de bestreclen
beslissing beslist clat een broeder van
aanlegger zich met de familieonclerneming zou kunnen bezig houden geclurencle
de mili taire clienst van aanlegger, clan
wanneer die broecler, die stuclien van
werkopzichter begonnen heeft en die deze
moet voortzetten, geen inkomsten heeft
en ten laste van aanleggers vader is ;
Overwegencle clat de vaststelling van
het niet-verwezenlijken van de voorwaarcle betreffencle de omvangrijkheid cler,
inkomsten van aanleggers vader wettelijk de beslissing rechtvaarcligt;
Drut, dienvolgens, gericht tegen een
overboclige reclen, het miclclel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening.

-5334 maart 1957.- 2" kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkl7tidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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verwijst de zaak naar de lloge militieraad
anders samengesteld. ·
4 maart 1957. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever;
H. Valentin. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

4 maart 1957

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - MILITIEZAE:EN. - BESLISSING DIE EEN AANVRAAG VERWERPT ZON·
DER TE ANTWOORDEN OP RET MIDDEL DOOR
DE DIENSTPLIOH1'IGE IN ZIJN ARTE VAN BE·
ROEP INGEROEPEN. - NIET GEMOTIVEERDE
BESLISSING.
Is niet gemotiveerd de beslissing van de
hoge miliUeraad die een aanvraa.g van
de dienstplichtige verwertJt, zonder het
middel te bea.ntwoorrlen door laa.tstgenomnde in zijn akte van be1·oep inge1·oepen.

(DE GEYNST.)

2e

KAMER. -

4 maart 1957

VERKEER. - WEGOODE, ARTI.KEL 17.
MAN<EUVRE WELKE DE NORMALE GANG VAN DE
ANDERE BESTUURDERS KAN BELETTEN OF VER·
HINDEREN. - NORMALE GANG. -- BEGRIP.
In artilcel 17 van de Wegcode van 8 april
1954, moet de ttitd1"7tlclcing « norma.Ze
gang 11, bij gebrelc aan nctttwe bepaling,
in ha.ar gebntilcelijke zin beg1·epen wo1·clen.

(DI BLAS, T, PLOUQUET EN LATOUR.)
ARREST.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 december 1956 gewezen
door de hoge militieraad;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 10, 11 en 17 der dienstplichtwet van 15 juni 1951, doordat de bestreden
beslissing « niet zegt' dat rekening gehouden werd ondermeer met lid 11, van 1 o
van paragraaf 2 van artikel 10 van de wet
van 15 juni 1951 hetwelk beschikt dat ze
rekening moest houden met de vermoedelijke inkomsten van het lopend jaar wanneer bewezen is dat deze merkelijk lager
zullen zijn dan die van het voorgaande
jaar 11 :
Overwegende dat, in zijn akte van beroep, aanlegger deed gelden dat llet uitstel hem diende .verleend « op grond bijzonderlijk van artikel10, paragraaf 2, 1o,
hetwelk llet bewijs aanneemt dat llet litigieus inkomen (dat van zijn ouders voor
het jaar 1955) aanzienlijk voor llet volgend jaal' zal verminderd zijn tengevolge
van de gebeurlijke inlijving van de zoon,
aangeduide kostwinner (de aanlegger) ;
Overwegende dat de bestreden beslissing dit middel niet beantwoordt;
Dat ze, dienvolgens, niet regelmatig
met redenen is omkleed ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 19 mei 1956 in hoger beroep ge. wezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Namen;
Over de twee middelen samengevoegd,
het eerste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 418 en
420 van het Strafwetboek, 12 en 17 van
het .Algemeen Reglement op de politie van
het wegverkeer, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, aannemend dat beklaagde
Plouquet met zijn vrachtwagen een manceuvre uitvoerde waardoor hij de normale gang van aanlegger kon hinderen,
hem van elke verantwoordelijkheid voor
het ongeval vrijspreekt om reden :
1° cc dat de motorrijder Di Blas heel
waarschijnlijk nog niet in het zicht was
op het ogenblik dat Plouquet aangezet
heeft 11; 2° cc dat tijdens de manceuvre deze
Di Blas heeft zien aankomen en zijn verplichting de doorgang vrij te laten heeft
nagekomen door onmiddellijk stil te houden, dan wanneer : 1° het, voor de toepassing van artikel 17 van de Wegcode, ·
zonder belang is dat degene die het verkeer afsnijdt het gevaar niet ziet wanneer hij cc aanzet 11, de aanlegger overigens bij conclusies doende gelden dat cc van
de plaats waar hij aangezet heeft om de
rijweg over te steken, de beklaagde over
een zichtbaarheid van 81 meter tot aan
de brug d'Heuvy, waaruit de burgerlijke
partij gereden kwam, beschikte 11, hetgeen
hem de tijd overliet nodig om zich naar
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-534artikel 17 van de Wegcode te gedragen;
2° het vonnis, anderzijds, verklaart, « dat
het niet mogelijk is staande te houden
dat de door Plouquet bestuurde vrachtwagen op het ogenblik van de schok nog
in beweging was ll en << dat het in elk geval vaststaat dat de bestelauto althans
ging stil houden of bijna reeds stilstond ll,
hetgeen niet volstaat om beklaagde vrij
te stellen van zijn verplichting de doorgang af te staan en dus stil te houden
zodra hij de gebruiker zag die zijn normale gang vervolgde; het tweede, afgeleid
nit de schending van de artikelen 12 en 17
van het Algemeen Reglement op de politie
van het wegverkeer, 418 en 420 van het
Strafwetboek, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis de verantwoordelijkheid voor het ongeval ten laste
van de burgerlijke partij Di Blas legt,
omdat hij zo clicht mogelijk bij de rechterrand van tle rijweg niet zou gereden
hebben en dat de verweerder, draaiend
langs de rechterkant van de rijweg aan
het verkeer voorbehouden in ·de door aanlegger gevolgde richting, een ruimte van
ongeveer 3 meter overliet voor de gemakkelijke dom·gang van de motorrij der, dan
wanneer de verkeersvoorrang van de weggebruiker die zijn normale weg vervolgt
zich op heel de rechterhelft van de rijweg uitstrekt ten opzichte van zijn bewegingsrichting, claar de weggebruiker die
een manceuvre uitvoert de verplichting
heeft niet alleen die normale gang niet'
te beletten, doch zelfs en bovenal hen niet
« te hinderen ll :
Overwegende dat verweerder Plouquet
terechtstond wegens een gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillig aan
aanlegger veroorzaakte lichamelijke letsels en wegens inbreuk op artikel 17 van
de Wegcode van 8 april 1954;
Overwegende dat, door het bestreden
vonnis, de correctionele rechtbank vaststelt dat de openbare vordering betreffende het gecontraventionaliseerd wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen door
verjaring is vervallen, zegt dat de tweede
telastlegging niet bewezen is en zich onbevoegd verklaart om uitspraak te d'oen
over de burgerlijke vordering van aanlegger tegen verweerder Plouquet, beklaagde,
en tegen verweerder Latour, burgerlijke
aansprakelijke, gericht;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de beslissing van olischuldigheid van de
verweerder Plouquet op de beweegredenen
steunt : a) << dat de motorrijder Di Blas
- hier aanlegger - heel waarschijnlijk
nog niet in het zicht was op het ogenblik
dat Plouquet aangezet heeft ll; b) dat tijdens de manceuvre, deze Di Blas heeft
zien aankomen en zijn verplichting de
doorgang vrij te laten heeft nagekomen,

door onmiddellijk stil te houden; ... dat
het niet mogelijk is staande te houden
clat de vrachtwagen door Plouquet bestuurd nog in beweging was op het ogenblik van de schok; dat de adviezen, van
de door partijen geraadpleegde deskundigen niets beslissend te dien opzichte inbrengen; ... dat het vaststaat dat, in elk
geval, de bestelauto althans ging stilhouden of bijna stilstond (zijn beweging << tot
nul strekkend ll); c) «dater ongeveer een
ruimte van 3 meter overbleef voor de gemakkelijke doorgang van de motorrijder
en dat deze laatste, zoals al de weggebruikers, de verplichting had zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijweg te
rijden ll;
Overwegende dat de eerste van die redenen niet volstaat om de onschuldigheid
van verweerder Plouquet te bewijzen :
het vonnis die reden niet enkel in twijfelende bewoordingen opstelt ; doch de
bewering vervat in aanleggers conclusies
niet betwist naar luid waarvan << van
cle plaats waar hij aanzette om de rijweg
over te steken tot aan de brug van Heuvy,
waaruit de burgerlijke partij gereden
kwam, de beklaagde over een zichtbaarheid van 81 m beschikte ll; dat eindelijk,
op het ogenblik dat verweerder Plouquet
aanzette op de linkerkant van de rijweg
ten opzichte van de bewegingsrichting van
aanlegger, zijn manceuvre nog van aard
niet was om de normale gang van de bestuurders die op de rechterkant van de
rijweg reden te beletten of te hinderen;
Overwegende dat de tweede beweegreden strijdig is : na verklaard te hebben
dat wanneer hij aanlegger zag aankomen,
verweerder Plouquet onmiddellijk blijven
staan is, het vonnis terzelfdertijd vermeldt, dat het niet mogelijk is te beweren
dat de vrachtwagen door Plouquet bestuurd nog in beweging was· op het ogenblik van de schok en dat het vaststaat
dat, in elk geval, de vrachtwagen terzelfdertijd ging blijven stilstaan of bijna
stilstond (zijn beweging << tot nul stl·ekkend ll);
Overwegende dat, zo de derde beweegreclen gebeurlijk kan dienen om een deel
van de verantwoordelijkheid in hoofde
van aanlegger te rechtvaardigen, .zij onmachtig is om verweerder Plouquet van
alle aansprakelijkheid vrij te stellen;
Dat, enerzijds, nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis inderdaad
blijkt dat de schok tussen de door verweerder Plouquet bestuurde vrachtwagen
en het motorrijwiel door aanlegger bestuurd op de rechterkant van de rijweg,
volgens de bewegingsrichting van deze
laatste gebeurde;
Dat, anderzijds, de verplichting door
artikel 17 van de Wegcode opgelegd aan
de bestuurder die een manceuvre uitvoert
client begrepen in een verbod om de nor-
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zijnde weggebruikers te beletten of te
hinderen;
Dat de uitdrukking « normale gang>>,
bij gebrek aan nauwe bepaling, in haar
gebruikelijke zin dient begrepen;
Dat verweerder aldus de verplichting
had de doorgang voor aanlegger vrij te
laten welke, op de rechterkant van de
rijweg rijdend, er normaal zijn gang vervolgde;
Waaruit volgt dat de beweegredenen
van het bestreden vonnis ervan de beslissing over de onschuldig·heid van verweerder Plouquet, over de buitenzaakstelling
van verweerder Latour en over de onbevoegdheid van de correctionele rechtbank
om van aanleggers burgerlijke vordering
kennis te nemen niet rechtvaardigen;
Dat beide middelen gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestre-·
den vonnis, in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke vordering van aanlegger tegen verweerders Plouquet en Ijatour
in hun respectieve hoedanigheden; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal ge_
maakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerders tot de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, in hoger beroep zetelende.
4 maart 1957.- 26 kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter;. - Verslaggever,
H. Moriame. - St1·ijdige concl~tsie (1),
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en Ansiaux.
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1° ARBEID (BESCHEJRMING VAN DEl).
- .ALGE:IfEEN REGLEMENT. - SCHOUWSPELZALEN. - BESCHI'KKINGEN BETREFFENDE HE1'
VERBOD TE BOREN. - DRAAGWIJDTE.
2° BEJVOEGDHEID EN AANLEJG. - BEvoEGDHEID. - STRAFZAKEN. - lNBREUREN
OP DE GEMEENTEREGLEMEN'J'EN. - BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER ALS POLITIERECHTER.
(1) Het open baar ministerie had tot de ver-

werping van de voorziening geconcludeerd,
oordelende dat, uit de feitelijke souvereine
vaststelling dat de eerste verweerder een
breedte van drie meters voor de gemakkelijke
door.gang van de motorrijder (hier aanlegger)
overgelaten had, de rechter over de grand
wettelijk had kmmen afleiden dat de eerste
verweerder geen manoouvre van aard om de
normale gang van aanlegger te beletten of te
verhinderen had uitgevoerd.

3° VERWIJZING NA VEJRBREKING.
BESLISSING VAN ONBESl'RAFZAKEN.
VOE3DVERKLARING OVER DE PUBLIEKE VORDE!liNG. - VERBREKING. - PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. - VERBREKING ZONDER
VERWIJZING.
1o Het algemeen 1·eglemen·t voor de arbe·idsbescherming, zoals gewijzigd door
het lco1tin1clijk beslttit van 15 september
1953, maalct geen misclrijf van het teit,
voor de toescho~twer, te roken in een
schottwspelzaal (2).

2° De vredm·echters nenwn lcennis, als
politiereahte1·s, van de in.breulcen ap de
gemeente1·eglementen. (Wetb. van straf-

vordering, art. 13S, S 0 .)
3° Wannee1· de mohter ove1· (/e grand zich
ten onreohte onbevoegd heett ve1·klaanl
om kennis te nemen van de pttblielce
1Jonlerinu en de.ze, alleen ingestelde,
vordering verjaa1·d was op de dat~tm,
waa1·op de beslissinu van onbevoegdverklaq•ing gewezen wenl, wo1·dt de verb1·elcinu zonder ve1·wijzing Hituesprolcen {3).

{PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. DECOUX.)
ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1S september 1956 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13S, so, en 179
van het Wetboek van strafvordering, 1 en
5 van het politiereglement der stad Rochefort over de schouwspelzalen dd. 19 februari 1947, 2 van de wet van 5 mei 1SSS
betreffende het toezicht over de' gevaarlijke ongezonde en hinderlijke gestichten
en n'opens de bewaking der stoo:oituigen
en stoomketels, 1 van de besluitwet van
15 september 1953 tot wijziging van het
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat de schouwspelzalen betreft, in zover het artikel 654 van ·gezegd
Algemeen Reglement wijzigt, doordat,
door het bestreden vonnis, de Correctio(2) Contra : Repe1·t. pmt. d1·. belge, v 0 Travail (Securite et hygilme), ur 130. Raadpleeg,
voor de periode die aan het besluit van de
Regent van 27 september 1947 voorafgaat :
verbr., 10 mei 1921 (Bull. en PAsrc., 1921, I,
376)); Repert. pmt. ,z,._ beige, vo Commune,
nr 1087; RrGAux en TROUSSE, « Le cinema en
droit belge », Rev. d1·. pen. et de c1'im., 19401946, biz. 408 en 432.
(3) Raadpl. verbr., 17 mei 1954 (Arr. Ye1·b,·.,
1954, blz. 598) ; 16 mei 1955 (ibid., 1955,
biz. 773).
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nele Rechtbank te Dinant, in hoger beroep
uitspraak doende, zi<;h ten onrechte onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de betichting ten laste van aanlegger gelegd, in overtreding van artikel1
van voormeld politiereglement der stad
Rochefort, in een bioskoopzaal gelegen op
het grondgebied van g·ezegde stad gerookt
te hebben, om de verkeerde reden dat het
verweten feit voorzien is door artikel 654
van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming zoals het gewijzigd is
door artikel 1 van het koninklijk besluit
van 15 september 1953, en krachtens artikel 2 van de wet van 5 augustus 1888 met
een correctionele straf beteugeld wordt :

Overwegende dat de politierechter,
krachtens artikel 138, 8°, van het Wetbock van strafvordering, bevoegd was om
kennis te nemen van de overtreding van
het gemeentereglement van Rochefort,
aan verweerder ten laste gelegd;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Overwegencle dat uit geen stuk van de
rechtspleging waarop het hof vermag
acht te slaan blijkt dat de verjaring
van de openbare vordering te bekwamer
tijd na 9 maart 1956 gestuit zou geweest
zijn; dat, bij gebrek aan oorzaak tot stuiting van de verjaring, cleze, krachtens artikel 23, 26 en 28 van de wet van 17 april
Overwegende dat verweercler V·66r de 1878, dus op de datum van het bestreden
politierechtbank te Rochefort vervolgd is · vonnis verkreg·en was;
geweest om te Rochefort, op 8. october
Om die redenen, verbreekt het bestre1955, cc een sig·aret gerookt te hebben in den vonnis; beveelt clat melding van oneen bioskoopzaal (gemeentereglement van derhavig arrest zal gemaakt worden op
Rochefort dd. 19 februari 1947, art. 1) )}; de kant van de vernietigde beslissing ;
Overwegende dat het bestreden vonnis laat de kosten ten Jaste van de Staat;
het vonnis bevestigt waarbij de politie- zegt dat er geen aanleiding tot verwijzing
rechtbank te Rochefort zich onbevoegcl bestaat.
heeft verklaard om van die vervolging
kennis te nemen; clat het zijn beslissing
4 maart 1957. - 2" kamer. - Voonz-itter,
verantwoordt door de reden dat het aan H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·,
verweerder ten laste gelegd feit voorzien H. Moriame. - Gelijkl~tidenrle conclnsie,
is door artikel 654 van het reglement op H. Depelchin, advocaat-generaal.
de arbeidsbescherming (koninklijk besluit
van 15 september 19i53) en, bijgevolg, met
de correctionele straffen voorzien door artikel 2 van de wet van 5 mei 1888 gestraft
wordt;
Overwegencle dat artikel 654 van het
2" KAMER.- 4 maart 1957
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, zoals het gewijzigcl werd door
het koninklijk besluit Yan 15 september 1o VONNISSEJN EN ARREJSTEJN.
1953, aan de exploitanten van de schouwS'l"RAFZAREN. - lVIAATSOHAPPELIJKE ZEKERspelzalen oplegt de nodige maatregelen te
HEID. - PUBLIEKE VORDERING AFHANKEtreffen om te verhinderen dat er in cle
LIJK VAN HET INDIENEN VAN EEN KLAOHT
zalen en hun aanhorigheden zou gerookt
DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID. - MELDING
worden, met uitzonclering van de ververVAN DE KLAOHT IN HET VONNIS. - NIET
singslokalen wanneer deze van de schouwVOORGESOHREVEN MELDING.
spelzaal afgezonclerd zijn, en het rookverbod op goecl zichtbare wijze op al de nut- 2° VEJRBREJKING. - BEVOEGDJ;[EID. tige plaatsen aan te plakken;
S'l'RAFZAKEN. - lVIAATSOHAPPELIJKE ZEKEROverwegende clat uit deze cluidelijke
HEID. - PUBLIEKE VORDERING AFHANKELIJK
tekst blijkt dat, met verschil van artiVAN HET INDIENEN VAN EEN KLAOH'l" DOOR DE
kel 655 van voormelcl reglement, zoals het
BEVOEGDE OVERHEID. - TOEZ!OHT VAN HET
goeclgekeurd werd door het besluit van de
HOF.
Regent del. 27 september 1947, het nieuw
artikel 654, hoewel het vermeld staat bij 1 o De ~·echte1· over rle grand, moet in z·tJn
onclertitel : cc Rookverbod )}, van het roken,
vonnis het bestctan niet vnststellen vctn
in hoofcle van de toeschouwer, geen miseen lclctcht vwn ae bevoegde overheicl'
clrijf meer maakt, doch enkel van het ver1Jan het inclienen wactrvan artikel 12,
zuim door de exploitant van de schouwparagmaf 2, van rle besluitwet van
spelzaal de maatregelen te treffen welke
28 aecember 1944 beti'effenrle de maathet voorschrijft;
schazmelijke zekerheirl vnn de arbeide1·s,
Overwegende dat deze daacl door geen
gewijzigd bij art'ikel 2 vctn de besluitandere wetsbepaling als misdrijf worclt
tvet v•an 6 september 1946, het instellen
aangezien, welk binnen de bevoegdheid
van de publielce vonle1·ing ctfhanlcelijk
van een ancler rechtscollege dan cle polima·n.kt. Het bestaan van rUe Jvlctcht lean
blijlcen nit de st~tklcen van rle rechtBZJletierechter valt; ·

-537g-ing waamp het hot van verbreking
vermag .ftcht te slaan (1).

2° H et behoort aan het hot van verb1'ekinv het bestaan van de klaeht van de
bevoegde overheicl na to gaan, van de
indiening waarvan a1·Ukel 12, paragm,at 2, van de besl~vitwet van · 28 decentber 1944, betrefjencle de maatschappelijlce zelcerheid van de a1·beideTs, gewijzigd bij artilcel 2 van de beslnitwet
van 6 septembe1· 1946, hot instellen
van de pnblielce voTdeTing athankelijlc
maakt. (Stilzwijgende oplossing.)
(DEMUYSER.)

clusies dienaangaande, het volstaat dat
het bestaan van die klacht uit de stukken
van de rechtspleging blijkt waarop het
hof vermag acht te slaan;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
En overwegende dilt de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 maart 1957. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Moriame. - GeUflclttidende concl·ttsie,
H. Depelchin, udvocaat-generaal.

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 october 1956 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
2e KAMER. - 4 maart 1957
te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de VONNISSEN EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. MONDELING KARAKTER VAN DE DEschending van de artikelen 97 van de
BATTEN.- NEERLEGGING VAN EEN NOTA, DOOR
Grondwet en 12, paragraaf 2, van de beEEN PARTIJ, NA SLUITING VAN DE DEBATTEN.
sluitwet van 28 december 1944 betreffende
NOTA IN ANTWOORD VAN DE l'EGENPARTIJ.
de ~naatschappelijke zekerheid van de arRECH'l'ER DIE NOCH DE HEROPENING VAN
beiders, door de besluitwet van 6 septemDE DEBATTEN NOCH DE VERWERPING VAN DE
ber 1946 gewijzigd, doordat het bestreden
Sl'UK:KEN BEVEELT. 0NWETTELIJKHEID.
vonnis aanlegger veroordeelt wegens inbrenk op gezegde besluitwet van 28 december 1!t44, zonder vast te stellen dat de De 1·echter, in kennis gesteld tijdens de
be1·a.adslaging met eon. ltota door eon
vervolgingen uitgeoefend werden op klacht
pa1·tij en met een nota in antwoo1·cl dooT
van de Minister die de sociale voorzorg
de tegenpaTtij neeTgelegd, sohendt de
binnen zijn bevoegdheid heeft of van de
1·egel
van het mondeling karaktm· van
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerde debatten, inclien hij ove1· de zaak
heid, dan wanneer, daar de strafvordezelt ttitspraak doet, zonde1· hetzij df'
ring in zake afhankelijk is van het indieheTopening van de deba.tten. bevolen te
nen van dergelijke klacht, gezegd vonnis
hebben, hetzij de ald~ts 1tee1·gelegde
dit element essentiilel voor de regelmatigstttklcen ttit de ,-eohtspleging to tveheid van de vervolgingen diende te vert·en (2).
melden :
Overwegende dat aanlegger niet staande
houdt dat er geen klacht vanwege de be(DELVAUX EN CONSORTEN, T. SCHWARTZ.)
voegde overheid bestaat; dat uit geen
vaststelling van het bestreden vonnis of
ARREST.
uit geen stuk van de rechtspleging blijkt
dat aanlegger de regelmatigheid van de
RET HOF; - Gelet op het bestreden
klacht zou betwist hebben;
vonnis, op 6 october 1956 in hoger beroep
Overwegende dat noch artikel 12 van gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
de besluitwet van 28 december 1944, ge- te Namen;
wijzigd door de besluitwet van 6 septemOver het eerste middel, afgeleid nit de
ber 1946, noch enige andere wetsbepaling
vergen dat het vonnis het bestaan zou . schending van de artikelen 153, 190, 210
vaststellen van de bij gezegd artikel 12 en 211 van het Wetboek van strafvordebepaalde klacht; dat, bij gebrek a an con- ring, 14 van titel II van het decreet van
1

(1} Raadpl. verbr., 28 februari 1944 (Bull.
en PASIC., 1944, I, 226); 14 juni 1948 (Ar>·.
Ferbr., 1948, biz. 332; Bull. en PASIC., 1948,
I, 386, en de nota 3); 12 april 1954 (A•·r.
F e•·ln·., 1954, biz. 540).
(2} Verbr., 17 juli 1923 (Bull. en PAsrc., 1923,
I, 450); 20 juni 1939 (Arr. Yerbr., 1939,

biz. 186); lln aspect du droil! de defense, rede
de 15 september 1956 uitgesproken, ter plechtige zitting van het hof, biz. 18 en vlg.; verbr.,
29 october 1956 (Bull. en PASIC., 1957, I, 198).
Gont1-a : verbr., 27 december 1949 (A>T. T'erb1·.,
1950, biz. 258) en 16 januari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 469).

·---··-- ·----

-53816-24 augustus 1790 en van de rechten
der verdediging, doordat een brief, uitgaande van de raadsman van de burgerlijke partij, de door die partij v66r de
rechtbank voorgehouden stelling aanvullend en uiteenzettend, wat het schatten
beh·eft van de schade waarvoor zij herstelling vorderde, na het sluiten van de
debatten v66r cle correctionele rechtbank
en v66r de uitspraak van de bestreden beslissing bij het dossier werd gevoegd ; dan
wanneer de bestreden beslissing, door gezegd stuk niet van de hand te wijzen als
aan het debat vreemd, een stelsel van geschreven procedure in de plaats heeft gesteld van het regime dat in strafrechtelijke zaken de regel is en dat impliceert
dat de debatten terzelfdertijd een maudeling en contradictoir karakter .zouden hebben, welk voor de partijen het vermogen
insluit zelf voor hun rechter de bescheiden
of elementen te betwisten waarvan tegen
hen gewag wordt gemaakt :
Overwegende dat het · bestreden vonnis
slechts over de burgerlijke belangen statueert;
Overwegende dat de rechter in hager
beroeD tot het mondeling en contradictoir
onderzoek van de zaak ter terechtzitting
van 22 september 1956 is overgegaan; dat
nit het proces-verbaal van clie terechtzitting blijkt dat de debatten gesloten werden en dat de uitspraak op 6 october 1956
uitgesteld werd, dag waarol) het bestreden
vonnis geveld werd;
Overwegende dat in het dossier, na gezegd proces-verbaal, zich bevinden een
nota uitgaande van verweei·ders raadsman en van 26 september 1956 dagtekenend, met een daaraan gehecht document,
en het antwoord OlJ die nota gegeven door
de raadsman van aanlegger welke de datum van 29 sel)tember 1956 vermeldt; dat
die stukken door het bestreden vonnis
uit de de batten niet geweerd werden;
Overwegende dat de zaken berecht worden in de staat waar ze zich bevinden op
het ogenblik waarop, volgens artikel 190
van h12t Wetboek van strafvordering, het
onderzoek zal geeindigd zijn; dat de rechter de bestanddelen van zijn beslissing
dus buiten het onderzoek of de debatten
niet mag putten;
Dat het overigens aan de partijen niet
zou kunnen vrijstaan, door het laat overleggen van nota's en van stukken welke
aldus aan de vrije tegenspraak in aanwezigheid van de rechter zouden ontsnapl)en, een regime van geschreven l)rocedure in de Dlaats te stellen van dat van
de g·esproken debatten, dat voor de rechtSl)rekende strafrechtsmachten van openbare or de is;
Overwegende dat de rechter tot plicht
heeft, hetzij de heropening van cle debatten te bevelen, zo hij de tijclens de be-

raadslaging overgelegde stukken d1enst1g
acht voor het berechten van de zaak, hetzij, in ontkennend geval, die stukken uit
de procedure te weren;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Dinant, in hager beroep zetelende..
4 maart 1957.- 2e kamer.- Voorzitter,
H. Fettweis, voorzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijlcluidende concl1tsie, H. Del)elchin, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Simont.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

RECLAMATIE. 0PEENVOLGENDE AANSLAGEN
IN DE EXTRARELASTING DIE MA'l'ERIEEL ONDERSCHEIDEN INKOMSTEN TREFFEN. AANSLAGEN ZONDER WEERSLAG DE ENE OP DE ANDERE.
AANSLAGEN NIET OP DEZELFDE ELEMENTEN
GEVESTIGD. RECLAMATIE TEGEN DE TWEEDE
AANSLAG. BELASTINGPLICHTIGE DIE EEN ANDERE WIJZE VAN REREKENING KIEST VOOR DE
AFTREK VOOR DE REFERENTIEPERIODE. GEEN Ul'l'WEBKING OP DE DEFINI1'IEF GEWORDEN EERS'l'E AANSLAG.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. 0PEENVOLGENDE AANSLAGEN
DIE MATERIEEL ONDERSCHEIDEN INKOMSTEN
TREFFEN. - AANSLAGEN ZONDER WEERSLAG DE
ENE OP DE ANDEHE. RECLAMATIE TEGEN DE
'l'WEEDE AANSLAG. VRIJS'l'ELLING VAN DE
TWEEDE AANSLAG OM AAN DEZE LAATSTE EIGEN
REDENEN. RECLAMATIE ZONDER. UITWERKING WAT DE DEFINITIEF GEWORDEN EEHSTE
AANSLAG RETREFT.

1 o lVanneer twee opeenvol{Jencle aa:nslagen
in cle emtrabelasting mate1"'ieel onclet·scheiclen. inlcomsten get1'offen hebben en
wanneet· het eerst aangeslft{ten cleel van
rle inlcomsten voM cle vestirring va~~t het
belrtsting881t1J1)lement slechts in cwnmeTli;ing genomen wenl voot· het bepalen
van cle toepasselijlce belasUngszJet·centages, cle tweecle aaAlslag zonclet· weerslag blijvencle op cle eet·ste, clan zijn zi.i
niet op « dezelfcle elementen ll {fevesUgrl
in cle zin van artikel 61, 1Jrtt•rtgt·aat 3,
van de samengeschalcelcle wetten bett·etfende de inlcomstenbelastingen. hetwellr
rlacM·cloot· de rnatet·iele elementen becloelt
waantit cle belastbrtre [JTonclslag s·amen-

-539gesteld is,· de keus doo1· de belastingplichtige, naar aanleidin,q van zijn reclamatie tegen de tweede aanslag, van
een andere wijze van be1·e1cening v·an de
toegelaten aftrek voor de i·eferentieJJeriode Zr.wt hem dienvolgens niet toe, de
definitief gewo1·den ce1:ste aanslag te betwisten (1). (Samengeschakelde wetten

betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 61, par. 3; wet van 30 mei 1949,
art. 1; wet van 27 juli 1953, art. 2, 2°.)
2° lVanneer twee opeenvolgende aansza,gen
materieel onderscheidei~ inlwmsten tretfen en wanneer het ee1·st · a.a.ngeslagen
deel van de inlcomsten slechts in aanmei·king genomen we1·d met het oog op
het bepalen van de toepasselijlce bclastingspementages, de tweede aanslag zonder weerslag blijvende op de eerste, dan
malcen z·ij geen onspUtsbaar belastingsgeheel uit,· de reclamatie van de belastingsplichtige, die tot vrijstelling van
de tweede aanslag leidt om a,an deze
laatste eigen redenen, is dienvolgens
zonder 1~itwerlcing op de definitiet geworden aansla.g (2) . (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
{N. V. ONDER FRANS RECHT «SAINT FRERES )),
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61, inzonderheid 61, paragraaf 3, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van 15 januari 1948, 1 van de wet
van 30 mei 1949 houdende exceptionele en
interpretatieve maatregelen inzalle directe
belastingen, 2 van de wet van 27 juli 1953
tot invoering van maatregelen om de invordering der directe belastingen te bespoerligen, 2 en 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de' reclamatie die geldig
ingediend is tegen een aanslagsilpplement
in de extrabelasting niet tevens voor de
oorspronkelijke aanslag kon gelden, dan
wanneer de vaststellingen van het arrest
bewezen dat de twee aanslagen een enkel
geheel vormden en dat zij op dezelfde bestanddelen gesteund waren, zoals onder
meer aantoonde het feit dat de door de
(1) en (2) Raadpl. verbr., 11 october 1956 e11
15 januari 1957 (Bull. en PASrc., 1957, I, 131
en 546).

administratie verleende vrijstelling. van
de bijkomende aanslag voortvloeide uit
een herziening van de basissen van de
oorspronkelijke aanslag (toepassing van
een nieuwe formule voor de berekening
van de referentiewinst), en dan wanneer
derhalve de tegen de bijkomende aanslag
geldig ingediende reclamatie tevens voor
de oorspronkelijke aanslag diende te gelden, en dan wanneer bovendien, aange"
zieu de referentiewinst geldig was betwist geworden door de reclamatie tegen
de bijkomende aanslag, de herziening van
de berekening van die referentiewinst de
herziening van de oorspronkelijke aanslag
die op datzelfde bestanddeel gevestigd
was met zich diende te brengen :
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het besti·eden arrest en van de
stukken der rechtspleging, de aanleggende
vennootschap in 1946 in de extrabelasting
aangeslagen werd volgens haar aangifte,
op grondslag van de door haar van 1 januari 1940 tot 31 december 1944 gemaakte
winsten, waarvan de werkelijke winsten
van de jaren 1935 tot 19·39 afgetrokken
waren; zij in de wettelijke termijn tegen
die aanslag een reclamatie ingediend heeft
waaraan is voldaan en waarvan het enig
doel was vrijstelling te bekomen van de
op dezelfde bestanddelen gevestigde gewone belastingen; na wijziging ·van de
aangifte, een bijkomende aanslag in de
extralielasting te haren laste in 1949 op
het kohier is gebracht, daar de administratie geoordeeld had dat het belastbaar
tijdperk zich niet over zestig doch over
vierenzestig maanden diende uit te strekken, vermits de balans van aanlegster
over het boekjaar 1940 liep van 1 september 1939 tot 31 december 1940, het referentietijdperk gelijkerwijze nitgebreid
zijnde; aanlegster tegen deze bijkomende
aanslag regelmatig een reclamatie ingediend heeft waardoor zij de nieuwe wijze
van bepaling van het belasthaar bedrag
betwistte, en vervolgens in de loop van
het onderzoek in 1952 een aanvullende
reclamatie ingediend heeft waarin hetzelfde bezwaar herhaald was en bovendien
gevraagd werd dat in de plaats van de
volgens de werkelijke winsten vastgestelde referentiewinst een forfaitaire referentiewinst, overeenkomstig artikel 5, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945
op het geinvesteerd kapitaal berekend,
zou gesteld worden; de vennootschap door
deze laatste reclamatie om dezelfde redenen herziening van de aanvankelijke aanslag, dienstjaar 1946, aanvroeg; de directeur der belastingen die reclamaties verworpen heeft wat beide aanslagen betreft;
Overwegende dat in de loop van het
door het beroep van aanlegster ingeleid
rechtsgeding, de administratie, onder

-540overweging dat zolang een aanslag niet
onherroepelijk geworden is, de belastingschuldige gerechtigd is die wijze van bepaling der referentiewinsten te nemen
welke de wet hem ter keuze laat, ten aanzien van de bijkomende aanslag die niet
onherroepelijk geworden was de forfaitaire referentiewinst, waarin bij artikel 5,
paragraaf 13, van voormelde wet voorzien
is, aangenomen heeft en bij conclusies integrale vrijstelling van de bijkomende
aanslag verleend heeft;
Overwegende dat artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen gewijzigd bij artikel 1 van de wet ' van
30 mei 1949 en bij artikel 2, 2°, van de
wet van 27 juli 19513, bepaalt dat het bezwaarschrift, gericht tegen een op betwiste bestanddelen gevestigde aanslag,
van ambtswege voor de op dezelfde bestanddelen gevestigde andere belastingen
gelclt, zelfs dan wanneer de wettelijke
termijnen tot reclamatie . tegen laatstgenoemde belastingen zouden verstreken

wijze der forfaitaire referentiewinst in
de plaats van cle werkelijke winst te stellen, de werkelijkheid van geen enkel der
materHHe bestanddelen die tot het vestigen van de werkelijke referentiewinst gediencl hadden, betwist heeft; dat zij evenmin, de wettelijkheid betwist heeft van
de toepassing in sno ternpoTe van een
werkelijke referentiewinst; dat zij zich
erbij bepaald heeft een nieuwe wijze van
berekening van de referentiewinst te kiezen, wat van haar eigen wil afhing·; dat,
waar zij dit vermogen niet bij de vestiging van de eerste aanslag waargenomen
heeft, zij zelf verantwoordelijk is wegens
het niet-toepassen op die aanslag van deze
wijze van berekening der referentiewinst;
Dat haar huidige vordering dienvolgens
geen bezwaar uitmaakt dat de eerste aanslag treft;
Dat hieruit volgt dat aanlegster zich
.niet bevindt in de wettelijke voorwaarden
voor toepassing van artikel 61, Daragraaf 3, van de in het middel aangeduide
samengeschakelde wetten;
>~ijn;
Overwegende dat aanlegster eveneens
Overwegende dat het bestreden arrest betoogt dat de twee aanslagen een enkel
vaststelt dat de aan dienstjaar 1949 ver- geheel zouden uitmaken, om de redenen
bonden bijkomende aanslag cle van 1 sep- dat zij op dezelfde bestanddelen gesteund
tember tot 31 december 1939 verkregen in- waren, zoals zou bewezen worden door de
komsten en baten treft, clan wanneer de omstandigheden dat, om vrijstelling van
aanvankelijke aanslag uitsluitend betrek- de bijkomende aanslag te verlenen, de adking had op de tussen 1 januari 1940 en ministratie berekeningen g·emaakt heeft
31 december 1944 behaalde ink oms ten;
welke op de gezamenlijke basissen van de
Dat nit deze vaststellingen blijkt dat oorspronkelijke aanslag sloegen en dat
de aanvankelijke aanslag, enerzijds, en de vrijstelling van de bijkomende aanslag
de bijkome.nde aa.nslag, anderzijds, in- verleend is geworden op gronden welke
komsten treffen die materieel onderschei- aan de aanvankelijke aanslag eigen waden zijn wijl zij behaald zijn tijdens ver- ren, namelijk de herziening van de werkeschillende jaren van het belastbaar tijd- lijke referentiewinst welke was toegepast
perk ; dat het gedeelte der ink oms ten het- geworden;
welk het eerst aangeslagen is, voor het
Overwegende, enerzijds, dat, zo de advestige.n van het supplement enkel in aan- ministratie voor de herziening van de bijmerking is genomen met het oog op het komende aanslag de gezamenlijke aanbepalen van de toepasselijke belasting- slagbasissen in aanmerking genomen
percentages, de naderhand gevestigde aan- heeft, zulks enkel geschied is ten einde
slag zoncler weerslag op de eerste blij- · het eventueel belastingpercentage te bepavende;
len dat zou toepasselijk wezen op de inOverwegencle dat aanlegster betoogt komsten welke door de eerste aanslag niet
dat, door naar aanleiding van haar recla- getroffen waren, naardien de tweede aanmatie tegen de bijkomende aanslag, toe- slag de eerste onverlet laat en enkel een
passing van een forfaitaire referentie- bijkomende belasting vestigt;
winst te vorderen, zij zodoende de werOverwegende, anderzijds, dat de twee
kelijke referentiewinst betwist heeft die aanslagen aanvankelijk allebei volgens
gediend had tot het vestigen zowel van de een werkelijke referentiewinst waren geeerste als van de tweede aanslag en dat, vestigd geworden; dat de door aanlegster
krachtens artikel 61, paragraaf 3, van de bedoelde bewerkingen, welke tot integrale
samengeschakelde wetten, gewijzigd bij vernietiging van de bijkomende aanslag
de wetten van 130 mei 1949 en 27 juli 19513, geleid hebben, niet bestaan hebben in een
het door haar gevorderde voor beide aan- herziening van de bestanddelen van de
slagen geldt;
werkelijke referentiewinst welke was toeOverwegende dat voormelcl artikel 61, gepast geworden, doch in het vervangen
paragraaf 3, door « betwiste bestandde- van die referentiewinst door een verschillen >> cle materHHe bestanddelen bedoelt lende wijze van berekening welke de bewaaruit de belastbare gronclslag samen- lastingschuldige niet gekozen had voor het
gesteld is;
vestigen van de eerste aanslag; dat mitsOverwegende dat aanlegster, door de clien de vrijstelling van de bijkomende
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eigen zijn aan de eerste aanslag-, doch
uitsluitend aan de tweede aanslag ;
Overweg-ende dat, aang-ezien de aanvankelijke aanslag en de bijkomende aanslagvolgens de vaststelling-en van bet bestreden arrest g-evestigd zijn g-eworden op belastbare il1komsten die onderscheiden zijn
wijl tijdens verschillende jaren behaalcl,
de bijkomencle aanslag een ancler belastbaar inkomen trof clan het inkomen waarop de eerste aanslag- rustte ;
Overweg-encle dat, daar de referentiewinst krachtens de wet betrekking- moet
hebben op een tijclsruimte die gelijk is
aan het tijdperk van belastbare activiteit,
hieruit volgt clat ter zake nit de vaststelling-en van het arrest valt af te Ieiden dat
de voor de bijkomende aanslag in aanmerking- genomen referentiewinst, welke
de wijze van berekening ervan moge wezen, betrekking had op een ander tijdperk
dan datgene waarvoor de eerste aan~lag
g-evestig-d was;
Dat die aanslag-en derhalve g-een enig
g-eheel van belasting- vormden;
Waaruit volgt dat het door een juiste
toepassing- van de wet is dat het. bestreden arrest, op groncl van de vaststelling-en
waarop het wijst, op passende redenen de
stelling van aanleg-ster verwerpt, zowel in
de mate dat zij die stelling nit artikel 61,
paragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten afieidde, als in de mate dat zij die
stelling- hierop steunde clat de twee aanslagen een onsplitsbaar geheel vormen;
Dat het middel niet kan aang-enomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg-ster tot de kosten.
5 maart 1957. - 2e kamer.- Voorz·itter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - VeTslaggever, H. Moriame. Gelijlcl'lticlende concl·us·ie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. 0. de

Mey (van de Balie van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.
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5 maart 1957

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'l'ING. VERMOEDEN VAN HERKOMS'l' INGESTELD DOOR. AR'l'IKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
TEGENBEWIJS DA'l' OP DE BELASTINGPLICH'l'IGE RUST. VERMOEDEN INGESTELD DOOR
AR'l'IKEL 3, PARAGRAAF 2, TEN GUNSTE VAN DE
BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE, NATUURLIJKE PERSOON.
VERMOEDEN VAN BEZIT OP 10 MEI 1940
VAN ZEKERE LIMITATIEF AANGEDUIDE ACTIVA.
BEWIJS DOOR DIE BELASTINGPLICH'l'IGE
VAN RET BEZI'l' VAN DERGELIJKE ACTIVA OP
10· MEI 1940. - BEWIJS DAT NOODZAKELIJKERWIJZE DEZELFDE UITWERKING REEF'l' ALS
DIT VERMOEDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

EXTRABELAS'l'ING. VERMOEDEN VAN HER. KO~fST INGESTELD DOOR ARTIKEL 2, PARA·
GRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
TEGENBEWIJS DAT OP DE BELASTINGPLICH'l'IGE RUST. BEWIJS VAN DE WUIST TEN
NIET-PROFESSIONELE TI'l'EL DOOR EEN NA'l'UURLIJKE PERSOON BEHAALD TEN GEI'OLGE VAN DE
AANKOOP EN DE RERVERKOOP, 'l'IJDENS DE
BELAS'l'BARE
PERIODE,
VAN
BUITENLANDSE
GOUDMUNTEN EN 'l'ITELS. VERMOEDEN VAN
HERKOMST DOOR DIT BEWIJS TE NIET GEDAAN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJX'l'RABELAS'l'ING. VERMOEDEN VAN HERKOMST INGESTELD DOOR ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
VERllfQEDEN TE NIET GEDAAN, HETZIJ DOOR
DIT VAN ARTIKEL 3, PARAGRAAF 2, VAN DEZELFDE WET, HETZIJ DOOR RET BEWI,JS DOOR
DE NA'l'UURLI.T.KE PERSOON, BELAS'l'INGPLIOH'l'IGE IN DE EXTRABELASTING, VAN ZIJN ACTIVA
IN LANDSMUN'l' EN IN BELGISCRE OF BUITENLANDSE TITELS OP 10 MEl 1940. -RECHT VAN
DE ADMINISTRATIE OM ANDERS TE BEWIJZEN
DAT DEZE ACTIVA VAN, NA RET BEGIN VAN DE
BELASTBARE PERIODE, ANDERS BEHAALD OF
VER::KREGEN BELAS'l'llARE INKOMSTEN VOORTKOMEN.

1° De winsten rlie, voor een natmwlijlce
perso.on, nit cle (})ankoup en de weclerveTlcoop tijdens de belastbare periocle van
bnitenlandse gottdrntvnten en titels voortlcornen, wanneer deze verrichtingen niet
ten P1'ofessionele titel gedaan we1·den,
vallen niet binnen de perken doo1· a1·ti7cel 2, paragraaf 1, vw~ de wet vw~
16 october 1945 ornschreven, en ontsnatJtJen, dienvolgens, aan de emtrabektsting (1).

2° Om het vermoeden van. hedcomst, inue1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJX'l'RABELASTING. WINSTEN VODRTSPRUITEND UI'l' DE KOOP EN DE VER:KOOP, DOOR
EEN NATUURLIJKE PERSOON VAN BUITENLANDSE MUN'l'EN EN TITELS. VERRIOH'l'INGEN
'l'EN NIET-PROFESSIOJ\'ELE TI'l'EL GEDAAN. WINSTEN DIE AAN DE EXTRABELASTING ON'l'SNAPPEN.

steld doo1· artilcel 2, paragraat 3, van
de wet vw~ 16 october 1945 en aan het
bezit gehecht van zelce1·e aotiva op 9 october 1944, te niet te aoen, moet de belastingpliohtige, in beginsel, het bewijs

(1) Vergel.

verbr.,

Ve1'b1"., 1953, blz. 80).

21 october 1952 (A•·•·.
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(JANSSENS-ODEURS, T. BELGISCHE STAAT,
ervan Ieveren flat cleze za,atste voortko- '
men van cle weclerbel.egging van andere
MINISTER VAN FINANCIEN.)
activa, die hij v601' het begin van de
belastbare periode bezat, of clat zij niet
ARRES'.r.
aangelegd werclen cloot· m·iclclel van inkomsten clie onder toepass·ing vallen van
HET HOF; - Gelet op het bestreden
cle ewtrabelasting (1); om dit bew·ijs te
arrest, op 24 mei 1955 gewezen door het
vergemakkelijken, voert a-rtilcel 3, paraHof van beroep te Luik;
graaf i3, van zelfde wet ten g1mste van
Over het eerste en het tweede middel,
de bel(l!st-in,qplichtige, natmwlijlce perhet eerste, afgeleid uit de schending van
soon, een vennoeclen van bezit in, op
10 mei 1940, van zekere activa, limitatief de artikelen 97 van de Grondwet en 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945,
aa,ngeduid, enet·zi.fds, in lwnclsmunt, anclerzijcls, in Belgische of buitenlandse
doordat het arrest verklaart dat elk vert'itels, waMva,n het' de t·a.nvingswijze bemogensaccres tijdens het onder de extrapaalt (2); het bew·ijs, door deze bela,sbelasting vallend tijdperk vastgesteld, als.
tingpliahtige, van het bestawn va,n det·een belastbare winst dient beschouwd tegelijke a,ctiva, in zijn vermogen op
worden, behoudens het bewijs van het bezitten ervan v66r het begin van dat tijd10 mei 1940 heeft noodzakelijk dezelfcle
1titwedc·ing als clit wettelijk vet·moeden.
perk, eerste onderdeel, dan wanneer de

3° Om het vennoeden vcm het·Jcomst ingesteld door artilcel 2, parag·ra,af 3, van
de wet van 16 october 1945 te niet te
cloen, mag de belastingplichtige, natu1Wlijlce perso·on, bewijzen da.t cle activa
clie zijn vermogen gedtwende de belastbat·e periocle vermeet·clercl hebben voortkomen, ondermeer, va•n cle winst die zij
beha,alcl heeft, ten n-iet-pt·ofessio-nele
titel, clom· cle aa,nkootJ van b1titenlanclse
goudm·nnten en titels geclurencle de belastbare periode en cle latere verkoop
ervan ged1t·rende dezelfde periode.

4° Het bewijs cloot· een na.t1tltrlijlce persoon, belastinrf1Jlichtige in cle emtt·abelasting, van de samenstelling van zijn
activa, in la-nclsmunt en in Belgische of
buitenlanclse titels zowel op 10 mei 1940
als bij het begin '!Pan de belastb·Me pet·iocle, of, bij gebrelc aan clit bewijs, cle
t·aming, lcrachtens artilcel3, tJaragmaf 2,
van cle wet van 16 october 1945, van clie
zelfcle aotiva op 10 mei 1940, doet, tot
hetzelfcle beclra,q, het vet·moeclen van
herlcomst te niet, dat cloot· aTtilcel 2,
par-agTaaf 3, van gezegcle wet geheaht
wot·clt aan zelcere activa in het bezit van
de belastingtJlichtige op 9 octobe·r 1944,·
cle administt·atie mag n-ochtans, zoncleT
01J clit vennoeclen vnn he·rkomst· te stennen, bewijzen, dat cle activa, in lnnclsm1£nt en in t'itels, wa:arvan het bestaan
op 10 me·i 1940 bewezen of vermoed
wonlt, vooTtlcomen vnn inkomsten, winsten of b(IJten ovgesomcl in pamg1·aaf 1
van at'tilcel 2 vcm deze~fcle wet en beha,alcl of vet·lcregen na het begin ou'lln cle
belastbat·e periocle (3).
(1) Raadpl. verbr., 25 september 1956 (Bull.
en PASIC., 1957, I, 49).
(2) Raadpl. verbr., 16 october 1956 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 153).
(3) Vergel. verbr., 28 februari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 673).

goederen, waarmede, naar was vastgesteld,
aanleggers vermogen na het begin van het
belastbaar tijdperk toegenomen was - dit
wil zeggen zijn vermogensaccres gedurende dat tijdperk - bij hypothese niet
de goederen begrepen welke v66r · het beginnen van dat tijdperk in zijn bezit waren; dan wanneer de tegenstrijdigheid en
de dubbelzinnigheid van de redenen van
het arrest op dit punt met het ontbreken
van redenen gelijkstaan; tweede onderdeel, dan wanneer de belastingschuldige
de in artikel 2, parag-raaf 3,. omschreven
vermoedens mag· te niet doen door er te
laten van blijken niet enkel dat « het
vastgesteld accres v66r het begin van het
belastbaar tijdperk in zijn bezit was JJ,
doch ook dat de activa waarmede zijn
vermogen na het begin van dat tijdperk
toegenomen is << niet werden aangelegd
door middel van de in artikel 1 van de
wet van 16 october 1945 aangeduide inkomsten Jl (art. 2, par. 3, van de wet van
16 october 1945), bijvoorbeeld dat zij
voortkomen van de meerwaarde welke
buiten alle bedrijfsactiviteit verkregen
is naar aanleiding van het verkopen van
roerende goederen welke hij als privaat
persoon in zijn bezit had; het tweede, afgeleid uit de schending van de artikelen 2,
paragrafen 1 en 3, littera c, van de wet
van 16 october 1945, 97 van de Grondwet,
1319, 1320 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, om te beslissen dat een
som van 300.000 frank - de opbrengst
van de verkoop, door aanlegger tijdens
het belastbaar tijdperk, van effecten en
deviezen - als een onder de extrabelasting· vallende winst client te worden aangezien, het arrest enkel hierop steunt dat
die waarden tussen 1 j anuari en 10 mei
1940 waren aangekocht door middel van
inkomsten die verinoed zijn onder de belasting te vallen, eerste onderdeel, dan
wanneer het vermog·ensaccres dat blijkt
uit het aankopen van roerende waarden
gedurende het belastbnnr tijdperk enkel
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Dat het arrest, na eraan herinnerd te
vermoed is van !Jelastbare inkomsten
voort te komen ten belope van de sommen hebben dat het onder de extrabelasting
welke tot het aankopen van die waarden vallend tijdperk op 1 januari 1940 begint,
hebben gediend (art. 2, par. 3, litt. a), en verklaart dat «elk vermogensaccres geduniet van de prijs waarvoor zij zijn te rende dit tijdperk vastgesteld als een begelde gemaakt; tweede onderdeel, dan lastbare winst client te worden bewanneer het arrest niet gemotiveerd is in schouwd, behoudens het bewijs van het
zover het de gedurende het belastbaar bezitten ervan v66r het begin van dat
tijdperk verkregen verkoopprijs van tijdperk ll;
Overwegende dat deze onderscheiden
300.000 frank voor gelijk houdt aan de
aankoopprijs van de 200 gouden ponden vermeldingen zelf van dubbelzinnigheid
sterling en de 200 Tanganyika aandelen vrij zijn en onderling generlei tegenstrijdie aanlegger tnssen 1 j anuari en 10 mei digheid vertonen;
Dat dit onderdeel van het middel in
1940 gekocht had (art. 97 van de Grondwet), - het arrest de conclusies niet be- feite niet opgaat;
antwoordt waarin aanlegger verklaarde
Over het tweede onderdeel van het
en volgens welke uit de elementen van tweede middel :
het dossier bleek dat de gedurende het bea) Overwegende dat nit het bestreden
lastbaar tijdperk voor 300.000 frank verkochte effecten en deviezen tussen 1 ja- arrest niet blijkt dat het de gedurende
nuari en 10 mei 1940 voor ongeveer het belastbaar tijdperk verkregen ver35.000 frank waren gekocht geworden (ar- koopprijs voor gelijk houdt aan de aantikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk koopprijs van de 200 gouden ponden sterWetboek); - het arrest aanleggers beken- ling en de 200 Tanganyika aandelen die
tenis en de elementen van het dossier aanlegger, naar hij verklaarde, tussen
waarop die bekentenis berustte, ten ·aan- 1 januari en 10 mei 1940 gekocht had;
zien van de datum van aankoop van die
b) Overwegende dat, na te recht of ten
waarden, inroept, en impliciet - zonder onrechte beslist te hebben dat elk gedumet redenen omkleed te zijn - dezelfde rende het belastbaar tijdperk van 1 jabekentenis en dezelfde elementen ver- nuari 1940 tot 31 december 1944 vastgewerpt ten aanzien van de prijs waarvoor steld vermogensaccres als een onder de
die waarden waren gekocht geworden extrabelasting vallende belastbare winst
(art. 1356 van het Burgerlijk Wetboek);
client te worden beschouwd, behoudens
derde onderdeel, dan wanneer de meer- het bewijs van het bezitten ervan v66r
waarde die gedurende het belastbaar tijd- het begin van dat tijdperk, het bestreden
perk bij het verkopen van buitenlandse arrest niet hoefde te treden in een bedeviezen en effecten behaald is, enkel on- .spreking van aanleggers conclusies of
der de extrabelasting valt indien zij het • van zijn bekentenis of van de door hem
resultaat is van een !Jedrijfsactiviteit van aangevoerde elementen betreffende het
de belastingplichtige of van winstgevende kopen van de 200 gouden ponden sterling
verrichtingen of verrichtingen inzake en van de 200 Tanganyika aandelen vobr
spel, als l)edoeld door artikel 2, para- 35.000 frank tussen 1 januari en 10 mei
graaf 1, van de wet van 16 october 1945, 19±0;
wat het arrest noch vaststelt noch verDat dit onderdeel van het midde1 niet
moedt en wat verweerder trouwens ter kan aangenomen worden;
zake niet aanvoerde (art. 2, par. 1, van
Over het tweede onderdeel van het eerde wet van 16 october 19i5, 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burger- ste middel en het eerste en het derde onderdeel van het tweede middel :
lijk Wetboek) :
Overwegende dat aanlegger bij concluOver het eerste onderdeel van het eer- sies
betoogde dat het vermogensaccres van
ste middel :
511.300 frank tussen 1 januari 1940 en
Overwegende dat het bestreden arrest 31 december 1944 hetwelk in zijnen hoofer allereerst op wijst dat de aan het hof de vastgesteld is, met 300.000 frank diende
van beroep onderworpen betwisting tot verminderd te worden om de reden dat
voorwerp heeft een som van 300.000 frank bedoeld accres ten belope van die soni
welke aanlegger, die op deze som in de ontstaan was uit de winst welke hij geextrabelasting aangeslagen was, wilde maakt had door voor ongeveer 300.000 fr.
doen aftrekken van de in zijn hoofde bij tegen de hoge koersen der j aren 1941 tot
het einde van het belastbaar tijdperk 1943 200 gouden ponden sterling en 200
vastgestelde actiefaccressen onder aanvoe- Tanganyika aandelen te verkopen, welke
ring dat zij voortkwam van het verko- hij tussen 1 januari en 10 mei 19±0 gepen, in de loop van bewust tijdperk, van kocht had, dat hij aanbood door aile
200 gouden ponden sterling en van 200 rechtsmiddelen, getuigenissen inbegrepen,
Tanganyika aandelen, deviezen en effec- het bewijs te leveren en van het kopen
ten welke hij verklaarde tussen 1 januari van die deviezen en aandelen tussen 1 jaen 10 mei 1940 gekocht te llebben;
nuari en 10 mei 1940, en van het verkopen
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tijdstippen van 1941 tot 1943 voor een globule prijs van 290.000 tot 300.000 frank;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om aanleggers stelling en het bewijsaanbod waarop hij ze steunde te verwerpen,
vooropstelt dat elk gedurende het· belastbaar tijdperk vastgesteld vermogensaccres als een onder de extrabelasting vallende winst dient te worden beschouwd,
behoudens het bewijs van het bezitten ervan v66r 1 januari 1940, vervolgens erop
wijst « dat nit de elementen van het dossier blijkt dat de kopen van goud en effecten, waarvan het verkopen het vermogensaccres ten belope van 300.000 frank
zou rechtvaardigen, tussen 1 januari en
10 mei 1940 geschied is, derhalve in de
loop van het belastbaar tijdperk Jl, en besluit « dat die kopen mitsdien vermoed
worden te zijn geschied door middel van
inkomsten welke aan de e:X:trabelasting
onderworpen waren >J;
Overwegende dat deze redenen niet wettelijk de weigering dragen van het vastgestelde vermogensaccres de meerwaarde
af te trekken welke de buitenlandse deviezen en de effecten op het tijdstip van
het voortverkopen verkregen hadden;
Dat immers de winsten welke voortvloeien nit het kopen en verkopen van
deviezen en effecten door een natuurlijke
persoon, wanneer die verrichtingen niet
als een beroepsbedrijvigheid kunnen gelden, binnen de gTenzen gesteld bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945 niet vallen en derhalve niet
onderworpen zijn aan de bij deze wet ingevoerde extrabelasting;
Waaruit volgt dat aanlegger die, naar
luid van het bestreden arrest, het beroep
van beenhouwer uitoefent, ontvankelijk
was om, met het oog op de ontzenuwing
van het bij artikel 2, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 1945 ingevoerd wettelijk vermoeden, te bewijzen dat de activa waarmede zijn vermogen gedurende
het belastbaar tijdperk toegenomen is
niet aangelegd zijn door middel van in
artikel 1 aangeduide inkomsten, onder
meer dat zij voortkomen van de winst
welke hij buiten alle bedrijfsactiviteit
gemaakt heeft door het kopen van de
kwestieuze roerende waarden tussen 1 januari en 10 mei 1940 en het latere verko-pen ervan in de loop van het belastbnar
tijdperk;
Dat het bestreden arrest, door dit bewijsaanbod om de bovenanngehaalde redenen te verwerpen, nrtikel 2, paragrnaf 3, c, van de wet van 16 october 1945
-geschonden he eft;
Dat deze onderdelen van het eerste en
het tweede middel derhalve gegrond zijn;
Over het derde middel, nfgeleid uit de
schending van de artikelen 2, parngrnaf 3,
laatste lid, en 3, pnragraaf 2, van de wet

van 16 october 1945, doordat het bestreden nrrest verklaart dat het tegenbewijs
tegen het vermoeden van artikel 2, paragraaf 3, hetwelk hieruit volgt dat de in
deze tekst bedoelde nctiva op 10 mei 1940
in het bezit van de belastingplichtige waren, niet kan worden bijgebrncht dnn
door middel van het bij artikel 3, paragran£ 2, ingevoerd wettelijk vermoeden
van op die datum bestannde forfaitaireactiva en dat derhalve de sommen welke
aanlegger besteed heeft aan het kopen
van 200 Tanganyika aandelen en 200 gouden ponden sterling gedurende het belastbaar tijdperk dienen te worden aangezien
als door middel van belastbare inkomste1~
besteed te zijn geworden, ook al waren
zij v66r 10 mei 1940 in zijn bezit geweest, dan wanneer de belastingplichtigedoor alle rechtsmiddelen, en niet enkel
door het vermoeden van artikel 3, paragraaf 2, het bewijs mag bijbrengen van
de samenstelling van zijn activa in liggend geld op 10 mei 1940 of te voren wat,
volgens die bepaling, volstaat om het bij
artikel 2, paragraaf 3, ingevoerd vermoeden van belastbare _inkomsten te niet te
doen :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt : 1o dat de belastbare grondslag bepaald geworden is door vergelijking van aanleggers activa bij het begin
en het einde van het belastbaar tijdperk,
dit is op 1 januari 1940 en op 31 december
1944; 2° dat het vastgesteld vermogensaccres vermoed geweest is van belastbare
inkomsten voort te komen, bij toepassing
van het wettelijk vermoeden van artikel 2, paragraaf 3, van ue wet van 16 october 1945; 3° dat aanlegg·er zelf zijn bezit
in landsmunt op 1 januari 1940 raamde op
25.000' frank; 4° dat het kopen van de
200 gouden ponden sterling en de 200 Tanganyika aandelen, welke naderhand voor
300.000 frank zouden zijn verkocht, tussen 1 januari en 10 mei 1940 heeft plaats.
gehad;
Overwegende dat, om het wettelijk vermoeden van belastbare herkomst, hetwelk
ingevoerd is bij artikel 2, paragraaf 3, ·
van de bovengemelde wet en slaat op het
bezitten door de belastingplichtige, op9 october 1944, van bepaalde activa, te
niet te doen, de belastingplichtige in beginsel bij toepassing van letter c van dezelfcle bepaling het bewijs ervan client bij
te brengen dat die activa voortkomen van
de wederbelegging van andere activa clie
hij v66r 1 januari 1!J40 bezat of die niet
zijn aangelegcl door middel van inkomsten als in artikel 1 aangeduid;
Overwegende dat, om dit bewijs te vergemakkelijken, artikel 3, paragraaf 2,
ten gunste van de belastingplichtige, natuurlijke persoon, een wettelijk vermoeden jw·is tantmn instelt van het bezitten
op 10 mei 1940 van zekere limitatief aan-
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anderzijds, in Belgische of buitenlandse welke hij buiten alle bedrijfsactiviteit
effecten, waarvan het de ramingswijze gemaakt heeft door het kopen van 200 goubepaalt;
den ponden sterling en 200 Tanganyika
Overwegende dat het bestaan van dit aandelen tussen 1 januari en 10 mei 1940
laatste vermoeden ten gunste van de be- en door het latere verkopen ervan in de
lastingplichtige impliceert dat deze door loop van het belastbaar tijdperk; 2° het
positieve en controleerbare elementen beslist dat het kopen van de 200 Tangahet bestaan op 10 mei 1940 in zijn vermo- nyika aandelen tussen 1 januari en 10 mei
gen kan bewijzen van een bepaald bezit 1940 vermoed is te zijn geschied met aan
in landsmunt en in Belgische of vreemde de extrabelasting onderworpen inkomsten
en 3° het over de kosten uitspraak doet;
effecten;
Overwegende dat aldus het bewijs, gele- verwerpt de voorziening voor het overige;
verd door de belastingplichtige, van de beveelt dat melding van onderhavig arrest
samenstelling van zijn activa in lands- zal gemaakt worden op de kant van de
munt en in Belgische of buitenlandse ef- gedeeltelijk vernietigde beslissing; verfecten zowel op 10 mei 1940 als op 1 ja- oordeelt aanlegger en verweerder ieder
nuari 1940, of, bij ontstentenis van dit tot de helft der kosten; verwijst de aldus
bewijs, de raming op grond van het wet- beperkte zaak naar het Hof van beroep
telijk vermoeden van diezelfde activa op te Brussel.
10 mei 1940, tot hetzelfde bedrag het ver5 maart 1957.- 2" kamer.- Voorzitter,
moeden van belastbare herkomst van de
in october 1944 getelde activa te niet doet, H. Giroul, raadsheer waarnemend voortenzij de administratie harerzijds, ten zitter. - Verslagge1Je1·, H. Moriame. aanzien van de activa in landsmunt of in Gelijlcluidende concl·nsie, H. R. Delange,
effecten, waarvan het bestaan op 10 mei advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Go19!0 bewezen of vermoed is, anders dan that (van de Balie van beroep te Luik) en
door het in artikel 2, paragraaf 3, om- Van Leynseele.
schreven vermoeden bewijst dat die activa gesproten zijn uit in paragraaf 1 van
hetzelfde artikel opgenoemde inkomsten,
winsten of baten welke na 1 januari 1940
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behaald of verkregen zijn;
Waaruit volgt dat ter zake, eilerzijds, REOHTBANKEN. - OPENBAARHEID VAN DE
het bewijs van het kopen van de 200 gouDOOR AR'l'IKEL 96 VAN DE GRONDWET VOORden ponden sterling tusseri 1 januari en
GESCHREVEN TERECHTZI1"l'INGEN.- BESCHIK10 mei 1940 geen uitwerking had ten aan:KING NIET TOEPASSELIJK OP DE UITSPRAAK
zien·van het wettelijk vermoeden van beVAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN.
lastbare herkomst van aanleggers activa
op 9 october 1944 en dat het bestreden ar- Artilcel 96 van de· Grondwet, dat voorrest derhalve wettelijk beslist heeft dat
schrijft, dat, onder het voorbehoud dat
het kopen van dat buitenlands geld in de
het voorziet, de terechtzittingen van de
loop va:iJ. voormelde periode vermoed was
1·echtbanken zullen openbaar zijn, is
te zijn geschied door middel van aan de
niet toepasselijlc op de tbitspraak van de
extrabelasting onderworpen inkomsten;
vonnissen en an·esten (1).
anderzijds, dat het bewijs van het kopen
van de 200 Tanganyika aandelen tussen
1 januari en 10 mei 1940 volstond om het
(RENARD, 'l'. NA'l'IONAAL PENSIOENFONDS
wettelijk vermoeden van belastbare her\'OOR MIJNWERKERS.)
komst van aanleggers activa van 9 october 19±4, ten belope van de koopprijs van
ARREST.
die effecten te niet te doen, en dat het arrest derhalve met schending van de artikelen 2, paragraaf 3, en 3, paragraaf 2,
HET HOF; - Gelet op de bestreden
van de wet van 16 october 1945 beslist dat beslissing, op 20 september 1955 gewezen
het kopen van die 200 aandelen in de loop door het hoger scheidsgerecht ter zake
van meergemelde periode vermoed was van pensioenen voor de mijnwerkers ;
te zijn geschied met de aan de extrabelasGelet op het middel, afgeleid nit de
ting onderworpen inkomsten;
· schending
van de artikelen 96 van de
Om die redenen, en zonder dat het Grondwet, 22 en 72 tot 76 van de besluitvim·de middel, hetwelk niet tot een rui- wet van 25 februari 1947, tot samenvoemere verbreking zou kunnen leiden, hoeft ging en wijziging van de wetten betrefte worden onderzocht, verbreekt het bestreden arrest, enkel in zover : 1° het
(1) Zie nota, ondertekend R. H. onder dit
weigert aanlegger toe te laten tot het bewijs dat zijn in october 1944 getelde ac- arrest in Bull. en PAsrc., 1957, I, S05.
VERBR., 1957. -
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fende het pensioenstelsel voor de miJnwerkers en de ermede gelijkgestelden,
doordat noch in de uitgifte van de bestreden beslissing, iwch in het proces-verbaal
van de zitting; in de loop van welke deze
beslissing gewezen werd, vastgesteld is
dat zij in openbare zitting is gewezen of
dat het sluiten der deuren regelmatig zou
zijn gelast; dan wanneer de besluitwet
waarbij ~et rechtsprekend organisme dat
de bestreden beslissing gewezen heeft, ingesteld is, dit organisme niet ontslaat van
bet inachtnemen van de bij artikel 96 van
de Grondwet voorgeschreven openbaarheid :
Over de ontvankelijkheid van bet middel :
Overwegende dat het micldel aan de
rechter over de grond verwijt zijn beslissing niet in openbare terechtzitting te
hebben gewezen of niet vastgesteld te hebben dat zij in oj)enbare terechtzitting gewezen is;
Overwegende dat deze grief vreemd is
aan artikel 96 van de Grondwet en aan
de andere in het middel aangeduide bepalingen;
Dat het mid del niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 maart 1957. -1• kamer. ~ Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve·rslaggever·, H. Anciaux Henry de Faveaux. Gelijlchtidende concl~ts·ie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur~generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Demeur.

1•
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1 o VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
VADER VERANTWOORDELIJX VOOR DE
SCHADE VEROORZAAKT DOOR ZIJN MET HEM
WONEND MINDERJARIG KIND. VERAN'l'WOORDELI,JKHEID AFHANKELI= VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE MINDERJARIGE.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
VADER VERANTWOORDELI.JK WEGENS EEN ONRECHTMA'l'IGE DAAD VAN ZIJN MINDERJARIG
lUND. BESTANDDELEN VAN DE ONRECH'l'MA'l'IGE DAAD. lVIINDERJARIGE DIE DE OUDERDOM VAN RET OORDEEL DES ONDERSCHEIDS
NIET BEREIKT HEEFT. 0MSTANDIGHEID DIE
JFEN ONRECH'l'MATIGE DAAD NIE'l' UITSLUIT.

afhankeUjlc gemaalct van de voorwaarlle aat de schctde door· een orwechtmaUge Claall van de minder-jarige ve·roorzaakt wer-d.

2° De onrechtrnaUge.dactll van cle minder-jar-ige, ver-e·ist voor- de toetJassing van
artih;el 1384, licl 2, V(lf/> het B·nr·geTlij lc
Wetboelc, is niet noodzalcelijlc een llaall
gestelcl lloor- een minder-ja·rige die Teecls
cle o~tderdorn ·van het oordeel des onderscheids ber·eilct heett; een daad ~vaar·
door· aan een clerde schade wonlt beTokkend, d·ie door lle minller-jar·ige gesteld
wer-ll en welke hij niet het r·echt had
te stellen, volstaat.
(COLLIN, '1'. VAN VARENBERGH.)
ARREST

(1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest. op 4 november 1955 gewezen door
bet H·of van beroep te Brussel;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1383 en 1384, inzonderheid 1384, eerste, tweede en vijfde lid,
van bet Bi.u·gerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest vaststelt, enerzijds dat
ten dage van het litigieuze ongeval bet
kind Philippe Collin niet de leeftijcl van
onderscheid had bereikt en dat bet geen
fout begaan heeft waarvoor het persoonlijk verantwoordelijk is, en anderzijds
aanlegger voor de schade verantwoordelijk verklaart kraclltens het vermoeden
van
verantwoordelijkheid
van
artikel 1384, lid 2, van bet Burgerlijk Wetbock, om de reden onder meer, dat de eerste rechter terecht de fout van bet kind
Collin en het oor.zakelijk verband tussen
deze fout en de schade vastgesteld heeft,
zonder verdere vercluidelijking nopens cle
aard van de in aanmerking genomen font,
en doordat cle veroordeling van aanlegger
mitsdien rust op tegenstrijclige en onvoldoende reclenen welke bet niet mogelijk
maken cle wettelijkheicl cler beslissing te
onderzoeken, daar zij in het midden laten
of bet kind Collin al of niet een fout in
de zin van de wet begaan heeft en of de
aangewreven fout een zodanige is dat zij
de vermoecle verantwoorclelijkheid van
aanlegger wegens de schade, veroorzaakt
door zijn met hem wonend minderjarig
kind, kon doen ontstaan :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat Philippe Collin, zes jaar oud,
zoon van aanlegger, een pijl afgeschoten
heeft die bet kind Van Varenbergh, zoon

1o De verantwoordel'ijlcheid, floor artilcel 1384, lid 2, van het B~trgerUjlc TVetboelc ten laste gelegd van de vader van
een met hem wonende rninderjar·ige, is

(1) Zie de conclusies van het openbaar ministerie v66r dit arrest in Bull. en PAsrc., 1957,
I, 80fi

-547van verweerders, in het oog getroffen
heeft; dat het hof van beroep, uitspraak
doende over de vordering welke krachtens
artikel 1384, lid 2, . van het Burgerlijk
Wetboek door verweerders tegen aanlegger ingesteld is, beslist dat cc de eerste
rechter terecht de fout van het kind Collin en het oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade vastgesteld heeft JJ;
Overwegende dat het arrest, vervolgens
uitspraak doende over de door verweerders krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek tegen het kind Collin zelf
ingestelde voruering, deze verwerpt om
de reden dat het kind cc de rijpheid om
met onderscheid te handelen niet had bereikt JJ;
Overwegende dat uit de tekst van het
arrest zonder dubbelzinnigheid blijkt dat
het hof van beroep overwogen heeft,
enerzijds, dat de door artikel 1384, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek ten laste van
de vad~r ingestelde verantwoordelijkheid,
het bewijs van een onrechtmatige daad,
oorzaak van cle schade en begaan door
het minderjarig ldnd onderstelt, en, anderzijds, dat die onrechtmatige daad niet,
krachtens artikel 1382 van hetzelfcle wethoek, tot burgerlijke verantwoordelijkheid van de minderjarige kan leiden dan
indien deze de leeftijd van onderscheid
bereikt heeft;
Dat in deze beschouwingen, welke de
wettelijke gegrondheid ervan .zij, geen
tegenstrijdigheid schuilt en clat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384, inzonderheid 1384, eerste, tweede en
vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet, doordat, hoewel
het bevonden heeft dat aanleggers minderjarig kind ten dage van het litigieuze
ongeval wegens zijn jeugdige leeftijd nog
geen onderscheidingsvermogen genoot en
derhalve niet persoonlijk verantwoordelijk was voor de beweerdelijk door zijn
font veroorzaakte schade, het bestreden
arrest desniettemin tegen aanlegger het
vermoeden van verantwoordelijkheid van
artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
Wetboek heeft laten gelden, dan wanneer
de vader aileen dan wettelijk wordt vermoed schuldig en verantwoordelijk te zijn
voor de schade welke veroorzaakt wercl
door zijn minderjarig kind dat met hem
inwoont, ingeval de minderjarige een fout
begaan heeft welke de schacle veroorzaakt
heeft en waarvoor hij verantwoordelijk
is :
Overwegencle, voorzeker, dat de verantwoordelijkheicl, welke artikel 1384, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek, de vader van
een minderjarige ten laste legt, afhankelijk is van de voorwaarde dat cle schacle
door een onrechtmatige daad van de min-

derjarige veroorzaakt ZIJ, doch dat het
gebrek aan onderscheid, in strijcl met wat
het midclel beweert, niet uitsluit dat de
minclerjarige dergelijke claad kan verrichten;
Dat de onrechtmatige daacl welke tot
het toepassen van die wetsbepaling vereist is, een daacl is waardoor aan een ander een schade wordt berokkencl, welke
door de minderjarige verricht is en welke
deze niet het recht had te stellen;
Overwegende trouwens dat de verplichting van de vader, waarop het bij voormeld artikel 1384, lid 2, ingevoercle vermoeden is gesteund, bepaaldelijk de verplichting zijn gezag en zijn toezicht over
zijn minderjarig kind uit te oefenen, niet
pas ontstaat wanneer de minderjarige de
leeftijd van onderscheicl bereikt heeft;
dat zij v66r die leeftijcl zelfs met meer
waakzaamheid kan clienen te worden vervuld; dat het derhalve niet begrijpelijk
zou wezen dat de wetgever alleen clan een
niet-nakoming van die verplichting heeft
willen vermoeden wanneer het kind reeds
met onderscheid begaafcl is;
Dat het middel :itaar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 maart 1957. -1" kamer. - Voorzitter,
H. Woutel's, eerste voorzitter. - Ve1'BlarJgevei·, H. Bayot. - Gelijkluidende conclltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. De
Bruyn en Simont.
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10 HOGER BEROEP. -

BURGERLIJKE ZAl(EN. - 0NSPLITSBAAR GEDING. - HOGER
BEROEP VAN EEN PARTI.T. - HOGER BEROEP
DAT, OP STRAFFE VAN NIET-ONTVANRELIJKHEID, MOE1' GERICH1' WORDEN TEGEN AL DE
PARTIJEN DIE EEN STRIJDIG BELANG HEBBEN
MET DIT VAN DE BEROEPER.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. -BunGERLIJKE ZAKEN. - RECHTBANK VAN EERS'l'E
AANLEG. - CONCLUSIES VAN DE VERWEERDER.
- BETEKENING VEREIST. - UITZONDERING.
3° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. - i\IIIDDEL HIERUIT
GENOMEN DA'l' DE CONCLUSIES, OP TEGENSPRAAK NEERGELEGD 'l'ER 'l'ERECHTZI'l"l'ING
VAN DE RECHTBANK VAN EERS'l'E AANLEG, NIE'r
BE'l'EKEND WERDEN. - l\1IDDEL DAT NIET VOOR
DE EERS'l'E MAAL V66R HE'!' HOF J\fAG OPGEWORPEN WORDEN.
1o In bttrgerlijlce zalcen, wanneer het fieding onsplitsbaar is, moet het hager be-

-548roep van een partij, om ontvankeZijk te
zijn, tegen al de pMtijen v601· de eerste
rechter gericht zijn clie een sti"'ij dig belang hebben met dit van de beroeper (1).

2° Indien, in p!"'incipe, de conclu,sies clie
een verwerende partij voo1· de ~·echt
bank van eerste aanleg neemt moeten
betekend worden (2), mogen de partij en
niettemin ellcaar rninnelijlce rnededeling
doen vnn hanr concl~t·s·ies (3).

3° Mag niet vooT de ee1·ste maal 'U66r het
hof opgeW01"1Jen wonlen het rniddel hieTttU .Qenornen dat de concl~tsies, op tegenspraalc neergelegd te·r terechtzitting van
de rechtbanlc van eerste aanleg, niet betelcend werden.

'1'.

(BAUWENS,
SAMENWER'KENDE VENNOOTSOHAP S.A.F.I.A.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegen4e dat uit de aan het hof
Yoorgelegde stukken blijkt dat aanleggers vordering ertoe strekte voor recht
te doen zeggen dat. verweerster, de samenwerkende maatschappij S.A.F.I.A., zich
schuldig gemaakt heeft aan namaking
van een octrooi waarvan hij houder is,
en de schade te doen herstellen welke hij
door die namaking ondergaan heeft; dat
de gelaakte namaking erin zou bestaan
in BelgH\ producten van een Duitse Yennootschap « Maschinen Fabrik N. ,V. Becker und Sohne » ingevoerd, verkocht of
te koop gezet te hebben;
Overwegende dat ue vennootschap
S.A.F.I.A. de vennootschap cc Becker und
Sohne >> tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen heeft;
Dat de eerste rechter, zowel aan de
vennootschap S.A.F.I.A. als aan de vennootschap cc Becker uncl Sohne >> hun conClusies toewijzend, verklaanl heeft clat de
producten van laatstgenoemde geen namaking waren van de door het octrooi
Bauwens gedekte producten en Bauwens
tot de kotsen veroordeeld heeft, zo van
de hoofdvordering als van de vordering
tot tussenkomst en vrijwaring;
Overwegende dat het hof van beroep,
op hoger beroep door Bauwens enkel tegen de vennootschap S.A.F.I.A.; gericht,
dit beroep niet ontvankelijk verklaard

heeft daar Bauwens niet in hoger beroep
gekomen is tegen de vennootschap cc Becker und Sohne », zulks wegens de onsplitsbaarheid van het geding;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 339, 340, 443,
464, 466 en 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, ·voormelde artikelen 339, 443 en 470 respectievelijk gewijzigd door de artikelen 18 en 22 van het
koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936, van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1350, 1351 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 97 van de Grondwet en
van de beginselen van de betrekkelijkheid
van het gewijsde en van het hoger beroep, doordat het bestreden arrest, na
bevonden te hebben dat de oorspronkelijke vordering ertoe strekte te doen zeggen dat verweerster zich aan namaking
schuldig gemaakt heeft door in Belgie
een toestel binnen te brengen, onder zich
te hebben, te verkopen of ten toon, te stellen, hetwelk de namaking is van het toestel waarvoor aanlegger in cassatie octrooi verkregen heeft, dat verweerster
v66r de eerste rechter tot tussenkomst
en vrijwaring tegen de veroordelingen
welke te haren laste mochten worden uitgesproken opgeroepen heeft haar leverancier, de firma N. V. cc Becker und Sohne »,
welke tegen aanlegger geconcludeerd
heeft, en dat de eerste rechter door het
beroepen vonnis dat voor de partij cc Becker und Sohne >> bindend is verklaard, de
namaking niet bewezen verklaard heeft,
het hoger beroep van clit vonnis, hetwelk
enkel tegen verweerster in cassatie gericht is, niet ontvankelijk verklaart onder het voorwendsel dat deze verweerster
zich terecht beroept op het gewijsde ten
IJpzichte van de N. V. cc Becker und
Sohne », daar haar zaak niet mag gesplitst worden van die van de N. V. Becker, daar het toestel dat men haar verwi.it onder zich te hebben en in BelgH\ te
verkopen juist het door de N. V. Becker
vervaardigde en ingevoerde toestel is en
dat het niet denkbaar zou wezen dat zij
nog zou kunnen worden ,vervolgd uit
hoofde van het namaken van een toestel
ten aanzien van hetwelk j egens de vervaardiger en invoerder ervan en jegens
aanlegg·er in cassatie definitief is beslist
dat het geen namaaksel was, dan wanneer
gedingen tussen verschillende partijen aileen dan onsplitsbaar zijn, in dier voege
dat het vonnis daarvan niet kan worden
afgescheiden, als het voorwerp van de
betwisting jegens de verschillende partij en zodanig is da t het niet mogelijk is
(2) Code de procedure civile, art. 77.
(3) Code de procedure civile, art.

(1) Verbr., 18 september 1947 (AlT. Yerbr.,'
1947, blz. 275) en nota, ondertekend R. H.,
onder dit arrest in Bull. en PAsrc., 1917,

BRAAS,

I, 359.

nr 888.

Precis

de

proc{ilure

ci·vile,

81/Jis;
bd. II,
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en er een volstrekte feitelijke onmogelijkheid zou bestaan eventueel te hunnen opzichte van elkaar afwijkende beslissingen
ten uitvoer te leggeyt, wat ten deze het
geval niet is en wat het arrest in ieder
geval niet vaststelt :
Overwegende dat, in de door aanlegger
tegen verweerster inge~>telde V()rdering,
de ten geschille staande kwestie in hoofdzaak was of de door verweerster ingevoerde producten van de vennootschap
« Becker und Sohne ll, namaaksels opleverden van de door aanleggers octrooi gedekte producten;
Overwegende dat, nadat aanlegger ten
opzichte van verweerster en « in tegenwoordigheid ll van de vennootschap « Becker und Sohne Jl geconcludeerd had dat
de producten van deze vennootschap namaaksels wai·en van de zijne en nadat
de vennootschap <r Becker und Sohne ll tegen aanlegger geconcludeerd had tot nietnamaking en afwijzing van zijn. eis, de
rechtbank, onder inwflliging van laatstbedoelde conclusies, vaststelde dat geen
namaking aanwezig was;
Overwegende dat de hoofdvordering en
de oproeping tot tussenkomst en vrijwaring debatten over een zelfde kwestie inleidden en aan de rechter het afhandelen
van een zelfde geschil oplegden;
Dat de rechtbank van eerste aanleg uitspraak gedaan had door een dispositief
dat de drie in de zaak staande partijen
gemeen was;
Overwegende dat aanlegger onder die
omstandigheden van die beslissing tegen
verweerster niet in hoger beroep kon komen zonder zijn beroep tevens tot de
vennootschap <r Becker und Sohne ll nit te
breiden, en dit te meer daar hij, zoals hij
in zijn conclusies zou preciseren, hoger
beroep instelde om te horen zeggen dat,
in strijd met de beslissing van de eerste
rechter, yerweerster zich aan namaking
sclmldig gemaakt had door de producten
van voormelde vennootschap <r Becker und
Siihne ll in Belgie in te voeren, te verkopen en te koop te zetten;
Dat, aangezien deze vennootschap v66r
het hof van beroep niet in de zaak was
gesteld geworden, het beslist bleef niet
enkel in de betrekkingen tussen verweerster en de vennootschap << Becker und
Sohne ll, doch jegens aanlegger zelf, dat
de producten van de vennootschap Becker
geen namaking waren van de door llet
octrooi Bauwens gedekte producten;
Dat het middel naaT recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1107, 1134, 1135,
1319, 1320, 1322, 1350, 1351 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 339,
443, 464, 466 en 470 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, voormelde

artikelen 339, 443 en 470 respectievelijk
gewijzigd door de artikelen 18 en 22 van
het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart
1936, en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, na bevonden
te hebben dat de oorspronkelijke vordering ertoe strekte te doen zeggen dat verweerster zich aan namaking schuldig gemaakt heeft door in BelgHl een toestel
binnen te brengen, onder zich te hebllen,
te verkopen of te koop te zetten hetwelk
de namaking is van het toestel waarvoor
aanlegger octrooi verkregen heeft, dat
verweerster v66r de eerste rechter tot
tussenkomst en vrijwaring tegen de veroordelingen welke te haren laste mocllten
worden uitgesproken, opgeroepen heeft
haar leverancier, de firma N. V. «Becker
und Sohne ll en dat deze, aldus in de
zaak betrokken, tegen aanlegger tot nietontvankelijkheid en, in elk geval, tot nietgegrondheid van zijn vordering geconcludeerd heeft, beslist dat het geding betreffende het litigieuze toestel tussen alle in
de zaak staande partijen ingeleid en afgedaan is geworden, dat aanlegger,
wiens conclusies afgewezen zijn geworden, derhalve het recht zou gehad hebben
tegen de N. V. « Becker und Sohne Jl tegelijkertijd als tegen verweerster hoger beroep in te stellen en dat, om dit niet gedaan te hebben, zijn hoger beroep niet
ontvankelijk is, daar de zaak van verweerster niet mag worden gesplitst van
die van de N. V. «Becker und Sohne ll,
dan wanneer deze vennootschap v66r de
eerste rechter aan aanlegger geen conclusies betekend heeft, aanlegger tegen haar
niet geconcludeerd heeft en aileen verweerster ertoe geconcludeerd heeft dat
het vonnis voor die partij bindend zou
worden verklaard, en doordat het bestreden arrest mitsdien aangenomen heeft
dat, v66r de eerste rechter, het geding
zou ingeleid en afgedaan zijn geworden
door een vonnis dat aan alle partijen gemeen is en dat het tegen slechts een dier
partijen ingesteld hoger beroep niet ontvankelijk zou wezen, met miskenning van
de genomen conclusies en van het v66r de
eerste rechter totstandgekomen gerechtelijk contract :
Overwegende dat het middel steunt,
enerzijds, hierop dat aanlegger tegen de
vennootschap <r Becker und Sohne Jl niet
geconcludeerd heeft en, anderzijds, hierop dat de conclusies clier vennootschap
te zijnen opzichte krachteloos zijn, naardien zij hem niet zijn betekend;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals ten antwoord
op het eerste middel is gezegd, aanlegger
v66r de eerste rechter tegen verweerster
en in tegenwoordigheid van de vennootschap «Becker und Sohne ll geconcludeerd heeft; dat hij akte ervan gevraagd

-

550

heeft dat hij de vordering· jegens elke
der partijen op 100.000 frank raamde;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat; ·
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt clat de vennootschap « Becker und Sohne )) op de
terechtzitting v66r de eerste rechter tegen aanlegger contradictoir conclusies
heeft genomen;
Overwegende dat geen enkele der in
het middel aangeduide wetsbepalingen de
betekening van die conclusies op straffe
van nietigheid voorschreef; dat, volgens
artikel 81b·is van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, partijen elkaar
minnelijke mededeling kunnen doen van
hun conclusies;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat aanlegger v66r de eerste rechter het niet betekenen van de door voormelde vennootschap genomen conclusies
do en geld en heeft;
Dat hij derhalve niet meer ontvankelijk
is om zich op het niet-betekenen ervan te
beroepen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 maart 1957. -1° kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - vm·slaggever H. Piret. - Gelijkl~tidende concl~t
sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·, H. De Bruyn.
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ELECTRISCHE ENERGIE. - VoORZIENING. - VERGUNNING DOOR EEN GEMEENTE
VERLEEND. - LASTENKOHIER DAT DE CLAUSULES VAN ARTIKEL 26 VAN HET MODEL-LASTENKOHIER WEERGEEF'l', - WEDERINKOOP VAN
DE VERGUNNING. - BEREKENING VAN DE ANNUl'l'EIT AAN DE CONCESSIEHOUDER VERSCHULDIGD. - AFSCHRIJ'VING VAN DE WERKEN EN
VAN HET MA'l'ERIEEL. - EJXPLOITATIE-UITGAVE.

Wanneer een gemeente, na cle concessie
verleend te hebben voo1· de voo1·ziening
van electrische ener.gie, volgens een lastenlvohier de claus~tles wee1·gevende van
Mtilcel 26 van het modellastenlcohier,
gezegcle concess·ie wederinlcoopt, omvatten de exploitatie-ttitgaven, waannede
relcening moet gehmtden worden om de
netto-opbrengst van elk jaa·r te bepalen,

die in aanme1·lving dient genomen te
worden om de aan de concessiehottder
te betalen anmtiteit te berekenen, de afschrijving van de werlven en vait het
mate1·ieel.

{N. V. GAZELEC, T. GEJ\IEENTE ZANDVOORDE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schenc
ding van de artikelen 8 en 21 van de wet
van 10 maart 1925 op de electriciteitsvoorziening, 1 van het koninklijk besluit van
11 februari 1927 (gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 februari 1936,
26 augustus 1938, en de besluiten van de
Regent van 23 october 1946 en 5 maart
1948) bevattende het model-lastkohier
voor de cloor .een gemeente of door een
vereniging van gemeenten in vergunning
te geven voorziening van elektrische energie, en 26 van gezegd lastkohier weergegeven oncler voornoemd artikel 1, 1134,
1135, 1161, 1162, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, dienende op partijen artikel 26 van het concessiecontract toe te passen, volgens welker bewoordingen, in geval van terugneming tijdens de vergunning, « ... de gemeente ... aan de concessiehouder, voor elk
der tot verstrijking van de verguhningsduur nog te lopen jaren, een annuiteit
betalen (moet), gelijk aan de gemiddelde
netto-opbrengst - verhoogd met 10 t. h.
om rekening te houden met de winstvermeerdering ~ der vijf beste onder de zeven jaren die de overname onmiddellijk
voorafgaan (zonder dat gezegde annuiteit
ooit zou kunnen lager zijn dan de nettoopbrengst verhoogd met 10 t. 11. van het
laatste der zeyen tot vergelijking genamen jaren), de netto-opbrengst die(nend)
berekend door van de ontvangsten af te
trekken al de exploitatieuitgaven, daaron-.
der begrepen die voor het onderhouden
en vernieuwen van werken en materieel,
alsook de intrest (tegen 1 t. h. minder
dan de discontovoet der Nationale Bank
van Belgie voor niet geaccepteerde wissels) van het aan de concessiehouder terugbetaald kapitaal )), nochtans beslist
heeft, onder voorwendsel « dat het in de
bedoeling lag van de partijen, in geval
van vroegtijdige overneming van de concessie, de concessiehouder schacleloos te
stellen door hem een jaarlijkse vergoecling
toe te kennen, welke rekening zou houden
en met de .winstderving en met de gevolgen van de vervroegde uitbetaling van het
kapitaal )), ... « dat de in artikel 26 ge-

-551bruikte uitdrukking << exploitatieuitgaven JJ niet beperkend is; .. . dat de par. tijen het opmaken bedoeld (hadden) van
een. exploitatierekening, dit is in dit geval het verschil tussen de b:r:uto-ontvangsten en de kostprijs van de uitbating; ...
dat als kostprijsfactoren en dus als uitga ven dien( den) aangemerkt .. . eveneens
de kosten van afschrijving ... ; dat immers
die kosten ten laste vallen van de productie, ongeacht of het bedrijfsresultaat gunstig is of niet ... ; dat zij door de onderneming ineens worden uitgegeven en in detail... in de kostprijs worden begrepen )J,
eerste onderdeel, dan wanneer, daar artikel 26 de letterlijke en verplicbte weerc
gave is van een beding van het type-contract opgelegd door het koninklijk besluit
van 11 februari 1927 genomen in uitvoering van de bepalingen van de wet van
10 maart 1S25 bedoeld in het middel, de
rechter over de grond, zonder de aard van
administratief contract der overeenkomst
van partijen te miskennen en voornoemde
wetsbepalingen die er de reglementaire
voorwaarden van bepaalden te scbenden,
niet de zin en de draagwijdte konden bepalen van de betwiste uitdrukking «exploitatieuitga ven JJ door bet enig onderzoek van een gemeenschappelijke wil van
partijen, die niet bestond in feite en daarenboven zonder uitwerking was in rechte
(schending der in bet middel aangeduide
artikelen van de wet van 10 maart 1925
en het koninklijk besluit van 11 februari
1927, en van de artikelen 1134 en 1135 van
het Burgerlijk Wetboek); tweede onderdeel, dan wanneer de gebruikelijke en
· boekhoudkundige betekenis der bewoordingen door de wetgever gebruikt en
woordelijk hernomen door partijen, alle
verwarring verbood tussen het begrip van
« opbrengst JJ vo6r afschrijving, bedoeld
door artikel 26, en dit van « maatschappelijke winst JJ - saldo der rekening van
winst en verlies na afschrijving - weerhouden door het bestreden arrest,. en het
forfaitair karakter der annuiteit bepaald
door artikel 26 zich daarenboven verzette
tegen de uitgebreide interpretatie gegeven
door de rechter over ue grond aan de uitdrukking « exploitatieuitgaven JJ door er
de afschrijvingen in te begrijpen; doordat
het bestreden arrest, aan de bewoordingen van het koninklijk besluit van 11 februari 1927 voornoemd een andere betekenis gevend dan hun gewone techniscbe
zin en een draagwijdte door zijn tekst
verboden, alzo dit koninklijk besluit en
de in het middel aangeduide bepalingen
van de wet van 10 maart 1925 waaraan
het gehecht is, geschonden heeft; doordat
ten minste het bestreden arrest q~ bewijskracht geschonden heeft van de overeenkomst van partijen daar het de betekenis
en juiste draagwijdte ervan miskend heeft
(schending van de artikelen 1319, 1320,

1322 van het Durgerlijk Wetboek); doordat in alle geval het bestreden arrest niet
genoegzaam geantwoord heeft• op de middelen regelmatig door eiseres aan de rechter over de grond onderworpen, en afgeleid nit de oorsprong van artikel 26, de
toepassing die ervan gemaakt was en de
aard van forfait te erkennen aan de annuiteit (schending van artikel 97 van de
Grondwet); derde onderdeel, dan wanneer de rechter over de grond, door zich
ervan te onthouden aan artikel 26 van de
concessie-overeenkomst de betekenis te
geven die voortsproot nit de gehele akte
(bijzonder nit artikel 25 waarnaar artikel 26 verwijst) en, in geval van twijfel,
gezegd artikel te interpreteren ten gunste
van eiseres zoals deze het hen uitdrukkelijk in regelmatige beroepbesluiten vroeg
op grond van artikel 1162 van het Durgerlijk Wetboek, en door zich, ervan te onthouden op die besluiten te antwoorden,
hij aldus voornoemde wettekst geschonden heeft alsook de artikelen 1161 van het
Durgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet:
Over het eerste- onderdeel :
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het middel het bestreden arrest verwijt de betekenis en de draagwijdte van
de uitdrukking « exploitatieuitgaven JJ te
hebben bepaald door het enkel navorsen
van de gemeenschappelijke bedoeling van
partijen;
Overwegende dat de bewoordingen van
het arrest niet toelaten te· beweren dat
het gelet op de gemeenschappelijke bedoeling der partijen zou zijn en niet uitsluitend op grond van het voorwerp .zelf van
het tussen de partijen gesloten contract
van vergunn~ng voor voorziening van
electrische energie, alsmede van de bewoordingen waarin het beding opgesteld
is, waarvan de toepassing het voorwerp
van het geschil uitmaakt, dat de rechter
verklaart « uat de in artikel 26 gebruikte
uitdrukking « exploitatieuitgaven >J niet
beperkend is >J en uitdrukkelijk bepaalt
wat client aangemerkt « als kostprijsfactoren en dus als uitgaven JJ;
Dat, daarenboven, met de nadruk te
leggen op de tegenstrijdigheid met de bedoeling van de partijen, het arrest erop
wijst dat « het onverantwoordelijk zou
zijn de jaarlijkse vergoeding derwijze te
bepalen dat geintimeerde (hier. aanlegster) tenslotte een vergoeding zou ontvangen voor de waardevermindering van een .
rna teriaal waarover zij niet meer beschikt, terwijl de appellante, (hier verweerster), die de installatie uitbaat, uiteindelijk tweemaal de kosten van afschrijving van ditzelfde materiaal zou
moeten dragen JJ ;
·
Waaruit volgt dat, steunend op een ver-

-552keerde uitlegging van het arrest, cUt onderdeel van het middel in feite niet opgaat;

conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Van
Leynseele.

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over . de
grond een uitlegging van artikel 26 van
het tussen partijen gesloten contract,
welk niet in strijd is met de bewoordingen van dit artikel naar de gebruikelijke
zin ervan, heeft gegeven en ze gemotiveerd heeft;
Overwegende dat door aan het beding
van een tussen partijen gesloten contract
aldus - door de gemotiveerde uitleg·giilg
clie het eraan geeft - de uitwerking toe
te kennen welke dit becling ten aanzien
van de partijen rnedebrengt, het arrest de
bewijskracht van de aide welke als bewijs van de overeenkomst geldt niet kan
rniskennen;
Overwegende dat de rechter die de beschouwingen laat kennen waarop hij de
aan een bedii1g van een contract gegeven
uitlegging steunt, zodoende. ant~oord verstrekt op het middel afgele1d mt een verschillende uitlegging; dat bij niet gehouden is ieder van de tot staving· van die
uitlegging ingeroepen argurnenten te beantwoorden;
Dat het tweede onderdeel van bet middel niet kan ingewilligd worden;
Over bet derde onderdeel :
Overwegende dat in strijd met de bewering van dit onderdeel van het middel,
de recbter aan artikel 26 van het vergunniilgscontract de betekenis gegeven heeft
welke uit 'het geheel van· de akte voortvloeit in het bijzonder uit artikel 25,
daar ~it die bepaling duidelijk blijkt dat
de afschrijving, die de wa.ardevermindering van werken en mater1eel ver)Jeeldt,
werkelijk zoals het arrest het beshst een
last van de exploitatie uitmaakt;
Overwegende dat het arrest dat de betekenis van het betwist beding bepaald
heeft en zijn beslissing desaangaande gerecbtvaardigd beeft, daardoor zelf de veronderstelling, voorzien bij artikel 1162
van het Burgerlijk Wetboek, van de hand
gewezen heeft; dat, verrnits de niet toepassing van die wetsbepaling alzo gerechtvaardigd is bet arrest zodoende geantwoord heeft 'op de conclusies die tot
toepassing ervan strekten ;
Dat bet derde onderdeel van het middel
niet kan ingewilligd worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

8 maart 1957. -1° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters eerste voorzitter. - Verslaggever, H. ~an Beirs. GeUjlcluidende
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1° MIDDELEN 'l'OT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL EEN BESCHOUWING CRI'l'ISEREND WAAROP DE BESLISSING NIE'l' GEGROND IS. - J\'IIDDEL NIE'l' ON'l'VANKELIJK.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAI'EN. VONNIS AANNEMEND DAT DE CLAUSULE VAN EEN
CONTRACT, DIE AAN DIT LAA'l'STE TEBUGWERKENDE KRACHT TOEKENT, EEN BEGIN VAN
SCHRIFTELIJK BEWIJS VAN EEN VOORAFGAANDE OVEREENKOMST UI'l'MAAKT, DAT DE INLASSING VAN DIE CLAUSULE HET ELEMENT IS VAN
EEN VERMOEDEN VAN HE'l' BESTAAN VAN DIE
OVEREENKOMS'l', EN DAT HET BEWIJS VAN HE'l'
BESTAAN VAN DEZE LAATSTE VOLLEDIG IS, REKENING GEHOUDEN MET HET BESTAAN VAN EEN
BEGIN VAN SCHHIFTELIJK BEWIJS. - REDENEN VRIJ VAN TEGENSTRIJDIGHEID.
1° Is niet ontvankelijlc, bij ge1J1·ek aan
belang, het mjddel dat een beschouw·ing
critiseert, waa1·op de beslissing niet gegrond is (1).

·2° Is niet met st!'ijdighe·id behept het vonnis dat aanneemt dat de clattsu.le van
een contract, die aan dit laatste tent.gwerlcende lc1·acht toelcent, een begin van
schrijtelijlc bewijs van een voomfgaande overeenlcomst ttitmaalct, dat de inlassing van die clattsttle het element is van
een vermoeden van het bestaan van cUe
overeenlcomst, en dat het bewijs van het
bestaan van deze laatste volledig is, rekening gehouden met het bestaan van
een begin van schrittelijl.; bewijs.

(N. V. VERZEKEHINGSMAATSCHAPPIJ
<<DE VADERLANDSE ll. T. GOEYVAEH'l'S EN ESKENS.)
ARREST.
:S:ET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 1162 en 1315
van het Burgerlijk Wetboek, cloorclat het
bestreclen vonnis, na vastgestelcl te hebben dat de kwestieuze verzekeringsoTer(1) Raadpl. verbr., 1 juli 1955 (A•·r. J!e•·br.,
1955, blz. 895).

-553eenkomst nr 67.924, tussen eiseres en de
heren Van den Berghe en Palinckx aangegaan, « opgemaakt werd te Antwerpen op
29 october 1951, doch vermeldt dat zij
slechts van kracht zal zijn zodra de
maatschappij in het bezit is van het door
de onderschrijver ondertekend exemplaar
en slechts uitwerksel zal hehben op 26 october 1951 )) en dat deze bedingen tegenstrijdig waren, beslist heeft dat « in geval
van twijfel, ter oorzake van tegenstrijdige bedingen, deze tegen de opsteller
der clausule dienen ge!nterpreteerd, en
zulks bij toepassing van het princiep vervat in artikel 1162 van het Burgerlijk
Wethoek )) en bijgevolg eiseres veroordeeld heeft aan verweerster vergoedingen
te hetalen voor de schade die zij geleden
had ten gevolge van een arheidsongeval,
haar overkomen op 27 october 1951, dan
wimneer artikel 1162 bepaalt dat in geval
van twijfel de overeenkomst verklaard
wordt tegen hem die bedongen heeft en
ten gunste van hem die zich verbonden
heeft, dan wanneer in onderhavig geval
de vraag was te weten of eiseres zich verhonden had om risico's te dekken vanaf
26 october 1951, dan wanneer de twijfelachtige hedingen van de polis dienaangaande dus ge!nterpreteerd moesten worden ten gunste van eiseres, dan wanneer
ten slotte, volgens artikel 1315, de hewijslast van de verhintenis van eiseres
ten laste was van verweerster, .oorspl'on]l:elijke ·eiseres :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat de verzekeringsovereenkomst, op
29 october 1951 gesloten, vermeldt dat de
overeenkomst slechts van kracht zal zijn
zodra de maatschappij in het hezit zal
zijn van het door de onderschrijver ondertekend exemplaar en uitwerksel zal
hebben op 26 october 1951;
Dat indien het verklaart dat, in geval
van twijfel, ter oorzake van tegenstrijdige bedingen, deze, hij toepassing van
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek,
tegen de opsteller van die. clausules dienen ge!nterpreteenl te worden, het nochtans bepaalt noch tussen welke hedingen
een tegenstrijdigheid hestaat die twijfel
doet ontstaan, noch welke uitlegging ervan zich, bij toepassing van het alzo ingeroepen principe, opdringt;
Overwegende dat nit de bestreden heslissing hlijkt dat de rechter de hedingen
van het contract niet heeft geinterpreteerd;
Dat, inderdaad, om te beslissen dat
aanlegster zich geldig had verhonden, in
de plaats en tot bevrijding van de verzekeringsnemers, de vergoedingen te betalen waarop verweerster recht mocht hehben tengevolge van het arbeidsongeval
waarvan zij het slachtoffer is geweest en
om, derhalve aanlegster tot hetaling van

die vergoedingen te veroordelen, de rechter uit feitelijke bestanddelen het bestaan van een overeenkomst heeft afgeleid, die zowel het contract als het ongeval voorafging, en, waaruit zodanige verbintenis ten laste van aanlegster voortvloeide;
Dat aldus het middel, dat heschouwingen critiseert die het dispositief van de
bestreden heslissing niet staven, niet ontvankelijk is, bij gehrek aan helang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 27 en
28 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, 1134, 1315, 1316, 1322, 1341,
1347, 1349, 1352, 1353, van het Burgerlijk
Wethoek, 97 van de Grondwet; doordat
het hestreden vonnis, na vastgesteld te
hehben dat de kwestieuze verzekeringsovereenkomst op 29 october 1951 opgemaakt en ondertekend werd, en dat de
schade waarvoor nu vergoeding gevraagd
wordt op gezegde datum reeds bestond,
vermits de ramp zich op 27 october voorgedaan had, beslist heeft dat artikel 28
van de wet van 11 juni 1874, waarbij hepaald wordt dat de verzekeringsovereenkomst geen uitwerksel kan hehben indien
de voorziene schade reeds hestand op het
ogenblik waarop het contract gesloten
werd, in casu niet van toepassing was, en
dat het contract zijn uitwerksels had
vanaf 26 october 1951, zulks om reden dat
er een voorlopige dekking was aangegaan,
en het bewijs van deze voorlopige dekking, die door eiseres ontkend werd,
heeft afgeleid uit het heding van de polis
hetreffende de terugwerkende kracht der
uitwerksels der overeenkomst op 26 october, met dien verstande dat deze clausule << een begin van schriftelijk bewijs
uitmaakt, dat al de noodzakelijke elementen om een begin van schriftelijk bewijs
uit te maken omvat ll, dat zij « hewees ll
dat de voorlopige dekking was aangegaan
« en dat deze )) dekking aldus bewezen
was als «·een vermoeden, beantwoordende
aan de vereisten van de wet ll, eerste onderdeel, dan wanneer het tegenstrijdig
is hetzelfde element terzelfdertijd als begin van schriftelijk bewijs, als vermoeden en a:ls volledig hewijs van een recht
of van een verhintenis te beschouwen,
dan wanneer het minstens onmogelijk kan
uitgemaakt worden op grond van welk
wettelijk hewijsmiddel de rechter over de
grond zijn beslissing gestaafd heeft over
het « aangaan van een voorlopige dekking ll, dan wanneer deze onduidelijkheid
in de motivering van het hestreden vonnis met het gebrek aan de door artikel 97
van· de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat, tweede onderdeel, dan wanneer, om aan de voorschriften, van openbare orde, van artikel 28 van de wet op
de verzekeringen te v<ildoen, het bestaan

-554van een overeenkomst tussen eiseres en
haar ·verzekeringsnemers v66r het ontstaan van de schade, dus in cas·u v66r
27 october, moest bewezen worden, dan
wanneer het bestreden vonnis noch het
sluiten van een verzekeringsovereenkomst
noch het aangaan van een voorlopige dekking v66r 27 october vastgesteld heeft,
dan wanneer het beding van terugwerkende kracht, welk op !::9 october in de
kwestieuze , overeenkomst ingelast werd,
niet wegnam dat op clit ogenblik de ramp
ree~s ontstaan was en dat, bijgevolg, dit
bedmg de reeds bestaande schade niet kon
dekken, dan wanneer, bij toepassing van
artikel 28 van de wet van 11 juni 1874, de
rechter over de grand de kwestieuze schade als door de polis niet gedekt moest
beschouwen :

schriftelijk bewijs, het bewijs door ver"
moedens vervolledigd' werd;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat nit het antwoord op
het eerste onderdeel van het middel blijkt
dat de bestreden beslissing het bestaan
vastgesteld heeft van een v66r 27 october
1951 aangegane overeenkomst die aan de
onderschrijver van de op 29 october opgemaakte en ondertekende polis de voorlopige dekking van het risico, voorwerp van
die polis, verleent;
·
Overwegende dat, daar het vonnis de
veroordeling van aanlegster op die overeenkomst v~n v66r 27 octolJer 1951 grondt,
het geen mtwerksel heeft gegeven aan
een verzekeringsovereenkomst tot dekking
van een schade welke op het ogenblik van
het contract reeds bestond en evenmin
Over het eerste onderdeel :
aangenomen heeft dat de terugwerkende
kracht van het beding, in de op 29 octoOverwegende dat nit de motieven van ber opgemaakte polis ingelast, toeliet de
het bestreden vonnis blijkt dat het het omstandigheid dat de schade op die dadoor de rechter in acht genomen vermoe- tum reeds verwezenlijkt was ter zijde te
den. iS dat, volgens deze, het bewijs uit- laten en, wat die polis aangaat, de toemaakt van het bestaan van een op 26 oc- . passing van artikel 28 van de wet van
tober 1951 aangegane overeenkomst welke 11 juni 1874 te ontwijken;
ertoe strekte, van dit ogenblik af, het riWaaruit volgt dat geen van de ondersico te dekken dat het voorwerp is van delen van het middel kan ingewilligd worde verzekeringsovereenkomst die slechts den;
drie dagen later werd opgemaakt en on(Het oveTige zonder belang.)
dertekend;
Om die redenen, verwerpt de voorzieDat het beding van het op 29 october
1951 ondertekend contract, hetwelk be- ning; veroordeelt aanlegster tot de kospaalt dat clit laatste zijn uitwerksel op ten.
26 october 1951 zal hebben, het bekende
8 maart 1957. -1e kamer. - VOOI"ZUter,
feit is waaruit de rechter de gevolgtrekH. Wouters, eerste voorzitter. - Verslagking heeft afgeleid dat tussen dezelfde gevel-,
H. van Beirs. - GeUjlcl-ztidende
partijen op die datum een overeenkomst
H. Depelchin, advocaat-genemet hetzelfde voorwerp als lwt contract concl·usie,
raal. - PleiteTs, HH. Struye en De
gesloten wercl;
Bruyn.
Overwegende dat, om te beslissen dat
het bewijs van het bestaan van de overeenkomst betreffende de dekking van het
risico vanaf 26 october 1951 door vermoe2e KAMER. - ll maart 1957
dens kon gebracht worden, de rechter
erop wijst dat een begin van schriftelijk
bewijs van die overeenkomst bestond; dat GENEESKUNDE. - GEXEESKUNST. - FElhij inderclaad aanneemt dat het beding
TEN S'l'RlJDIG MET DE IPLICH'fENLEER. FEldat aan l1et contract een terugwerkende
TEN VAN DEZELFDE AARD. EJEN ENKELE BEkracht geeft, een geschreven en door de
RHlPELI.JKE TEKORTKOMlNG. VooRWAARpartijen ondertekende akte is welk het
DEN.
feit van vooraf door de contracterencle
partijen aangegane verbintenissen waar- Met de .oeneeslcttn~Uge pUchtenleeT strijdi.oe feiten; zelfs een zekel-e t-ijd na anschijnlijk maakt;
deTe teiten van dezelfde aa1·d gepleegd,
Overwegende da t het niet tegenstrij dig
lctt.nnen met tleze lantste slechts een enis te beschouwen, enerzijds, dat het belcele beTispeUjke telcortlcoming ttitmnding van een contract een begin van
lcen, zolnng deze teiten niet het voo~-
schriftelijk bewijs van een voorafgaande
wenJ vnn een defin'itieve t·uchtbesliss·ing
overeenkomst uitmaakt en, anderzijds,
hebben ·uitgemnnlct (1).
dat het feit van de iulassing van clit beding in het contract een bestanddeel van
(1) Raadpl. verbr., 5 januari 1948 (Arr.
het vermoeden is dat als bewijs geldt van
Ferb?'., 1948, biz. 2) en de nota 4; 16 juni 1952
het bestaan van die voorafgaancle over(ibid., 1952, biz. 590) en 29 juli 1954 (ibirl.,
~enkomst, en eindelijk, aan te nemen dat,
m verband met het bestaande begin van 1954, biz. 768).

555(VAN DEN DAELE,
'J'. ORDE DER GENEESHEREN.)

ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 april 1956 gewezen door
de Gemengde Raad van beroep van de
Orde der geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 4, 5, 10, 11, 13
en 15 van de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van een Orde der geneesheren,
25, 130, 149, 151 van het koninklijk besluit
dd. 23 mei 1939 tot regeling van de toepassing van de wet dd. 25 juli 1938, 97
van de Grondwet, doordat de bestreden
beslissing de kennis van de zaak weerhoudt en het door eiser opgeworpen middel van aanhangigheid verwerpt om reden
dat « het onverschillig is ter zake dat de
Gemengde Raad van beroep nog geen uitspraak geda_an heeft over het verhaal van
dokter Van den Da.ele tegen de beslissing
van de- Provinciale Raad dd. 3 april 1954
(de beslissing van de Gemengde Raad van
beroep hierover werd verbroken door het
Hof van verbreking op datum van 19 september 1955) (1) ll en dat cc de feiten die
Van den Daele ten laste gelegd worden dezelfde niet zijn als deze waarvoor hij in
april 1954 v66r de Provinciale Raad van
Antwerpen terechtgestaan heeft, al zijn
zij van dezelfde aard; dat zij immers dagtekenen van na 17 december 19M ll, dan
wanneer de feiten die eiser verweten waren daden waren van uitoefening van zijn
specialiteit in meerdere kabinetten, wat
hem door de Provinciale Raad verboden
was geworden, verbod dat hij onwettig
heweerde om reden van onbevoegdheid
van de Raad om het nit te spreken, waaruit volgt dat de daden van uitoefening
van het beroep v66r of na 17 december
1954, een en hetzelfde feit, een voortdul'ende daad uitmaakten, die eenzelfde
kwestie v66r de Raad stelde, met het gevolg dat de Raad, om reden van aanhangigheid, de kennis niet kon weerhouden
van een nieuwe vervolging, wegens cc feiten van dezelfde aard Jl, die terug de
vraag stelde die r'eeds aan de Raad gesteld was :
Overwegende dat nit de stukken der
rechtspleging blijkt dat op 3 april 1954 de
Provinciale Raad van de Orde der geneesheren van Antwerpen beslist heeft de
erkenning van aanlegger als specialist in
te 'trekken, om de reden dat aanlegger,
alhoewel daartoe door de Raad aanzocht,
weigerde het aantal cabinetten die hij be(1) Arrest gepubliceerd in Bull. en PAsrc.,

1956, I, 4.

diende te beperken; dat de beslissing van
de Gemengde Raad van beroep van de
Orde der geneesheren, van 9 november
1954, waarbij die Gemengde Raad zich onbevoegd verklaarde. om uitspraak te doen
over het verhaal van aanlegger tegen de
beslissing van de Provinciale Raad, verbroken werd doOl" het Hof van verbreking
bij arrest van 19 september 1955 en dat
de zaak verwezen werd naar de anders
samengestelde Gemengde Raad, die daar'
over nog geen uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat de Provinciale Raad,
bij beslissing van 16 j anuari 1956, gezien
de aanhoudende weigering van aanlegger
het getal zijner cabinetten te beperken,
hem tijdelijk geschorst heeft nit het
recht om het even welke tak van de geneeskunde nit te oefenen;
Dat, om te beslissen dat die tuchtmaatregel geldig getroffen werd, de Gemengde
Raad laat gelden dat de feiten, die daartoe aanleiding hebben gegeven, alhoewel
van dezelfde aard, niet dezelfde zijn als
deze waarvoor aanlegger reeds in 1954
voor de Provinciale Raad terechtstond,
daar cc zij immers clagtekenen van na
17 december 1954 Jl;
Overwegende dat deze laatste beschouwing niet volstaat om de mogelijkheicl
nit te schakelen dat de weigering, die
door aanlegger v66r en na die datum aan
de dag zou gelegd geweest zijn, eenzelfde
feit uitmake, vermits een voortdurende
weigering een enkele daad kan uitmaken,
zolang daarover niet definitief uitspraak
gedaan werd;
Dat de bestreden beslissing aldus het
betwiste dispositief niet wettelijk rechtvaardigt en de in het middel aangeduide
wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de anders samengestelde Gemengde Raad van beroep van
de Orde der geneesheren, met het Neclerlands als voertaal.
11 maart 1957. - 2" lmmer. - VoorzUte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Huy.
brechts.
Gelijklttidende concltt,sie,
H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
Ple·iter, H. della Faille d'Huysse.
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1° GEMEENTEVERORDENING. DIODIR'I:RIBUTIE AAN HUIS. -
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-556DIE HET VASTHECHTEN AAN DE GEVELS VAN DE
AAN DE OPENBARE WEG PALENDE GEBOUWEN
TOELAAT VAN EEN KABEL, DIE BUI'fEN DE DBADEN VAN EEN GEMEENTEDIENST, DE LEIDINGSDRADEN BE\'AT VAN EEN DIENST VOOR RADIODIS'l'R!BUTIE AAN HUIS DOOR EEN PRIVATE VEN•
NOOTSCHAP GEEXPLOI'l'EERD. WETTELIJKHEID.

2° TELEGRAAF EN TELEFOQN.-

RADIODISTRinUTIE AAN HUIS. BENUTTIGING
VAN HET OPENRAAR DOMEIN OF VAN RET PRIVAAT EIGENDOM. REGLEMENTERING AAN DE
REGLEl\iENTERINGSMACH'l1 VAN DE KONING ONTTROKKEN.

1° Is wettelijlc de gemeenteveronlening
die, 01n redenen van openbaar mtt, het
vasthechten aan de gevels van (le aan
de openba1·e weg palende gebo·nwen toelaat van een lcabel die, behalve de rZraden van een gemeentelijlce teletoondienst, de leidingsdraaen IJevat van een
clienst voor radiod,ist1'ibutie aan lmis
door een private vennootschap rJei.Jm1Jloiteenl. (Politieverordening van de ge-

meente Anderlecht van 28 october 1948).
2° De reglementet"ing IJetreffend.e het bennttigen van het openbaa·r d.omein of
van het pTivaat ei.oendorn voor cle noodwendigheden van de in1"ichting van cle
ra.diodistributie aan hnis wonlt onttrolclcen aan cle macht van de Koning
orn beshturs- en politiereglementen betreffende de rctdiovedJincl·ingen ttit te
vaarcligen. (Wet van 14 mei 1930, art. 4;

koninklijk besluit van 12 november 1934.
art. 3.)
·
(KNOPS, T. N. V. ((RADIO PUBLIC ll.)

ARREST.

HilT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 juli 1956 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;

I. In zover de voor.ziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering ten laste van aanlegger :
Overwegende dat aanlegger er geen belang llij heeft zich te voorzien tegen de
beslissing die de openbare vordering door
verjaring vervallen verklaart; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing· over de bnrgerlijke
vordering door verweerster tegen aanlegger ingesteld :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 107 van de Grond-

wet, 50 van het decreet van 14 december
1789, 3 van hoofdstuk XI 'van het decreet
van 16-24 augustus 1790, 78 van de gemeentewet, 2 en 4 van de wet van 14 mei
1930 op de radiotelegrafie, radiotelefonie
en andere radiouitzendingen, 3, meer. bepaald lid 6, van het koninklijk besluit van
12 november 1934 betreff-ende de radiodistrillutie tlmis, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet!Joek, doordat het aangeklaagq
vonnis als wettelijk aanziet de !Jepaling
der politieverordening van de gemeente
Anderlecht dd. 2S october 1948, waarvan
het artikel 1 voorschrijft dat de eigenaars, vruchtgebruikers en bezetters van
eigendommen die aan de openbare weg
palen het vasthechten moeten gedogen
aan de gevels der gebouwen van ue ka!Jel
die de hoofdleiding inhoudt niet enkel van
de gemeentelijke telefooninstelling, maar
ook van de dienst voor radiodistrillntie
thuis, eu, derhalve, eiser tot schadevergoeding jegens de llurgerlijke partij veroordeelt omdat hij twee draden, die in de
kallel waren gelmndeld met deze die dienstig war en voor de gemeentediensten, afgesneden heeft, clan wanneer een politiereglement alleen ue openllare belangen
mag beogen en niet tot doel mag hebben
particuliere belangen te dienen, clan wanneer artikel 4 van de wet van 14 mei 1930
aan de Koning het recht voorbehoudt de
bestuurs- en politiereglementen betreffencle
de radiouitzendingen uit te vaarcligen, .zoclat de bepaling ten behoeve van de dienst
voor raclioclistributie tlmis, als strijdig
met de wet voorkomt en dat het feit dat
de draden die voor <lie clistributie dienstig waren zich in dezelfde kabel als deze
door de gemeente gebruikt bevinclen als
onverschillig voorkomt :
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat de politieverordening
van de gemeente Anderlecht van 28 october 1!H8 verorclent dat « de eigenaars,
vrnchtgebruikers en bezetters van eigenclommen die aan cle openbare weg palen
het vastb.echten zullen moeten gedogen
aan cle gevels der gebouwen, 'van de kabel
welke de lloofdleidingen inhoudt van de
gemeentelijke telefooninstelling en van de
clienst voor raclioclistributie thuis; clat het
hen verboclen is deze kabel weg te nemen
of van plaats te verancleren J);
Qyerwegende clat het bestreden vonnis
vaststelt dat verweerster in uitvoering
van de verordening, op de gevel van het
huis van aanlegger een kabel heeft gehecllt met zeven paar draden, waarvan
een paar voor de gemeentediensten voorbelwuden is; dat zij als opzichter en
waarnemer van de installaties van de gemeentelijke telefoondienst, vergoed worclt
door de mogelijklleid cle draden van de
radiodistributiedienst in te schakelen in
de gemeentelijke kabel, waardom; de erf-

--- -=s

-557dienstbaarheid aan aanlegger opgelegd
niet verzwaard wordt; en dat aanlegger
de 1eiding van de gemeentelijke telefoon
en 1•an de radiodistributie die aan de gevel van .zijn huis vastgehecht was vrijwillig doorgesneden en afgerukt heeft;
Overwegende dat de bedoelde politieverordening steunt eensdeels op de noodzakelijkheid ener gemeentelijke telefooninrichting op het grondgebied der gemeente Anderlecht, zowel om een betere
samenwerking onder de verschillende gemeentediensten te verzekeren als tot degelijke inrichting voor de informatie en het
alarm van de bevolking in geval van ourlog, onlusten en andere onheilen, anderdeels, , in gevolge van een overeenkomst
afgesloten met de naamloze vennootschap
« Radio-Public ll, door de Minister van
verkeerswezen gemachtigd, tot het aanleggen en het uitbaten van een radioclistributieonderneming op het grondgebied
der gemeente, op de noodzakelijkheid in
het belang van de openbare veiligheid en
voor het gemak van het verkeer op de
openbare weg, de beperking van het aantal palen te verwezenlijken en, dienvolgens, de hoofdleidingen van de gemeentelijke telefoonlijnen sa men, met deze van
de radiodistributie, door eenzelfde kabel
aan de gevels van de eigendommen palend
aan de openbare weg vast te hechten;
Overwegende dat door op beide deze
grondslagen van de verordening te wijzen
het bestreden. vonnis laat blijken dat de
politieverordening openbare en niet particuliere belangen bedoelt, zelfs wanneer
zij het aanleggen en het uitbaten van een
radiodistributiedienst beoogt ;
Dat het eerste onderdeel aldus op een
verkeerde interpretatie Yan de bestreden
beslissing steunt en derhalve feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 14 mei 1930 op de
radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere radioverbindingen, de Koning de bestuurs- en politiereglementen betreff'ende
die zaken uitvaardigt;
Overwegende dat, krachtens het koninklijk besluit van 12 no"Vember 193!, artikel 3, lid 6, de machtiging tot het in
stand brengen · van de radiodistributie
aan huis door de minister verleend wordt
onder voorbehoud van de rechten en
machten der openbare personen, de Staat
inbegrepen, of van de 'rechten van private
personen, wat betreft het benuttigen van
het openbaar domein of van het privaat
eigendom door de doorgever voor de behoeften van zijn inrichting;
Overwegende dat uit deze laatste bepaling blijkt dat de reglemelitering tot benuttiging van het openbaar domein of van

het privaat eigendom voor de 'behoeften
van de inrichting van ue radiodistributie
aan huis onttrokken wonlt aan ue macht
van ue Koning om bestuurs- en polltiereglementen betreffende de radioverbindingen uit te vaardigen;
Overwegende, dienvolgens, dat de litigieuze politieverordening van de gemeente
Anderlecht onder dat opzicht ook niet
strijclig met de wet is;
Dat het tweeue onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
11 maart 1957. - 2e kamer. - VooTzUteT, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. - GeUjkluiilenae conclusie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters,
HH. Van Leynseele en Simont.
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1o VERJARING. - STRAFZAKEN. - WANBEDRIJF WAARVAN DE VERJARING NIET AAN
BIJZONDERE REGELEN ONDERWORPEN IS. BESLISSING VAN RET GERECHT VAN WIJZEN
OP DIT WANBEDRIJ~' SLECHTS EEN POLITIES'l'RAF 'fOE TE PAS SEC\'. - FEl'l' ALS OVERTREDING VERJAARD. - 0NWETTIGE VEROORDELING.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZA\KEN .. VERBREKING OMDAT DE
RECHTER EEN POLI'l'IESTRA~' HEEFT TOEGEPAST OP EEN WANBEDR.IJF ALS OVER'l'REDING
VERJAAR.D. - VERJARING VAN DE PUBLIEKE
·VORDERING NIE'l' BEREIKT IN DE STAND VAN DE
RECHTSPLEGING NA VERBREKING. - VERWIJZING.
3° VERBREKING. - DRAAGWIJDTE. STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VONNIS VAN VEROORDELING VEEBROKEN OMDA'l' DE RECH'l'ER EEN POLI'l'IESTRAF HEEFT TOEGEPAS'l' OP EEN WANBEDRIJF
VERJAAUD ALS OVERTREDIN(}. - VERJAUING
VAN DE PUBLIEKE VORDERING NIET BEREIKT IN
DE STAND VAN DE RECHTSPLEGING NA VERBREKING. - VERBREKING VAN DE BESLISSING GEWEZEN OVER DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ.
l

0

TVanneer het geTecht Va?t wijzen ooraeelt ilat eT 1·eden is om slechts een politiestraf toe te passen op een wanbedrijf waa1·van de verjaring niet aan
bijzonile1·e regelen onderworpen is, lean
het deze skaf niet wettelijk toepassen
indien de publielce voTde·ring, die uit het
feit, als overt1·eding beschouwd, voort-

-558vloeit, vet·jaat·d is (1). (Wet van 17 april
1878, art. 21, 23 en 26.)

2° lVanneet· de besliss·ing ovet· de tntbUeke
vonlering verbrolcen wordt orndat ·de
reohter een poUtiestraf heett toegepast
op een feit als wanbedr'ijf ornsohreven
en als overtreding vet·jaard, en wanneet· in de stancl van de reohtspleging
na ttitspraak van de verbt·eking de vet·jaring van de pttblielce vorderin,q niet
bereilct is, is er reclen tot vet·wijzing (2).

3° De verbt·elcing, op de voorziening van
de belclaagde, van ae vet·oonlel'in,q die
een politiestrat toepast op een feit als
wanbedrijf ornsohreven en als overtreding vet·jaard, strelct zioh ttit tot ae beslissing over de vo·rcle1"ing van de burgerlijlce partij gewezen en d·ie het gevolg is vctn de ee-rste, indien, in de
stana van de t·eohtsplegin,q na die verbrelcing, de verjaring van (le pubUelce
vonlering n:iet bereikt is (3) .
(BRAD1' EN N. V. ELECTRTSCHE TRAMWEGEN
VAN GENT, T. PAPAY.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 october 1956 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
. Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 21, 23, 26 en
28 van de wet van 17 april1878 bevattende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, doordat
het bestreden vonnis, door eerste eiser tot
een geldboete van 10 frank te veroordelen, een straf uitgesproken heeft cUe, volgens artikel 38 van het Strafwetboek, een
geldboete wegens overtreding is, dan wanneer de publieke vordering volgende nit
het aldus gecontraventionaliseerd wanbedrijf verjaard was op het ogenblik waarop de rechter in hoger beroep uitspraak
heeft gedaan daar meer dan zes maanden
verlopen waren sedert 23 december 1955,
datum van de laatste gedingstuitende
daad :
Overwegende dat eerste aanlegger v66r
de politierechtbank van het kanton Gent
gedaagd is geweest om, op 3 november
1955, als bestuurder van een tramrijtuig;
verzuimd te hebben te 'vertragen of zelfs
(1) en (2) Verbr., 23 maart 1948 (A_,., .• Ye1·b1'.,
1948, blz. 172) en de nota's 1 en 2; 17 januari
1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 495, en de nota 1,
blz. 496).
(3) Verbr., 23 maart 1948 (AT'r. Verbr., 1948,
blz. 172) en de nota 3, blz. 173.

te stoppen wanneer ingevolge de stremming van het verkeer, het gevaarlijk kon
zijn de snelheid te behouden of zelfs ·verder te rijden, zomede op de plaatsen
waar, vqor het openbaar verkeer, voorzorgsmaatregelen nodig waren; dat deze
inbreuk voorzien wordt door artikel 6,
lid 6, van het koninklijk besluit van
'27 jal).uari 1931, gewijzigd bij art*el 1
van het koninklijk besluit van 26 augustus 1938, en door artikel 13 van eerstgenoemd besluit, gewijzigd bij het enig artikel van het koninklijk besluit van
6 juli 11136 'gestraft wordt, met acllt tot
veertien dagen gevangenisstraf en een
geldboete van 26 tot 200 frank of met
slechts een dier straffen, onverminderd de
toepassing van artikel 85 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
uitspraak doende over het hoger beroep
ingesteld, zowel door het openbaar ministerie als door de burgerlijke partij, tegen
de beslissing van de politierechter, waarbij eerste aanlegger vrijgesproken en
tweede aanlegster buiten .zaak gesteld
werden, eerste aanlegger veroordeelt niet
tot de straffen voorzien door het koninklijk besluit van 6 juli 1936 doch, zonder
verzachtende omstandigheden aan te nemen, tot een •geldboete van 10 frank, hetzij een politiestraf, en de tweede aanlegster burgerlijk verantwoordelijk verklaart;
Overwegende dat, zelfs indien de voorwaarden vereist voor de toepassing van
dergelijke straf voorhanden waren, de
rechter over de grond niet vermocllt ze
ter zake op te leggen, de openbare vordering wegens een overtreding verjaard
zijnde;
Overwegende immers dat nit de stukken
der rechtspleging niet blijkt dat de verjaring nuttig gestuit wercl door daden van
onderzoek of van vervolging, die plaats
hadden binnen de termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop het
door de rechter als overtreding aangezien
feit werd gepleegd; dat de laatste akte
van stui ting inderdaad een getuigenverhoor is waartoe een officier van gerechtelijke politic op 23 december 1955 overging
ingevolge het kantschrift del. 21 'december
1955 van de ollicier van het openbaar ministerie bij de politierechtbank te Gent,
en dagtekent van meer dan .zes maanden
v66r de uitspraak; dat zich geen enkele
grond van schorsing van de openbare vordering voorgedaan heeft;
Overwegende derhalve dat de uitgesproken straf onwettelijk is;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de openbare vordering de
verbreking met zich brengt van de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering clie er het gevolg van is ;

-55901n die redenen, en zonder dat er aanleidlng bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, hetwelk geen verbreking
zonder verwijzing kan rechtvaardigen;
verbreekt het bestreden vonnis; zegt dat
melding van onderhavig arrest zal gedaan
worden op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naai· de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, zetelende in boger beroep; legt ue kosten teri
laste van de Staat.
11 maart 1957. - 2• kamer. - Vom·zitH. Vanuermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijklttidende
conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Ansiaux.
ter,

2° Is niet ontvanlcelijk, behalve in geval
van overrnacht, de mernorie, tot staving
van een voorziening in stratzalcen ter
gr·iffie van het hof nee1·gelega mee/ dan
twee rnaanden .na de insch•i-ijving van
de zaalc OJJ de algemene rol (2) . (Besluit

van 15 maart 1815, art. 53 ; wet van
20 juni 1953, art. 6, par. 1.)
3° Het onderzoelc, ten laste van de daders
en de medeplichl'igen van dezelfde rnisd1·ijven ingesteld, is in Principe, onsplitsbaa1·, onder voorbehond van de
noo<lwendigheden van een goede rechtsbedeling. De beoo1·deUng van d·ie noollwendigheden behoo1·t aan de rechte·rs
over de g1·ond, onder voorbehottd van
de eerbied·iging van de rechten van de
verdediging (3).
(SORS, 'l'. MNISZEK.)

2•

KAMER. -

ll maart 1957
ARREST.

1o

FRANSE
TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - VooRziENING IN VERBREKING. STRAFZAKEN. VOORZIENINGSAKTE IN EEN ANDERE TAAL OPGEMAAK'l' ALS DIE VAN DE BES'J'REDEN BESLISSING. NIE'l'IGHEID.

2° VOORZIEJNING IN VERBREKING.
VORMEN. STRAFZAKEN. MEMORIE
VAN DE AANLEGGER. NEERGELEGD 'l'ER GRIFFIE VAN HE'!' HOF MEER DAN 'l'WEE MAANDEN
NA DE INSCHRI.JVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL. :MEMORIE NIE'l' ON'l'VANKELI.JK
JlEHALVE IN GEVAL VAN OVERMACH'l'.

3° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
0NDERZOEK 'l'E~ LAS'l'E VAN DE DADERS EN
MEDEPLICH'l'IGEN VAN DEZELFDE MISDRI.JVEN.
0NSPLI'l'SBAARHEID VAN DE RECHTSPLEGING. PERKEN. BEOORDELINGSMACH'l'
VAN DE RECH'l'ERS OVER DE GROND. PERKEN.

1° Is nietig de alcte van voorziening in
de F'ranse taal opgemaakt tegen een beslissing in 1le Nede1·landse taal gewezen {1). (Wet van 15 juni 1935, art. 27

en 40).
(1) V.orbr .. 1 october 1956 (Bull. en
1B!ii. I.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
bevel, op 4 juli 1955 gewezen door de
ltaadkamer der Rechtbank van eerste
aanleg te .Antwerpen;
I. Over de voorzieningen respectievelijk ·
op 11 en 17 juli 1956 ingesteld door Sors
en Mniszek :
Overwegende dat cUe voorzieningen in
de Franse taal ingesteld tegen een beslissing gewezen in de Nederlandse taal, nietig zijn;
II. Over de voorzieningen respectievelijk door dezelfden op 19 en 16 juli 1956
ingesteld :
Overwegende dat aanlegger Sors op
31 october 1956 een memorie tot staving
van zijn voorziening nedergelegd heeft,
hetzij meer dan twee maanden na 3 augustus 1956, datum waarop de zaak op de
algemene rol werd ingeschreven;
Overwegende dat aanlegger aanvoert
dat de nederlegging van de memorie niet
vroeger kon plaats grijpen om reden hij
slechts op 15 october 1956 de nodige toelating bekwam om zich in het rijk te be-

PASIC.,

i~\.

(2) Verbr., 24 december 1956 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 479). Zie ook volgend arrest.
Wat de draagwijdte betreft van de termijn
binnen dewelke de memorie tot staving van de
voorziening moet worden nedergelegd, de toelaatbaarheid, de vaststelling en de beoor(leling
van de overmacht een verlenging van die termijn rechtvaardigende, raadpl. de rede door
de H. procureur-generaal Leon Cornil uitgesproken ter plechtige openingszitting van
15 september 1952, blz. 29, 32. en 33, alsook
de nota 1, biz. 33.

(3) FAUSTIN-HELIE, T1·aite iie !'instruction C1'iminelle, Belg. uitg., bd. II, nrs 2205, 2209,
2819, 2849, 3333 en 3334; GARRAUD, Traite ii'inst••uction c1·iminelle et de procedure penale,
bd. II, nrs 579, 581, 590 en 591, bd. III, nr 998;
DALLOz, Repe1·t. p1·at., v° Competence c•·iminelle, nrs 4B3 en 4.84; Repe1·t. pmt. iir. belge,
vo Competence en mati/31·e •·ep1·essive, nr 36,
yo P1·oceclu1·e p{male, nrs 393, 404 tot 406, 413
en 416; verbr. Luxemburg, 28 april 1899
(PASIC., 1900, IV, 46) en verbr., 3 juni 1947
(A1·r. Verbr., 1947, biz. 177).

-560geven ten einde zijn verdediging te berei- den, die de voeging of de splitsing der
proceduren vereisen, aan de beoordeling
den;
Dat er uit de voorgelegde bescheiden van de rechters overgelaten worden en de
blijkt dat aanlegger tot 16 augustus in uitoefening van die macht enkel aanleillet rijk mocht verblijven; dat, vanaf ding tot verbreking geeft wanneer z!j de
11 juli, datum waarop llij zich voor de schencling van de rechten cler verdedlgil}g
eerste maal tegen de beslissing der raad- medebrengt;
kamer voorzien heeft, tot 16 augustus,
Overwegencle clat de bestreclen !JesUsdatum waarop hij llet land heeft moeten sing onder meer vaststelt « clat het ouderverlaten, llij over de nodige tijd heeft be- zoek lastens de vier eerste betichten.
schikt om kennis te nemen van het dos- (waaroncler aanlegger) geeindigd biijkt,
sier en tot het behoorlijk voorstellen zij- ctat de bijkomende onclerzoeksplicllteu die
ner vei·dediging alle nuttige maatregelen zij vragen - buiten de confrontatie Rosa
Geisman - geenszins verbancl houdeu met
te treff'en;
Overwegende dat de ingeroepen omstan- de andere betichten en dat clerhalYe de
diglleid niet van aard is om als over- rechten van de verdecliging geenszins gemacllt te wm'den bescllouwd en dat, der- krenkt worden ll ;
Dat het miclclel, derhalve, niet kan inhalve, de memorie van Sors als niet ontgewilligd worden;
vankelijk voorkomt;
En overwegende, voor wat beide aanOverwegende dat de memorie door
Mniszek op 2 october 1956 nedergelegd leggers aangaat, clat de substantiele o:f
op straf van nietigheid voorgeschreveu
ontvankelijk is;
rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de
Over het enig middel door Mniszek beslissing overeenkomstig de wet is;
voorgesteld, afgeleid nit de schending van
Om die reclenen, verwerpt de voorziede artikelen 127 tot 130, 433 en 501 van
het Wetboek van strafvordering, 66 van ningen; veroordeelt aanleggers tot de koshet Strafwetboek, 2 van het decreet van ten.
20 juli 1831 over de pers en 97 van de
11 maart 1957. - 26 kamer. - VoorzitGrondwet, doordat het bestreden bevel ter, H. Vandermersch, raadsheer waarne_
van de Raadkamer der reclltbank van mend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Vaeerste aanleg te Antwerpen dd. 4 juli lentin.
Gelijkluidende
conol~tsie,
1955, de procedure regelende, op een on- H. Paul JVIahaux, aclvocaat-generaaL derzoek ingesteld ten laste van acht be- Pleiters, HH. Le Paige (van de Balie van
tichten, als daders of medeplichtigen Antwerpen) en Pirson.
van dezelfde misdrijven, en dat zo ondeelbaar was, vier betichten, waaronder
eiser, v·66r de correctionele rechtbank
verzendt, en niettegenstaancle het verzet
van eiser, de reclltspleging splitst wat de
2 6 KAMER. - II maart I957
andere betic,hten. betreft, om de reden clat
het onclerzoek voor de eersten maar niet
voor de laa tsten voltooid is, clan wan- 1° VOORZIENING IN VERBREJ.UNG.
- VoRMEN. - STRAFZAKEN. - MEMORIE
neer, gezien de oncleelbaarheid cler beVAN DE AANLEGGER. - NEERGELEJD TER GRIFtichtingen en van het onderzoek ten laste
FIE VAN RET HOF JliEER DAN TWEE MAANDEN
van al de bekende betichten, ile raaclkaNA DE INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEmer, welke ook de vordering tot splitsing
MENE ROL. - MEMORIE NIET ONTVANKELIJK
van het openbaar ministerie mocht weBEHALVE IN GEVAL VAN OVERMACHT.
zen, aileen de procedure regelen mocht
wanneer het onderzoek betreffencle al de 2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
bekende betichten voltooid was en, indien
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE RECHTER
zij bevestigde dat het onvoltooicl was beEEN GETUIGE NIET TE HOREN. - AAJW VAN
treffende zekere betichten als daders of
DIE BESLISSING.
medeplichtigen, beslissen mocht dat, in 3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
znlke stand van het onderzoek, de proceARRESTEN. STRAFZAKEN. - AANdure niet cliende geregeld :
VRAAG TO'l' VERHOOR VAN EEN GE'fUIGE, ZONOverwegencle dat het onderzoek in rem
DER RECH'fVAARDIGING GEFORMULEERD.
wordt gevoerd tegen alle daclers, medeBESLISSING DE GETUIGE NIE'l' TE HOR_EN. daders en mecleplichtigen, zodat de proceBESLISSING IMPLICIET GEMOTIVEERD.
dure in principe oncleelbaar is, onder 4° SOUVEREINE BEOORDELING DOOR
voorbelwud van de noodwendigheden van
DE RECHTER OVER DE GROND. een goede rechtsbedeling; ·
STRAFZAKEN. - NOODZAKELJKHEID OF GEDat dit principe, dat toegepast worclt
SCHIK'fHEID VAN AANVULLENDE DADEN VAN ONdoor verschillencle bepalingen van de wetDERZOEK.
ten die de strafvordering regelen, echter .
noch uitdrukkelijk geformuleercl noch be- 5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- S'l'RAFZAKEN.- AANVRAAG
krachtigd wordt, zodat de noodwendighe-
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'OM>AANVULLENDE DADEN VAN ONDERZOEK. ASTS1'ELLINGEN VAN DE BESLISSING w AARUIT
DE 1\UTTELOOSHEID VAN DIE DADEN BLIJKT. GEMOTIVEERDE VERWERPING.

v

~o

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL HIEROP GESTEUND
DAT DE STUKKEN UIT DE DEBA'lTEN HADDEN
MOETEN GEWEERD WORDEN ALS BEVAT.l'ENDE
ELEMENTEN INGEWONNEN TEN GEVOLGE VAN EEN
ONWErl'ELIJKE DAAD VAN ONDERZOEK. lVJIDDEL DAT DE ELEMEN'l'EN VAN FElTEN EN VAN
RECH'f VERMENG1'. AAN DE RECHTER OVER
DE GROND NIET ONDERWORPEN. MIDDEL
NIET ON1'VANRELIJK.

vaststellingen waarvan blijlct dat d·ie
daden zonde1· nut zijn (4).

6o V ermengt de element en van feiten en
van recht en is, bijgevolg, niet ontvanlcelijlc, om aan de rechter over de grand
niet onderworpen te zijn geweest het
middel hierop geste~md, dat zelcere
stukken ~tit de debatten dienden geweerd te worden omdat zij elementen
zouden vervatten ingewonnen tengevolge van een ande1·e daad van onderzoelc, met onwettelijkheid behept (5).
(SOBS EN MNISZEK.)

1. o Is niet ontvanlcelijlc, behalve in geval
van overmacht, de memorie, tot staving
van een voorziening in stratzalcen, nem·gele.qd ter grijfie van het hot meer dan
twee maanden na de inschrijving van
de zaalv op de algemene rol (1). (Besluit

van 15 maart 1815, art. 53; wet van
20 juni 1953, art. 6, par. 1.)

:2° De beslissing waarbij de stratrechter
beslist een getuige, waa1·van het verhoor door een verdachte aangevraagd
was, niet te horen, na dienaangaande
het openbaar ministede en de andere
belclaagden gehoord te hebben, maakt
een vonnis of een arrest op tussengeschil uit en geen ordening- of onderzoeksmaatregel (2).

.3° Bij gebrelc aan ellce rechtvaardiging
van een aanvraag tot verhoor van een
get~tige, motiveert de rechter voldoende
de verwerping van die aanvraag door
te beslissen dat hij de get~tige niet zal
horen, ald~ts te lcennen gevende dat hij
dit verhoor als nutteloos bescho~twt.
so~werein, in
feite, de noodzalcelijlcheid of de geschilctheid, gezien de 1·eeds ·ingewonnen
bewijselementen, van aanmtllende daden van onderzoelc (3).

4° De rechter beoordeelt

.5° V erwerpt door een gemotivee1·de beslissing een. aanvraag om aanvullende dad en van onderzoelc het an·est ~tit de
(1) Zie vorig arrest en nota 2.
(2) Raadpl. verbr ., 14 maart 1881 (Bull. en
PAsrc., 1881, I, 157) en 27 december 1949, redenen (A1T. Ye>·b,·., 1950, biz. 256).
.
(3) Verbr., 26 november 1956 en 26 februari
1957 (Bull. en PASIC., 1957, I, 314 en 753).
(4) Verbr., 24 october 1955 en 13 februari
1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 165 en 606).
(5) Vergel. verbr., 8 october 1956 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 97). Indien daden van onderzoek, die slechts het gevolg zijn van een andere
met onwettelijkheid behepte daad van onderzoek, door dezelfde nietigheid als die daad zijn
aangetast (verbr., 10 december 1923 en de
conclusies van het openbaar ministerie, Bull.
en PASIC., 1924, I, 66; 9 mei 1927, ibid., 1927,
VERBR.,
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36

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 28, 29 en 30 mei, 4 en 25 juni
en 11 juli 1956 gewezen door het HOf van
beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van Sors :

Overwegende dat aanlegger, op 31 october 1956, een memorie tot staving van
zijn voorziening ingediend heeft, hetzij
meer dan twee maanden nadat de zaak op
de algemene rol gebracht werd;
Ove1·wegende dat aanlegger beweert dat
de neerlegging van zijn memorie niet eerder kon geschieden omdat hij pas op
15 october 1956 de toelating kreeg in BelgH! te komen om er zijn verdediging voor
te bereiden;
.
Dat uit de aan het hof overgelegde documenten blijkt dat aanlegger tot op
16 augustus,1956 in Belgie heeft kunnen
verblijven; dat, vanaf 11 juli, datum
waarop hij zich in cassatie heeft voorzien
tegen het arrest op die dag gewezen, tot
Op 16 augustus, datum waarop hij het
land heeft moeten verlaten, hij over de
nodige tijd beschikte om kennis te nemen
van het dossier en zijn verdediging behoorlijk te verzekeren;
Overwegende, mitsdien, dat de aangevoerde omstandigheid niet als een geval
van overmacht kan aangezien worden en
I, 22.3; 4 maart 1929, ibid., 1929, I, 118; 2 december 1929, ibid., 1930, I, 42; 3 februari 1941,
ibii., 1941, I, 30, en nota; 23 september 1942,
ibid., 1942·, I, 199; 6 maart 1944., A1·r. Ye>·b1·.,
1944, biz. 113;. 8 januari 1945, ibid., 1945,
biz. 76; 27 mei 1946, ibid., 1946, biz. 200;
24 mei 1948 (ibid., 1948, biz. 287; 20 december
1948, Bull. en PASIC., 1948, I, 737; 13 october
1952, An·. J1 erb1·., 1953, biz. 50), . maakt· de
onwettelijkheid van een daad van onderzoek
daarentegen geen hinder uit voor de wettelijkheid van een vervolging op verschillende
elementen gesteund (verbr ., 8 januari 1945,
hier boven vermeld, en 2 september 1948, An·.
Ve1·br., 1948, biz. 418).

-

562

dat dienvolgens de memorie van aanlegger niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen wenlen nag'eleefd e]l dat de
beslissing overeenkomstig oe wet is;
II. Over oe voorziening van lVIniszek :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest van
28 mei 1956 de aanvraag afwijst, in het
proces-verbaal van die terechtzitting opgenomen, welke aanlegger regelmatig bij
de rechters over de grond aanhangig had
gemaakt in zover die aanvraag tot het
verhoor van getuige Kornfeld strekte,
zonder geen enkel motief aan te halen tot
staving van die beslissing, ·dan wanneer
de rechters de verplichting hebben hun
vonnissen en arresten met redenen te omkleden, schending in bijkomende orde,
van de artikelen 97 van de Grondwet, en
408 en 413 van het Wetboek van strafvordering, doordat, te veronderstellen dat
het arrest ter terechtzitting van 28 mei
1956 uitgesproken niet zou beslist hebben
over aanleggers aanvraag in het procesverbaal van die terechtzitting opgenomen
en welke tot het verhoor van genaamde
Kornfeld strekte, geen van cle bestreden
arresten over die aanvraag heeft beslist·
en alle aldus de verplichting miskend
hebben over elke aanvraag van de beklaagde uitspraak te doen :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 28 mei 1956 vermeldt dat aanlegger aangedrongen heeft
opdat het hof van beroep «de getuige Verbruggen en de genaamde Kornfeld zou
onderhoren ''• dat het openbaar ministerie
en de verdediging van de andere beklaagden te dien opzichte gehoord werclen, dat
het _hof zich teruggetrokken heeft om te
beraadslagen en dat bij het terugkomen
in openbare terechtzitting het verklaard
heeft dat het Verbruggen zou ondet·horen
« doch dat het niet geschikt is om genaamde Kornfeld te onderhoren ";
Overwegende dat uit de aldus gevolgde
rechtspleging blijkt dat de beslissing van
het hof van beroep niet kan aangezien
worden als een orclening- of onderzoeksmaatregel doch een arrest uitmaakt;
Overwegende dat bij afwezigheicl van
elke rechtvaardiging van cle aanvraag,
het hof van beroep voldoencl de verwerping met redenen omkleed heeft door te
beslissen dat het cle getuige niet zon onder.horen, aldus te kennen gevend dat het
dit verhoor als nutteloos beschouwde;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit cle
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest van

4 juni 1956, de door aanlegger ter terechtzitting van 30 mei 1956 genomen cou_
clusies afwijst, voor zoveel ze verzochten
dat zou bevolen worden een schriftexpertise van de vals beweerde bescheiden, opzoekingen naar de identiteit, het vorig gedrag en de bcdrijvigheid van Tribert alsook verrichtingen betreffende de i!lentificatie van de door Von Hordnung ontmoete personen, door er zich toe te beperken te verklaren << dat geen gunstig
gevolg moet gegeven worden aan de e::s:pertiseaanvraag '' en dat «de uitvoering
van andere aanvullende verrichtingen
zich niet opdringt " en doordat het aldus
de redenen van zijn beslissing niet geet't
en geen voldoening schenkt aan de verplichting welke de rechters hebben de
vonnissen en arresten met redenen te
omkleden :
Overwegende dat de noodzakelijkheicl
of de geschiktheid van een onderzoeksmaatregel of van aanvullende verrichtingen binnen de souvereine beoordeling van
de rechter over de grond vallen;
Dat, door te verklaren dat de expertise
en de gevraagde onderzoeksverrichtingen
zich hie et nunc niet opdrongen, het hof
van beroep daarmee heeft willen bedoelen
dat die maatregel en die verrichtingen
thans onnuttig bleken; dat dit antwoord
ten genoege volcloening schenkt aan het
voorschrift van artikel 97 van de Grandwet;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de·
schemling van de artikelen 32, 59 en 75·
van het Wetboek van strafvordering, 7
van de Grondwet en 2 van het decreet van
20 juli 1831 op de drukpers, doordat het
bestreden arrest van 11 juli 1956, na een
proces-verbaal van verhoor door de onderzoeksrechter als getuige en onder eed, van
genaamde Kornfeld, 'uit de debatten geweerd te hebben, alhoewel gezegde Kornfelcl reeds verdacht was en over de feiten
van de telastleggingen waarvan hij beticht was, namelijk over de deelneming
van de genaamde Dade aan die feiten,
verhoor dat de rechten van de verdediging schond, aanlegger niettemin heeft
veroordeeld door te verklaren dat er geen
aanleicling bestond om andere stukken
van het dossier uit de debatten te weren
en de zaak te beoordelen rekening gehouden met al de elementen van het dossier,
zonder uit de elementen van zijn overtuiging te weren noch de door gezegde onderzoeksrechter gedane verklaring v66r de
correctionele rechtbank noch- de stukken
van het dossier van het onderzoek betreffende de uitgevoerde opzoekingen en de
inlichtingen ingewonnen ten gevolge van
het onwettelijk verhoor van Kornfeld
over de deelneming van de genaamde

-563Dad~ aan de feiten van de telastlegging
·en de verhoudingen van beklaagden, namelijk van aanlegger met hem, en doordat het arrest aldus op onwettelijke bewijzen gesteund heeft :
Ove~wegende dat het middel hierop
steunt dat zekere stukken uit de debatten
-dienden geweerd te worden omdat zij elementen zouden vervatten ingewonnen ten
gevolge van een onwettelijk verhoor, hetwelk door het hof van beroep van de hand
werd gewezen;
Overwegende dat het middel dat de
·elementen van feiten en van recht vermengt niet aan de rechter over de grond
werd onderworpen, en, dienvolgens, niet
ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 44 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
en 97 van de Grondwet; dom:dat uit de
stukken waarop het hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat de deskundige Henl'ion, door de onderzoeksrechter aangesteld, v66r deze de eed van deskundige
zou afgelegd hebben en doordat het bestreden arrest van 11 juli 1956 zich deze
schending van substantH\le vormen heeft
toegeeigend door het verslag van gezegde
-deskundige van 2 mei 1955 uit de elementen van zijn overtuiging niet te weren;
Overwegende dat nit het proces-verbaal
op 2 mei 1955 opgesteld doqr de onderzoeksrechter bijgestaan van zijn griffier
blijkt dat de deskundige regelmatig de
-door de wet vereiste eed heeft afgelegd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

11 maart 1957. -

2° kamer.

~

Voorzit-

ter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin.
Gez.ijkluidende
conclusie,
H. Paul :M:ahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Le Paige (van de Balie van
Antwerpen) en Pirson.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.

- VORM. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING
VAN DE ADMINISTHA'l'IE VAN FINANCIEN VERVOLGENDE PARTIJ. - GEEN BETEKENI~G.
VOORZIENING NIET ON'l'VANKELIJK.
1° Orn geldig in naarn van de adrninistratie van financiiin, ve1·volgende pa1·tij,
afstancl van een voorziening in verb?'eking te doen, rnoet cle allvocaat van die
allrninistTatie van een te clien einlle ontvan{fen bijzoncle·re volrnacht cloen blijken (1).

2° Is niet ontvankeUjk de vooTzienin{f van
de allrninist1·atie van financWn, ve?·volgencle partij, clie niet betekend werd
aan de pa1·tij waa1·te[Jen zij gericht
is (2). (Wetb. van strafv., art. 418.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. COOSEMANS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 10 november 1956 gewezen door
het Hof ''an beroep te Brussel;
Overwegende dat het hof geen acht vermag te slaan op de afstand van voorziening, door de advocaat van het beheer
der financien gedaan, .zonder dat hij van
een te dien einde verkregen bijzondere
lastgeving deed blijken;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat de voorziening van de vervolgende partij betekend
werd aan de partij tegen welke zij gericht is; dat zij dienvolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; legt de kosten ten laste van de
Staat.
11 maart 1957. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Huybrechts.
GeUjkl1ticlende
conclusie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2°
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1° VERJARING. -
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STRAFZAREN. - PuBLIEKE VORDERING. - GECONTRAVENl'IONALISEERD WANBEDRIJF. - TERMIJN.

1° VOORZIENING IN VERBREKING.

- AFSTAND. - STRAFZAKEN. - DOUANEN
EN ACCIJNZEN. - ADVOCAAT VAN HET BEHEER.
- NOODZARELIJRHEID VAN EEN BIJZONDERE
\"OLMACHT.

(1)
1953,
(2)
1956,

Verbr., 20 october 1952 (A1-r.

Vm·b,·.,

blz. 77).
Verbr., 24 october 1955 (Bull. en PAsrc.,
I, 168).

5642° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN."- BESLISSING TWEE STRAFFEN.
UITSPREKEND VOOR TWEE UISDRIJVEN. J\1IDDEL DE 'l'OEPASSELIJRHEID VAN TWEE
STRAFFEN BETWISTEND WEGENS DE EENHEID
VAN HE'l' FElT. - VERBREKING VAN DE VEROORDELING BE'l'REF~'ENDE EEN UISDRIJF. l\'IIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.
3° VERKEER. - l-IIERARCHIE VAN DE WEGEN. - WEGCODE, AR1'IKEL 16, 2, C. AARDEWEG. - BEGRIP.
4° VERJARING. - STRAFZAKEN. - BuRGERLIJKE VORDERING. VERJAARDE PUBLIEKE VORDERING. - 0USTANDIGHEID ZONDER UITWERKING OP DE TIJDIG INGESTELDE
BURGERLIJKE YORDERING.
1° De pnblieke vo1·clering, wegens een gecontravenUonaliseercl wanbeckijf, is ten
laatste verjaanl een jctar na cle clatnm
van het misclrijf, incl-ien er _qeen oorzaalc
van scho1·sing van cle verjaring bestaat (1). (Wet van 17 april 1878, arti-

kelen 21, 23, 26 en 27.)
2° TV anneer een besUssing twee straffen
voor twee misrZi·ij1)en heeft nitgesprolcen, maalct cle ve1·b1·eJcing van cle veroonleling beketfencle een van cle miscldjven zoncler voorwenJ, en (lienvolgens niet ontvanlcelijk, het m·iclclel clat
zich e1· toe beperlct cle toepasselijlcheicl
van twee straffen te betwisten wegens
cle eenheicl van het feit cle misclrijven
nitmalcencl (2).

3° Uit het teit (lat een weg slechts op een
klein cleel van z·ijn breedte met harcle
mate1·ialen beclelct is en, op het lcnt'ispunt cloor cleze weg met een andere weg
gev01"mcl, het t~itzicht van een aardeweg
behouden heett, lean de rechter ove1· cle
grand wettelijlc ctfieiclen clat cleze weg
niet opgehottden heett een aarcleweg te
zijn (3). (Wegcode, art. 16, 2, c.)

4° De verjaring van de publiel.:e vordering
brengt de verja1·ing niet mecle van cle
tijclig ingestelcle burgerlijlce vorcleT'ing.

(Wet van 30 maart 1891, art. 1.)
(CLAES, T. VANDERSTRAE'l'EN EN VANDERLINDEN.)
ARREST.
I-IET I-I OF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr., 19 november 1956 (Bull. en PASic.,
1957, I, 287).
(2) Over de toepasselijkheid van meerdere
straffen in geval van vervolgingen wegens onvrijwillige slagen en verwondingen en wegens
inbreuken op de politie van het wegverkeer,
raadpl. verhr., 9 februari 1914 (Bull. en PASIC.,
1914, I, 104); 14 januari en· 14 juli 1924 (ibid.,
1924, I, 125 en 475).

vonnis, op 8 december 1956 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te I-Iasselt;
I. Wat de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering betreft :
Over het middel van ambtswege opgeworpen, afgeleid uit de schending· van de
artikelen 21, 23 en 26 van cle wet van
17 april 1878 :
·
tOverwegende dat aanlegger veroordeeld
werd wegens inbreuk op cle artikelen 4~8
en 420 van het Strafwetboek, betichting A, tot 10 frank boete gebracht Op·
200 frank behulpelijk twee clagen gevangenisstraf, en wegens inbreuk op artikel 16, lid 1, van de Wegcocle, betichting B, tot 5 frank boete gebracllt op
100 frank behulpelijk een clag gevangenisstraf, met scllorsingstermijn van een jaar;
Overwegencle clat, cle feiten gepleegcl
zijncle geweest op 5 mei 1955, de publieke
vorclering ontstaan uit het door betichting A voorziene misclrijf, bij gebrek aan
oorzaak van scllorsing cler verjaring, op
8 december 1956 verjaarcl was ; dat de veroordeling, uit hoofcle van onvrijwillige
slagen of verwonclingen (betichting A) op
deze datum uitgesproken, bijgevolg onwettelijk is;
Over het eerste door aanlegger ingeroepen miclclel, afgeleid uit de schencling van
de artikelen 97 van de Grondwet en 65
van het Strafwetboek, doordat het bestre. den vonnis een afzonderlijke straf nitspreekt nit hoofcle van betichting· B, om
« bestuurcler zijnde op de openbare weg,
die een weg nadert die hoofdweg is ten
opzichte . van deze waarop hij zich bevinclt. de bestuurder die op de hoofdweg
rijclt, nhit te hebben laten voorgaan )), clan
wanneer cleze betichting het of een element uitmaakt van de betichting A van
onvrijwillige slagen of verwondingen :

Overwegencle dat, door het aannemen
van het midclel van ambtswege met betrekking tot betichting A, onderhavig
middel zonder voorwerp is geworden en,
bijgevolg, niet ontvankelijk is;
Over
roepen
van de
en 16
8 april
nis, na

het tweecle door aanlegger ingemidclel, afgeleicl uit de schencling
artikelen 97 van de Grondwet, 15·
van het koninklijk besluit van
1954, doorclat het bestreclen vonde aarcleweg te hebben omschre-

(3} Verge!. verbr., 12 maart 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 739).. Raadpl. ook, wat arti-

kel 51, to, van de Wegcode van 1 februari 1934
betreft, verbr., 12 juni 1950 (Arr. Ye1·br., 1950,
blz. 625) ; 29 september en 15 december 1952
(il>id., 1953, biz. 21 en 231) ; 22 maart 1954
(ibirl., 1954, blz. 504) en 28 maart 1955 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 828).

-565ven als een weg in zijn natnnrlijke staat,
de dqor aanlegger gevolgde weg als een
aardeweg beschonwt, dan wanneer het anderzijds vaststelt dat deze weg een
breedte heeft van zestien meters en in het
midden op een breedte van drie meters
werd opgehoogd met ballast en kiezel en
dan wanneer nit de bevestiging van de
bnrgemeester van Lnmmen, in het vonnis
aangehaald, blijkt dat deze verhoging in
werkelijkheid een verharding is, zodat de
beweegredenen van het vonnis tegenstrijdig zijn :
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart dat het begrip « aardeweg )} in
zijn gebrnikelijke zin moet worden verstaan, zijnde . namelijk een weg in zijn
natnnrlijke staat, waarvan de grondschotel gevormd wordt nit aarde van de
streek;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de door aanlegg·er gevolgde weg een
breedte heeft van zestien meters en in
het midden on een breedte van drie meters opgehoogCl werd met ballast en bergkiezel; dat door ballast in de streek wordt
verstaan eeu mengsel van losse steenslag
en asse door de spoorwegen te lwop gesteld bi.i het vernienwen van de bedding
van een spoorbaan; dat gezegd vonnis,
nit deze vaststellingen heeft kunnen afleiden dat, niettegenstaande dit vermengen op een breedte van slechts drie ·meters van deze ballast en kie.zel met de
aarde, kwestieuze weg niet heeft opgehouden een aardeweg te zijn en dat hij
op het krnispunt het uitzicht van een aardeweg behonden had, zulks zonder tegenstrijdigheid en zonder het begrip « aardeweg )) van artikel 1G, 2, c, van het koninklijk besluit van 8 april 1954 te scherrden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende, voor het overige, dat de
snbstantH~le of on straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;

II. Wat de voorziening tegen de heslissing over de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat de bnrgerlijke vordering regelmatig en tijclig werd ingesteld;
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del inroept;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis voor zoveel het de beslissing
van de eerste rechter bekrachtigd heeft
op strafgebied, waar deze aanlegger veroordeeld heeft tot een geldboete nit hoofde van t•etichting A; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt

worden op de ·kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing; veroordeelt aanlegger tot de helft van de kosten, laat de
andere helft ten laste van de Staat.
11 maart 1957. - 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerslaggeve1·, H. Rutsaert.
GeUjkluidende
conclnsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2"

KAMER. -

12 maart 1957

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. - BEWI.TS VAN DE HOEDANIGHEID VAN HELAS'l'INGPLICH'l'IGE IN DIE BELASTING. - BEWIJS DOOR FEI'l'ELJJK VERMOEDEN. - BEWJJSKRACHT VAN DE FEITELIJICE ELEMENTEN DOOR DE ADMJNJSTRATIE
INGEBOEPEN. SOUVEREINE BEOORDELING
DOOR DE RECHTER 0\'ER DE GROND.

2°

INKOJVISTENBELASTINGEN. AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BELASTINGPLJCHTIGE DIE NIET IN DE WETTELIJKE TERl\HJN OP EEN VRAAG OM INLICH'l'INGEN GEANTWOORD HEEFT. - WETTELIJICHEID VAN DE
AANSLAG VAN AMB'l'SWEGE.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARREJSTEN. - ZAKEN VAN DIREC'l'E BELASTINGEN. - BELASTINGPLICHTIGE IN DE EXTRABELASTING DIE RET BESTAAN VAN EEN 'scHENICING INROEPT ALS 'l'EGENBEWIJS VAN EEN VERMOEDEN VOORZIEN DOOR ARTUCEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 1() OCTOBER 1945.
- CONCLUSIES DIE, DOOR OP BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN TE STEUNEN, DE DOELTREFFENDHEID BE'l'WISTEN VAN ELKEEN VAN DE DOOR DE
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN INGEROEPEN FElTEN OM ERUI'l' AF 1'E LEIDEN' DAT DE SCHENKING NIET BEWEZEN IS. ARREST DAT ZICH ERTOE BEPERKT TE BESLISSEN DAT DIE FElTEN BEWEZEN ZIJN. - ARREST NIET GEMO'l'IVEERD.
1 o De 1·echter over de grana beoordeelt
smt1Jerein de bewijslc1·acht van de feiteUjlce elemen ten cloor cle aclminish·atie
ingeroepen, als teitelijk verrnoeden, om
cle hoedanigheid van belasUngplichtige
in de extmbelasting te bewijzen (1).

2° 1Vamwe1· een belastingplichtige zonde1·
wettige reclen niet in de wettelijlce terrnijn op een V1"aag orn in lichtingen van
cle adrninistratie geantwoo1·cl heett, rnag
deze wetteUjlc de aanslag van an~bts-

(1) Vm·br., 23 october 1956 (A,.,·. Ye1'b1·.,
1956, blz. 114; Bull. en PASrc., 1957, I, 184).

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

-566wege vestigen (1). (Samengeschakelde
:wetten betreffende de belastingen op de
mkomsten, art. 55 en 56.)

3° W anneer een belasUngplichti.rJe in de
ewtrabelctsting in conclusies floor te
flien einfle bepaalfle omstanfligheflen in
te 1·oepen, fle floelt?·effenflheifl betw·istte
van fle feiten, waarop cle flirecteur fler
clirecte belastin,qen gesteunfl had orn er~tit at te leiflen, flat het bestaan van
een floo1· fle belastingplichtige aangevoerfle schenlcht{f niet bewezen was, om
een wettelijlc vermoeflen van hedcomst
voo1·zien cloor artilcel 2, pa1·agraat 3,
van fle wet van 16 octobe1· 1945 te verwerpen, is niet regelmatig gemoUveercl
het a1-rest clat zich er toe beperlct te bebesUssen clnt clie feUen bewezen zijn (2).
(GAESOH, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 15 maart 1!}56 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 1 tot 5 10
paragraaf 1, 11, paragraaf 1 16 17 ~n l!l
van de wet van 16 october \!}45 tot invoering . van een extrabelasting ~P cle in
oorlogstljcl behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 2, 3 en 25 26 28
31, 35, 53, 55, 56, 62 en 66 van de' we'tte~
betreffende de inkomstenbelastingen samengeorclencl bij beslnit van de Regent
. van 15 januari 1948, 1315, 1317 tot 1322,
1346, 1350, 1352 en 1353 van het Bnrgerlijk
Wetboek, 97, 110 en 112 van de Gronclwet
eerste onclerdeel, doordat het bestrede~
arrest niet op passencle en volcloencle
wijze heeft geantwoorcl 011 de opmerking
volgens clewelke de administra tie cler elirecte !Jelastingen eerst en vooral in hoofcle
van de aanlegger de hoeclanigheicl moest
!Jewijzen van !Jelastingplichtige in de extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalcle
exceptionele inkomsten, winsten en baten;
en cloordat het hof van beroep !let bestaan van inkomsten, winsten of baten
aangeclnid door artikel 2, varagraaf 1, ct
tot t van de wet van 16 october 1!}45 bewezen verklaart door het feit dat het ver(1) Verbr., 28 juni 1955 (A1·r. Ye,·b,·., 1955,
blz. 883); raadpl. verbr., 3 januari 1957 (A7'7'.
T'e7'b7·., 1957, blz. 290; Bull. en PASIC. 1957 I

483).
.
'
' '
(S) Verbr., 8 november 1955 (An·. YeTb7·.,
1956, blz .. 183; B1tll. en PAsrc., 1956, I, 228) ;
8 februar1 1957 (ibid., 1957, I, 680).

1

mogensaccres zijn oorsprong moet vinden
in inkomsten, winsten of !Jaten verkregen
zoals voorzien in artikel 2 p~ragraaf 1
a tot t, van de wet van 1G october 1945
vermits geen enkel element bewezen
worclt waarnit zon blijken clat het vermogensaccres een andere oorsprong heeft ·
welke reclenering er op neerkornt - wat
betreft de vast te stellen hoedanigheid
van belastingplichtige - te vertrekken
van het ontdekt vermogensaccres, daarna
te vermoeden dat dit vermogensaccres
sprnit nit inkomsten, winsten of baten
verkregen zoals voorzien in artikel 2, paragraaf 1, sub a tot t, van de wet van
16 october 1945 en tenslotte aan de betrokkene de last van het bewijs op te dragen van het tegenovergestelde, namelijk
van het element waarnit zon blijken <lat
het aldns geinterpreteer<l vennogensaccres een andere oorsprong heeft dan de
inkomsten, winsten of baten voorzien door
artikel 2, paragraaf 1, sttb a tot t, van
de wet van 16 october 1945 · tweede onderdeel, in zover het hof van 'beroep· zich tegenspreekt, wat gelijkstaat met een gebrek aan motivering, in zover het verklaart dat het « vermogensaccres van elk
element ontbloot is van aarcl om de waarschijnlijkheicl vast te stellen van een andere om·sprong clan deze bij littera a tot f
van artikel 2, paragraaf 1, van de wet
van 16 october Hf45 voorzien ,, en daarna
overgaat tot een omstandige ontlecling van
de verschillencle bewijsmicldelen die de
aanlegger liet gelclen om cleze andere
« oorsprong >> te !Jewij.zen; clat, waar omtrent deze bewijsmiddelen wordt gediscnssieercl, bezwaarlijk kan gezegd worden
clat het vermogensaccres van «elk element ontbloot is "• om nochtans << de
waars<"hijnlijkheicl " van een andere << oorsprong " vast te stellen; clercle ondercleel
in zover het hof van beroep helemaal niet
heeft geantwoorcl op de op blz. 4 en 5 van
het verhaal in beroep van 2 febrnari 1954
voorkomende motiveringen « clat om, in
overeenste]llming te blijven met de rechtspraak van het hoger hof, hij (de clirectenr) had moeten zeggen ingevolge welke
beclrijvigheicl, volg·ens zijn mening, vertoger de door hem belaste inkomsten
winsten en baten heeft gehaald " :
'
Wat het eerste onclercleel betreft :
Overwegende cl:;tt het bestreclen arrest
er zich niet toe !Jeperkt nit aanleggers
vermogensaccres het exceptioneel karakter af te leiden van de in oorlogstijcl door
aanlegger behaalcle inkomsten winsten en
!Jaten; clat het vaststelt clat 'hij v66r de
om·log zeer geringe inkomsten aangegeven
heeft; clat hij gednrende de belastbare
periode het beclrijf heeft nitgeoefencl van
antohersteller en vervolgens van bezolcligcle mekanieker, - beclrijven waarvan
de winsten, krachtens artikel '2 van de

-567wet van 16 october 1945 vatbaar waren
voor belasting in de extrabelasting, - en
dat hij beweerde. geen andere bedrijvigheid gehad te hebben; dat bet bovendien
hierop wijst dat aanleggers vermogensaccres van alle element ontbloot is van aard
de waarschijnlijkheid vast te stellen van
een andere oorsprong dan deze door gezegd artikel vciorzien;
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in het middel beweerd wordt, het bestreden arrest, bijgevolg, door midclel van
vermoedens waarvan het de bewijskracht
sonverein heeft beoordeeld, het bestaan
heeft vastgesteld van de beide elementen
waarvan de wet de belastingplichtigheid
in de extrabelasting afhankelijk stelt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich geenszins tegenspreekt door enerzijds
te beslissen dat het vermogensaccres van
aanlegger van alle element ontbloot is van
aard om de waarschijnlijkheid vast te
stellen van een oorsprong andere dan deze
voorzien bij artikel 2, paragraaf 1, a tot
f, van de wet van 16 october 1945 en door
anderzijds, de beweegredenen te kennen
te geven waarom het weigert aan te nemen dat aanleggers vermogensaccres van
een hem door Sanhier Abraham verleende
schenking voortkomen zon;
Wat het de~·de onuerdeel betreft :
Overwegende dat, door er op te wijzen
dat het volstaat om de hoedanigheid van
belastingschuldige te bewijzen, bet bestaan vast te stellen van aan de extrabelasting onderhevige inkomsten, winsten en
baten, welke vallen binnen de perken omschreven in artikel 2, paragraaf 1, van de
wet van 16 october 1945, en die wegens
hun omvang, hun aard of enigerlei omstandigheid een exceptioneel karakter vertonen, bet bestreden arrest impliciet op
de aangehaalde conclnsies geantwoord
heeft, dat de administratie er niet toe gehonden was de bepaalde categorie van bedrijvigheid of inkomsten aan te dniden
waarnit de accressen voortsprniten;
Dat al de onderdelen van het eerste
middel bijg·evolg, feitelijke gronuslag missen;
Over het tweede miduel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 2 en 19 van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, 26, 55, 66 en 67 van de
wetten op de inkomstenbelastingen, samengeordend bij beslnit van de Regent
van 5 jannari 1948, 1315, 1317 tot 1322,
1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 97, 110 en 112 van de Grondwet,
eerste ondercleel, doordat het bestreden
arrest helemaal niet heeft geantwoord op

de op blz. 3 van de beslniten van de aanvrager in verbreking voorkomende motivering dat << deze taxatie zeker niet van
ambtswege mocht gevestigd worden vermits beroeper alle vragen van de administratie beantwoordde en deze laatste
zich, minstens gedeeltelijk, op zijn eigen
cijfers stennt oni het bedrag van de aanslag vast te stellen; dat waar de administratie zich op deze cijfers stennt zij
niet meer kan spreken van een aar{slag
van ambtswege; tweede onderdeel, dat
met op de llierbovenaangehaalde motivering van de beslniten niet te antwoorden
en aldns zonder meer aan te nemen dat
de procednnr van vestiging van mnbtswege « wettelijk en regelmatig » was, het
arrest ten grande de hierbovenaangehaalde wettelijke beschikkingen - andere
dan artikel 97 van de Grondwet ~ geschonden heeft :
Overwegende dat het hof van beroep
beslist heeft dat bij gebrek aan aangifte
en bij gebrek aan antwoord op de vraag
om inlichtingen, de aanslag van ambtswege wettelijk en regelmatig voorkomt;
Dat het aldns impliciet doch zeker op
het door aanlegger opgeworpen middel geantwoord heeft; dat het inderdaad enerzijds beslist dat de administratie niet
heeft knnnen steunen op een .niet-bestaande aangifte en anderzijus dat, op
welke gegevens ook .zij zou gestennd hebben om de aanslag te vestigen, deze laatste· in elk geval, bij gebrek aan antwoord
binnen de wettelijke termijn op de tot
aanlegger gerichte vraag om inlichtingen,
van ambtswege mocht gevestigd worde11;
Dat het middel bijgevolg feitelijke
grondslag mist ;
Over bet derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 112
van de Grondwet, 66 en 67 van de wetten
op de i.nkomstenbelastingen samengeordend bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, van de wet van 6 september
1895, gewijzigd door de wet van 23 juli
1953 betreffencle het verlmal in beroep
tegen de beslissingen van de directeurs
der directe belastingen, eerste onuerdeel,
in zover het hof van beroep heeft gezegd
« dat de bestreden beslissing deze bewering (dit wil zeggen ue bewering volgens
dewelke het kwestieus vermogensaccres
zijn oorsprong vindt in een schenking van
500.000 frank, door Saphier Abraham)
heeft verworpen met oordeelkundige re- .
denen die het hof aanneemt ll, dan wanneer het verhaal dd. 2 febrnari' 1954, op
blz. 11, 12, 13, 14, 15, snb b, 1 o, eerste,
tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negeude, tiende, elfde alinea en sttb b, 2°, eerste, tweede, derde,
vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde en dertiende alinea, blz. 17 onderaan en 18 een

-568omstandige kritiek inhield van al de re- Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters,
denen die de directeur der belastingen in HH. Speyer (van de Balie van Antwer·
zijn beslissing liet gelden, dat het hof van pen) en Van Leynseele.
beroep wel heeft gezegd da t het de << oordeelktindige redenen )) van de « beslissing )) « aanneemt )), maar niet heeft gezegd waarom het de vele kritieken van de
aanlegger verwierp; tweede onderdeel, in
l" KAMER.:____ 14 maartl957
zover, afgezien van het zich eigen maken
van de redenen van de beslissing van de
directeur, het hof van beroep er nochtans INKOJVISTENBELASTINGEN. - BEROEP
TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER
heeft bijgevoegd « da't het voldoende is te
BELAS1'INGEN. NIEUWE STURKEN. BEonclerlijnen dat de eigendommen die cle
S.CHEIDEN DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE NIET
gift van 1941 zouden vertegenwoordigen,
OVERGELEGD. TIJDENS HE'!' ONDERZOEK VAN
nog steeds in 't bezit van verhaler als
ZIJN RECLAMATIE. BESCHEIDEN DIE V66R
zijn personeel eigendom .zijn gebleven;
HET HOF VAN BEROEP MOGEN INGEROEPEN
dat hij deze eigendommen personeel heeft
WORDEN. ___.: YOORWAARDEN.
aangegeven tot .belasting op het kapitaal;
dat hij de inkomsten ervan steeds heeft
geind en dat geen aangifte werd gedaan De belastingplichtige mag v66r het hot
van beroep, waarbij een beroep tegen
van de nalatenschap van wijlen Saphier
de beslissing van de d'irecteu.r cleT beAbraham )), clan wanneer elk dezer belastingen aanhangig is gemaakt, beweegredenen reeds voorkwam in de bescheiden inroepen die niet Ujdens het
slissing van de directeur der belastingen
onderzoek van zijn reclarnatie weTden
en de aanvrager hierop zowel in het veroveTgelegd, wanneeT de oveTlegging van
haal van 2 februari HJ54 als in zijn bedie bescheiden niet ten gevolge heett de
sluiten lang geantwoord had (zie verhaal
aa1·d van het geschil te veTanderen,
in beroep blz. 15, 16 en 17) :
ove1· hetwellc het hot van be1·oep de
vVat beide omlenlelen betreft :
rnacht had ~titspnwk te doen, en wanOverwegende dat aanlegger, bij concluneer zij nedergelegd wo1·den ove1·eensies genomen voor het hof van beroep,
Tcornstig aTtilcel 9 van de wet van 6 septernbeT 1895, veTvangen dooT artikel 1
had doen gelden dat, om redenen welke
van de wet van 23 j~tli 1953 (1).
hij breedvoerig uiteenzette, de feiten en
namelijk de gedraging van aanlegger zelf
waaruit de beslissing van de directeur afVENNOOTSCHAP OP AANDELEN
leidde dat de aangehaalde schenking niet (COMMANDITAIRE
«A. DE SPA ET FILS)}, 1'. BELGISCHE STAAT,
bewezen was, dergelijke gevolgtrekking
J>IINISTER VAN FINANCIEN.)
niet konden rechtvaardigen;
Overwegende dat het bestreden arrest
ARREST.
zich er toe beperkt deze conclusies te beantwoorden door de beweegredenen van
de beslissing van de clirecteur eenvoudig
BET HOF; - Gelet op het bestreden
over te nemen; dat het aldus te kort is arrest, op 8 mei 1946 gewezen door het
gebleven aan zijn verplichting zijn beslis- Hof van beroep te Luik;
sing te motiveren;
Overwegende dat uit de aan het hof
Dat het mi!ldel dienvolgens gegrond
overgelegde stukken blijkt dat aanlegster,
voorkomt;
aanslagen in de speciale belasting op de
Om die redenen, ver!Jreekt het bestre- winsten voortvloeiend uit de leveringen
den arrest behalve in zover het uitspraak en prestaties aan de vijand, voor de eligedaan heeft betreffende de lloedanigheid , recteur der belastingen, clan v66r het hof
van belastingsclluldige en de regelmatig- van beroep, de bij de m·tikelen 1, paralleid van de vestiging van cle belasting graaf 4, van de wet van 15 october 1945,
van ambtswege; beveelt dat melding van en 2 van de wet van 19 maart 1953 vooronderhavig arrest zal gemaakt worden op ziene exceptie van opeising heeft opgede kant van de gedeeltelijk vernietigde worpen, dat aanleg.ster tot staving van
1Jeslissing; legt de twee derden van de llaar aanspraak versclleidene stukken ter
kosten ten laste van vm'weerder en een griffie van het hof van beroep had nederderde ten laste van aanlegger ; verwijst gelegcl binnen de door artikel 9 van de
de aldus beperkte zaak naar het Hof van wet van 6 september 1895, vervangen door
beroep te Luik.
12 maart 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Yandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. Rut-

saert. -

Gelijkl~tidende conchtsie~

H. F.

(1) -Yerbr., 25 april 1950 (1irr. T' erbr., 1950,
blz. 530) <en de co,nclusies van de H: advocaatgeneraal Ganshof van dm· Meersch m Bull. en
PASIC., 1950, I, 588.
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de wet van 23 juli 1953, bepaalde termijn;
Dat de rechter over de grand de bewijskracht van gezegde stukken weigerde
te onderzoeken, om reden dat aanlegster
ze reeds in handen had gedurende de
administratieve faze van de procedure,
en dat aanlegster, daar ze verzuimd had
deze aan de directeur der belastingen over
te leggen, niet meer ontvankelijk was om
ze v66r het hof van beroep over te leggen, de stukken niet cc nieuw >> zijnde
naar de zin van voormeld artikel 9;
Dat hij bijgevolg, het beroep afwees ingesteld tegen de administratiev·e beslissing, die de cc exceptie van opeising » door
aanlegster voorgesteld van de hand had
gewezen;
Over het eerste middel, eerste onderdee!, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 7 van de
wet van 19 maart 1953, 9 en 10 van de wet
van 6 september 1895, gewijzigd door de
wet van 23 juli 1953, 55, paragraaf 1, 56,
61, paragraaf 3, 65 en 66 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het gecritiseerd
arrest door de door aanlegster v66r het
Hof van beroep te Luik genomen conclusies niet te beantwoorden, aan de wet
een of verscheidene vo01'waarden bijvoegt welke de wetteksten noch behelzen,
noch opleggen, en doordat door de schending of de verkeerde interpretatie van
voormelde wetsbepalingen, het bestreden
arrest niet wettelijk met redenen is omkleed, doordat het bestreden arrest de
betekenis verdraait van de woorden
ccnieuwe stukken » die tot staving van
het beroep kunnen neergelegd worden,
volgens het voorschrift en in de tekst van
artikel 9 van de wet van 6 september 1895,
gewijzigd door de wet van 23 juli 1953,
doordat het arrest de voorwaarde bijvoegt dat de belastingschuldige die stukken aan de administratie van financien
voor het indienen van zijn beroep niet
heeft kunnen overleggen, dan wanneer die
bepaling het neerleggen van nieuwe stukken tot staving van het beroep, slechts
onderwerpt · aan de enkele voorwaarde
van hun nederlegging binnen ·de termijn
welke ze vaststelt :
Overwegende dat uit het feit dat aanlegster v66r de directeur der belastingen
de stukken niet overgelegd had, waarvan
zij beweerde v66r het hof van beroep
gewag te maken, dan wanneer deze reeds
in haar bezit waren, de rechter over de
grand niet mocht afieiden dat die stukken
niet het karakter van cc nieuwe stukken »
hadden en dienvolgens niet meer mochten
overgelegd worden v66r het hof van beroep, binnen de bij artikel 9, alinea 2,
van de wet van 6 september 1895 gestelde
voorwaarden;

Overwegende dat de in de speciale belasting aangeslagen belastingschuldige,
tot staving van de exceptie van opeising
welke hij aanvoert, v66r het hof van beroep, binnen de bij gezegd artikel 9 bepaalde termijn, elke documentatie mag
nederleggen die in de loop van het administratief geding niet overgelegd .werd
wanneer, door de overlegging ervan, hij
de aard van het geschil niet verandert
over hetwelk het hof van beroep wettelijk uitspraak kon doen;
Dat, opdat stukken als nieuw kunnen
aangezien worden volgens de door voormelde bepaling aan dit woord verleende
betekenis, het niet nodig is dat het overgelegd stuk niet zou bestaan hebben of
niet in het bezit van de belastingschuldige
zou geweest zijn voor het beroep v66r het
hof van beroep ;
Dat, door zijn weigering om ze in aanmerking te nemen te rechtvaardigen door
het gebrek aan nieuwheid van de door
aanlegster binnen de voorgeschreven termijn nedergelegde documenten, de rechter
over de grond, bij de wettelijke regel een
voorwaarde heeft gevoegd welke deze niet
inhoudt en, dienvolgens, deze heeft geschonden;
'
·
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat het overige van de middelen te onderzoeken; verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de beroepen betreffende de speciale
belasting en de kosten; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van het gedeeltelijk
vernietigd arrest; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
14 maart 1957. - 1" kamer. - VoorzUter, H. Sohier, raadslieer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. Gelijklttidende conclttsie, H. F. Duman,
'lldvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van
Leynseele.

1°
1°

KAMER. -

14 maart 1957

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMA'fiE. BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR DER BELASTINGEN. AARD VAN DE
MACHTEN EN VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DEZE
LAATSTE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. DIREC'l'EUR VAN DE BELAS'l'INGEN DIE EEN WIJZE VAN RAMING VAN DE BELAS'rBARE INKOMSTEN IN DE PLAA1'S STELT
VAN DIE DOOR DE CONTROLEUR GEBRUIKT.
BESLISSING DIE GEEN NIEUWE AANSLAG IN DE
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VAN DE VRIJSTELLING .vAN DE 'NIET OP IMMOBILIEN EN BEDRIJFSUITRUS'l'ING VERWEZENLIJKTE MEERWAARDEN IN DE LOOP VAN DE
EXPLOITATIE TOEGESTAAN.

PLAATS STEL'£ VAN DE INGEKOHIERDE AANSLAG
MAAR DIE ZICH ER TOE BEPERKT DEZE LAATSTE TE VERBE'l'EREN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE BASIS DOOR 'L'EKENEN EN INDICIEN VAN GEGOEDHEID. NJE'l'H6DE VAN RAMING VAN' DE BELAS'l'BARE INKO:IISTEN NIET AFHANKELIJJ:( VAN DE VOORW AARDE DA'r DE BELASTINGPLICHTIGE GEEN REGELMATIGE BOEKHOUDING HEEF'l' OVERGELEGD.
TEGENBEWIJS AAN DE BELAS'l'INGPLIOHTIGE
VOORBEHOUDEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. -PERKEN VAN HE'l' GESCHIL AAN RET HOF VAN REROEP ONDERWORPEN. DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE VAN AMBTSWEGE DE BELASTBARE BASIS VERBETERD HEEFT. BETWIS'l'INJ BETREltl!"'ENDE DEZE VERBETERING DIE
MAG BEGREPEN WORDEN IN HE'L' GESCHIL DOOR
RET BEROEP AAN RET HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN.

5°

INKONISTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. PERKEN VAN RET GESCHIL AAN HE'l' HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN. DIRECTEUR DIE DE
BELASTBARE BASIS VAN DE AANSLAG VERBETERD
HEEF'l'. BELASTINGPLICHTIGE DIE VOOR DE
EERSTE MAAL VOOR HE'l' HOF VAN BEROEP AANYOER'l' DAT DE AANSLAG MOET VERNIETIGD
WORDEN OMDAT HIJ, VOLGENS ARTLKEL 32,
PARAGRAAF 2, VAN DE SAMENGEORDENDE WETTEN, AAN EEN ANDER DIENS'l'JAAR HAD MOETEN
VERBONDEN WORDEN. DIRECTEUR DER BELASTINGEN DIE NIET VAN AMBTSWEGE OVER
DEZE VRAAG UITSPRAAK GEDAAN HEEFT. HOF VAN BEROEP ZONDER MACHT OM OVER
DEZE BETWISTING UITSPRAAK TE DOEN, ZELFS
IN ZOVER ZIJ DE DOOR DE DIREC'L'EUR BESLISTE VERBETERING BE'l'REFT,

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
NlEERWAARDEN. VRIJSTELLINGEN VOORZIEN BIJ AR'l'IKEL 27, PARAGRAAF 2bis, VAN
DE SAMENGESCHAI(ELDE WETTEN. STOPZET.TING VAN HET NI.TVERHEIDS-, HANDELS- OF
LANDBOUWBEDRIJF VAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGE, NATUURLIJKE PERSOON. WET VAN
28 MAART 1955, AR'l'IKEL 2, 2°. - BEHOUD

~·

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELAS'l'ING OP DE BEDRIJ~'SINKOMSTEN.
MEERWAARDEN. VRIJS'l'ELLINGEN. VOORZIEN BIJ ARTIKEL 27, PARAGRAAF 2bis, VAN
DE SAMENGEORDENDE WET'L'EN. WET VAN
28 MAART 1955, ARTIKEL 2, 2°. -· BEHOUD
VAN ZEKERE VRIJS'l'ELLINGEN BIJ DE STOPzE:l"l'ING VAN HET BEDRIJF. TOEPASSING,
IN DE TIJD_, VAN DEZE -WETSBEPALING.

go INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEl'!
AANGIFTE.
BERTCH'!'
VAN
WIJZIGING
VOORSTELLENDE DE CIJFERS VAN DE AANGIFTE
TE
VERBETEREN
BETRE~'FENDE
ZOWEL
DE
AANVULLENDE PERSONELE BELAS'l'ING ALS DE
BEDRIJFS13ELAS'l'ING. VERBETERING BETREFFENDE DE PERSONELE AANVULLENDE l3ELASTING
ENKEL VOOR'l'VLOEIENDE UI'l' DIE VOORGES'l'ELD
VOOR DE INKOMSTEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN. BERICHT VAN WIJZIGING DE REDENEN AANDUIDENDE DIE DE VERBETERING VAN DE VOOR DE BEDRIJFSBELASTING
AANGEGEVEN INJCOMSTEN BLIJKEN TE RECHTVAARDIGEN. VERBETERING VAN HE'l' CIJ.FER
VAN DE INKOMSTEN AAN DE PERSONELE AANVULLENDE l3ELASTING ONDERWORPEN DOOR DEZELFDE MOTIVERING.

1° Door de 1·eclamatie in lcennis gesteld
met het geheel van de aanslarJ, zoals
hij werd ingelcohie1·d, heett (le di1·ecteur
der belastingen het 1·echt en de lplicht
al de in de vestiging van de aanslag begane vergissingen te ve1·bete1·en (1).

2° W anneer de directetw der belastingen,
bij wie een reclamatie aanhangig is, gebntik maaJ,;t van een 1·anvingswijze van
de belastbcwe inlcomsten, die ve1·schillend is van de On{!enoegzaam of verkeerd geachte ramingswijze die de controle~w had toegepast, vestigt hij geen
nie·nwe aanslag, cloch beperlct zich m·toe
de aanslag, waa1·mede hij in kennis is
gesteld, te verbeteren (2) (3) (4).

3° TVannem· de ctdminiskatie, bij het ve1·beteren van een aangifte in de belastin-

(1) Verbr., 22 januari en· 28 febrnari 1957
(B1tll. en PASIC., 1957, I, 587 en 778).
(2) Raadpl. verbr., 28 februari 1956 (Bull.
en PASIC., 1956, I, 678).
(3) De controleur der belastingen had de belastbare grondslagen van de ten laste van de
belastingplichtige gevestigde aanslagen bepaald, door te steunen op de vergelijking van
de activa die gebleken waren bij het begin en
bij het einde van de belastbare periode.
De directeur der belastingen, uitspraak
cloencle over de reclamatie tegen die aanslagen
gericht, wees er op dat deze methode ter zake
de werkelijkheid van de belastbare inkomsten

niet kon doen blijken. De belastingplichtige,
exploitant zijnde van een speelzaal, bepaalde
de directeur de belastbare inkomsten door rekening te houden met de heffingen door de belastingplichtige tijdens het spel gedaan.
(4) Artikel 15, lid 2, van de wet van 16 october 1945 zon nochtans verbieden dat de directeur na 31 december 1949 gebruik zou maken
van de wettelijke vermoedens van herkomst
voorzien door artikel 2, paragraaf 3, van dezelfde wet, indien de adminishatie er nog geen
gewag van hacl gemaakt jegens de belastingplichtige.
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gen op de inlcomsten die zij onhtist bevindt, de belastba1·e basis raamt volgens
telcenen en indiciiin waantit een hoge1·e
gegoedheid blijlct da.n ttit de aangegeven
inlcomsten, moet zij niet vooraf bewijzen dat de belastingplichtige geen regelmat'(qe boelchottding ovm·legt. De boekhourli'f!!J zal later door de belastingplichtige als tegenbewijs lmtnnen ingeroepen
worden (1).

4" Wannee1· de directeur der belastingen,
met een reclamatie in lcennis gesteld,
van ambtswege de belastbare basis verbetert, ma.g de belastingplichtige die beroep tegen deze beslissing heett aangetelcend, voor zoveel zij van aard is 01n
hem te lCJ·enlcen die verbetering voor
het hot van beroep betwisten (2).

5° Wannee1· de belastingplichtige, in zijn
reclarnatie, enlcel de ntming van de belastbare basis betwist heeft, is het hot
van beroep, waarbij de zaalc aanhangig
is gemaalct door het be1·oep tegen de beslissing van de directetw der belastingen, zonder macht de di1·ectmw geen
uitspraalc van ambtswege ove1· die vraag
gedaan hebbende, om te beslissen hetzij
van ambtswege, hetzij op aanv1·aag van
de belastingplichUge, dat de aansla.fJ of
zelfs het supplement ervan, door de directmw beslist, ve·rnietigd moeten worden omdat de aanslag, volgens artilcel 32, parag1·aat 2, van de samengeschalcelde wetten betreffende de inlcom.stenbelastingen, aan een ander dienstjaar had moeten verbonden, worden (3).

6o De vrijstell-ing van de bedrijfsbelasting, die de wet toestaat voor ae acm·essen, clie voortvloeien uit ae meerwaaJ·aen van ae activa in ae nijverheids-,
hanaels- ot lanabonwbeclrijven belega,
wanneer aeze mem·waarclen niet verwezenlijlct zijn aoch wannee1· ae belastingplichtige ze voodopig in zijn relceningen
en inventarissen heeft nitgeclntlct zonder ze enigerwijze als winsten te behanclelen, blijft verwo1·ven in hootae van ae
belastingplichtigen, natun1·lijlce personen hoewel ae voorwaarden, waarvan
ae 'wet ae verwerving athanlcelijlc
maalct, ovhou.den vervulcl te zijn wegens
de dejinitieve en volleclige stopzetting
van het beclrijf ingevolge ovedijclen, inbreng in vennootschap of ellce andere
oorzaalc. (Samengeschakelde wetten be-

7° Arti.lcel 2, 2°, van de wet van 28 maart
1955, aat ten bate van de belastingpUcht-igen, natntwlijlce personen, het voordeel behou.dt van ae vrijstelling van de
niet verwezenlijlcte mee1·waarden op beclrijfsimmobili·iin en uitntsting zelfs ina·ien er clejinitieve en volled·ige stopzetting van het bedr·ijf is, is toepasselijlc
<< op ae gevallen van aejinitieve en volleclige stopzetting van het beclrijf van
31 decembe1· 1951 at, alsoolc op de gevallen van zullce stopzetting voor aeze
llatmn, die aanleicling hebben gegeven
tot een aanslag waartegen een ~-eclama
tie is ingediena of een beroezJ ingesteld,
waarove1· niet dejinitief ttitspraalc is geaaan op ae aatttm van belcenamalcing
van de wet ll. (Wet van 28 maart 1955,

art. 15, 2°.)
·
8° TVanneer ae aaministmtie aan ae belastingplichtige het cijfe1· belcend rnaalct
clat zij zich voo1·stelt in rle plaats. te
stellen voor aatgene hetwellc Mj hac!
aanged'lticl in z·ijn aangifte bet1·ettenae
ae aanmtllenae personele belasting en
wanneer z-if. bij zelfde bericht van tv·ijziging, hem oolc het cijfe1· belcendrnaalct
hetwellc zij het inzicht lweft in de plaats
te stellen voo1· het in de bedrijfsbelasting aangegeven cijfer, ao01·, betreffenae
aeze laatste wijziging, naar ae e·is van
artilcel 55 van ae samengeschalcelde wetten betreffenae lle inlcomstenbelastingen
volaoenae 1·edenen op te geven, is het
voo1·stel tot wijz·iging van het cijfm· van
ae aan ae aanmtllencle personele belasting onaerwo1·pen inlcornsten aaa1·aoor
zelf wettelijlc gernotiveera, inclien clie
wijziging enlcel vooTtvloeU wit de wijziging bet1·ettenlle de aan ae bedJ·ijfsbelasting oncleTwo1·pen ink.ornsten (4).
(NEID, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN; EN BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. NEID.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat de onder de nummers
F. 2388 en F. 2389 van de algemene rol
ingeschreven zaken samenhangend zijn;

treffende de belastingen op de inkomsten, art. 27, par. 2bis, aangevuld door
artikel 2, 2°, van tle wet van 28 maart
1955.)

A.. Ten aanzien van de voorziening van
Henri Neid:
Over het eerste, het tweede en het
derde mitldel, het eerste, afgeleid uit de

(1) Raadpl. verbr., 27 september 1956 (Bull.
PASIC., 1957, I, 55).
(2) Raadpl. verbr ., 29 juni 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 1215).

(3) Verbr., 18 september 1956 (A1•r. Ye,-b,-,,
1957, biz. 9: Bull. en PASIC., 1957, I, 17).
(4) Raadpl. verbr., 16 november 1955 (Bull.
PH PARlC., 1956, I, 247).
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..:___ 572 schending van de artikelen 55, 56 en 28
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945,
doordat het bestreden arrest geweigerd
heeft de litigienze aanslagen (dit wil zeggen in de gewone belastingen 1942, 19!3
en 1944) welke krachtens artikel 55 van
de samengescllakelde wetten gevestigd
zijn, te vernietigen, dan wanneer bewnste
aanslagen, welke bernsten op vermoedens
en op een door de beslissing van de directenr niet passend bevonden redenering,
nietig waren als niet gerechtvaardigd
naar het vereiste van de wet : het tweede,
afgeleicl nit de schencling van artikel 97
van de Gronclwet, cloordat het arrest
geen antwoord verstrekt heeft op aanleggers conclnsies welke om de bovenaangednide reden de vernietiging beogen, van
de aanslagen die van ambtswege gevestigd zijn : a) in de gewone belastingen
over dienstjaar 19-!5; b) in de extrabelasting : het derde, afgeleid nit de schencling van de artikelen 28, 55 en 56 van de
samengescllakelde wetten, doorc1at llet arrest als gelclig aangezien heeft aanslagen
welke door de directenr gevestigd zijn
tot wijziging van aanslagen die hij niet
verantwoord had bevonden en waarvan
hij verklaarde dat zij bernstten op een
redenering en een aanslag procede, die
niet passend waren :
Over c1e eerste drie middelen samen :
Overwegende dat het arrest op passende en wettelijke wijze de in het tweede
middel aangevoerde conclusies behandelt, door erop te wijzen, door beschouwingen die voor de gezamenlijke door de
reclamatie in betwistingen gestelde aanslagen gelden, dat de directenr der belastingen het recht en de plicht heeft alle
elementen van de aanslag waartegen een
reclamatie is ingediend na te gaan en
alle vergissingen te herstellen die daarin
door de aclministratie zijn begaan, welke
opdracht noodzakelijkerwi.ize het recht
imiJliceert gebrnik te maken van een ramingswijze van clezelfde belastbare inkomsten welke verschillencl is van de ongenoegzaam of verkeerd geachte ramingswijze cUe de controlenr toegepast had;
Dat de directenr, door alclns te werk' te
gaan, geen nienwe aanslagen vestigt doch
de taak van de aclministratie voortzet en
voltooit;
Dat de micldelen niet knnnen aangenomen worden;
Over het viercle micldel, eerste ondercleel, afgeleid uit de schencling, wat het
be pal en van de winsten der dienstj aren
1912, 1943 en 1914 betreft, van de artikelen 28, 55, 56 van de samengeschakelde
wetten, cloordat het arrest aangenomen
heeft dat de nit het exploiteren van het

ronlettespel getrokken baten volgens tekenen en indic~en bepaald werclen, zonder
dat de onregelmatigheid aangetoond is
van de bij het verificeren van de aangiften betreffende die dienstjaren overgelegde
boekhonding tot staving van de aangegeven bedragen, tweede ondercleel, afgeleid
nit de schending van artikel 32,, paragraaf 1, lid 1, van .de samengeschakelcle
wetten, doordat het arrest, om de belastbare winst over de jaren 19±1, 19c!2 en
1943 te bepalen, gestennd heeft op het feit
dat zekere stnkken cler boekhouding betreffende het jaar 1944 aan de administratie niet waren overgelegd geworden of onregelmatig waren; dercle onderdeel, afgeleicl nit de schending van de bewijskracht der akten (art. 1319 en 1320 van
het Bnrgerlijk Wetboek), doorclat het arrest, om aanleggers boekhonding af te
wijzen, verklaart dat ·geen borclerel met
de opgave der biljetten en de drie hancltekeningen aan de administratie is voorgelegd, dan wanneer controlenr Papart
in zijn rapport van 12 december 1953,
nr 8675 (stnk V:III/5) jnist het tegendeel
verklaard; vierde onderdeel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest geen antwoord
verstrekt op de verklaringen der conclnsies volgens welke de regellnatigheid van
de boekhonding bevestigd is door de verificatie ervan welke plaats gehad lleeft
onmidclellijk na ter plaatse door SIJeciale
en geheime agenten gedane vaststellingen,
doordat bedoelc1 onderzoek onder meer de
jnistheid aangetoond heeft van de cijfers
betreffende het bedrag der in de tafels gevonden biljetten; vijfde onderdeel, afgeleid nit de schending van de bewijskracht
der akten (artikelen 1319 en 132(} van het
Bnrgerlijk Wetboek), doordat het arrest
verklaart dat, volgens attesten VIII/108- .
110-112 en 114, de biljettenvoorraad opgetekend wordt op een enkele der drie borderellen waarolJ de schijvenvoorraad opgetekend is, dan wanneer llet stnk
VIII/108 dit feit in genen dele vermeldt;
dan wanneer, zo het stuk VIII/110 vermeldt dat de aandnicling der biljetten op
<< het blad cler schijven », opgetekend was
het era an toevoegt da t die bladen door
tenminste twee personen getekenc1 waren;
dan wanneer met het stuk VIII/112 jnist
hetzelfde llet geval is ; clan wanneer het
stnk VIII/114 in genen dele verklaart clat
de biljettenrekening slechts Oj) een cler
borderellen aangaande de Rchijven overgedragen was; dan wanneer het te dien
opzicllte lniclt als de vorige stnkken waarnit blijkt clat alle borderellen aangaande
de schijven met de aandniding van de biljettenvoorraad aangevnld waren; zescle
onderdeel, afg·eleid nit de schcnding van
het gezag van het gewijsde (artikel 1351
van het Bnrgerlijk Wetboek), doordat
llet bestreden arrest, tot ontzennwing van
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-573net argument dat afgeleid is nit het arrest, in zake aanlegger door het Hof van
beroep te Luik op 13 februari 1942 gewezen, inroept dat bedoeld arrest op de exploitatie van een ander casino betrekking
heeft, dan wanneer het beginsel van het
,gewijsde, hetwelk in belastingzaken toepasselijk is, bij ontstentenis van een andersluidende bepaling zijn gevolgen moet
hebben telkens als het identieke belastingplichtigen en vragen betreft, ook al zijn
de aanslagen aan verschillende dienstjaren verbonden en ook al verschillen de
exploitaties van bedoelde belastingplichtigen van elkaar ; zevende onderdeel, afgeleid nit de schending van artikel 1315
van het Burgerlijk Wetboek, 28 en 55 van
de samengeschakelde wetten, doordat het
arrest, om de boekhouding te verwerpen,
zich ertoe beperkt het niet bijbrengen van
het bewijs << dat generlei bedrog aanwezig
is ll te doen gelden; dan wanneer het op
~e administratie rust in voorkomend geval het bestaan van het bedrog te bewijzen, en zij zich er niet mag bij bepalen
de enkele « mogelijkheid ll van b'edrog in
te roepen; dan wanneer zulks vooral het
geval is wanneer door de administratie
gedane nauwkeurige verificaties geleid
hebben tot het geheel juist bevinden van
de gecontroleerde en thans in twijfel getrokken vermeldingen der boekhouding ;
achtste onderdeel, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het verzoek om een enqut'\te over de feiten a en b, in fine van
aanleggers hoofdconclusies aangeduid,
verwerpt daar het ten deze niet dienend
is, dan wanneer het bewijs van de onregelmatigheid der boekhouding volgens het
arrest blijkt nit het bestaan althans van
het feit b, wat ermede gelijkstaat te verklaren dat bedoeld feit, waarvan het bewijs verzocht is, wel ter zake dienend is;
negende onderdeel, afgeleid nit de scllending van artikel · H7 van de Grondwet,
<loordat het hof niets antwoordt, al ware
het om te verklaren dat het ze buiten beschouwing laat, op de nota welke regelmatig tot hetzelve gericht is en overeenkomstig artikel 111 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvorclering aan de tegenstander betekend is (decreet vl:m 30 rna art
1808, art. 87), luidens welke nota een wederopening van de debatten verzocht was
ten aanzien van door het openbaar mi-·
nisterie in .zijn conclusies aangevoerde onjuiste feiten :
Overwegende dat de eerste acht onclerclelen van het middel enkel opkomen tegen
de beschouwingen waarop het arrest
steunt om te beslissen clat aanleggers
. boekhouding niet de waarborg van oprechtheid biedt om ze als aanslagbasis in
aanmerldng te kunnen nemen ;
Overweg·ende dat het gebruik van de bij

artikel 55 van de samengeschakelde wetten geregelde procedure tot wijziging volgens tekenen en indicien, niet afhankelijk
is van de voorwaarde da t de onregelmatigheid van de bqekhouding van de belastingplich tige vooraf bewezen is;
Dat het arrest de wettelijkheid der litigieuze aanslagen rechtvaardigt door het
releveren en aannemen van de bij de administra tie in aanmerking genomen indicien, waaruit een hogere graacl van gegoedheid blijkt dan nit de aangegeven inkomsten;
Waaruit volgt dat de eerste acht onclerdelen van het micldel bij gebrek aan belang' niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, wat het negende onderdeel betreft, dat het hof van beroep, bij
een ten deze overgelegd arrest van 24 januari 1956, het verzoek tot wederopening
der debatten verworpen heeft om de reden
dat verzoeker g.een enkel element bijbracht;
Dat het hof van beroep, na aiclus over
het tussengeschil uitspraak te hebben gedaan, te dien opzichte in llet bestreden
arrest niet hoefde uitspraak te doen;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
Over het vijfde midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 32, lid 1, van
de samengeschakelde wetten, 6 van het
Burgerlijk Wetboek, 1319 en 1320 van liet
Burg·erlijk Wetboek, doordat het arrest
weigert de aan het dienstjaar 1945 verbonden aanslag, welke op de resultaten
van de exploitatie van het casino van
1 januari tot 31 augustus 194± gevestigd
is, te vernietigen om de enkele reden dat
deze eis nieuw is en dat, al kan llet hof
nieuwe middelen van openbare orde opwerpen, llet moet blijven binnen de grenzen van het bij hetzelve aanhangige voorwerp, clan wanneer aanleggers reclamatie
en zijn beroep formeel strekten tot vernietiging van de voor het dienstjaar 1945
gevestigde aanslag in de gewone belasting; clan wanneer derhalve het voorwerp
van de cis bij het hof aanhangig was ;
dan wanneer trouwens de schending van
een regel van openbare orde steeds voor
de eerste maal voor het hof van cassatie
mag worden ingeroepen; dan wanneer,
heel zeker, de regelen welke de dienstjaren bepalen waaraan de belastingen
dienen verbomlen te worden van openbare
orde zijn, vermits die regelen de zetting
en het percent der toepasselijke belastingen bepalen; subsidiair, dan wanneer de
bijkomende aanslag welke voor het dienstjaar 1945 ingevolge de beslissing van de
directeur op het kohier gebracht is, in elk
geval diende vernietigd te •worden; dan
wanneer immers de bestreclen beslissing
van de directeur een supplement vestigt
op de aan het dienstjaar 1945 verbonden
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aanslagen, omdat zij de winsten, door de
exploitatie gedurende het tijdsverloop van
1 januari tot 31 augustus 1944 opgeleverd,
hoger stelt; dan wanneer derhalve aanlegger behoorde op te komen - en voor
de eerste maal voor het hof van beroep,
- tegen het verbinden van die nieuwe
aanslag aan het dienstjaar 1()45; dan
wanneer men hier immers te doen heeft
met een grief tegen een element van de
beslissing zelve, welke grief onbetwistbaar voor de eerste maal voor het hof
mag voorgebracht worden om de zeer eenvoudige reden dat hij het niet te voren
kon worden :
Overwegende dat, naar luid van zijn
reclamatie, aanlegger zich ertoe beperkte
een overwaardering door de administratie
van zijn activa bij einde 1()44 te doen gelden en te betogen dat zekere elementen,
als de vergoeclingen wegens oorlogsschade
die hij in de loop van de jaren 1()41 tot
1944 ontvangen had, in de stand van zijn
activa in 1()40 niet waren opgenomen geworden;
Dat aanlegger voor het hof van beroep
aanvoerde dat de aanslag in de gewone
belastingen over het dienstjaar 1945 diende vernietigd te worden wijl hij aan dat
dienstjaar was verbonden geworden, dan
wanneer hij voor het dienstjaar 1()44 had
dienen te gelden om de reden dat aanlegger zijn exploitatie bij de bevrijding van
het grondgebied stopgezet had;
Overwegende dat het bestreden arrest
terecht beslist dat deze eis een nieuwe
eis uitmaakt en niet in aanmerking· kan
worden genomen, door hierop te steunen
dat hij noch door de reclamatie is opgeworpen, noch van ambtswege door de clirecteur is onderzocht;
Dat toch het hof van beroep die eis niet
aan zich had kunnen trekken zonder zijn
rechtsmacht in de plaats van clie der administratie te stellen en zocloende zijn bevoegdheden te buiten te gaan;
Overwegende dat in het micldel bovenclien ten onrechte staande gehouden is dat
de grief ten opzichte waarvan het hof
van beroep verklaard heeft geen rechtsmacht te hebben, althans had dienen te
worden ingewilligd wat de << bijlwmende
aanslag )) betreft die voor het dienstjaar
1()45 ingevolge de beslissing van de clirecteur der belastingen op het kohier werd
gebracht;
·
Dat immers enerzijds, voor het dienstjaar 1()45 geen aanslag gevestigcl is, die
onderscheiden is van cUe waartegen de
reclamatie was gericht nopens dewelke de
directeur cler belastingen uitspraak had
gedaan; da t laa tstgenoemde zich erbij bepaald heeft de aanslag, welke oorspronkelijk door de controleur was gevestigd,
te verbeteren;
Dat anderzijds, aanlegger geen grief

had voorgebracht aangaande de verbetering zelf welke de directeur van ambts-·
wege beslist had toe te brengen aan cle
aanslag zoals hij oorspronkelijk was gevestigd geworden;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het zesde middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 27 paragraaf 2bi.s, van de samengeschakeide wetten, 61 van de wet van 1 october 1()47
gewij,zigd bij artikel 28 van de wet vm~
1 augustus 1()52, doordat het arrest de
meerwaarden belastbaar verklaart welke
nit door aanlegger in 1H41 en 1944 ontvangen vergoedingen wegens oorlogs~
schade blijken en 6.772.687 frank bedragen, om de enkele reden dat de kwestieuze meerwa'J.rden in de onderneming
niet behouden zijn gebleven, daar deze in
september 1944 opgehouden heeft, dan
wanneer artikel 27, paragraaf 2bis, van
de samengeschakelde wetten de vrijstel•
ling slechts afhankelijk maakt van de
drie in artikel 27, paragraaf 2bis, b, aangeduide voorwaarden welke vervuld zijn
het arrest in genen dele betwist :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat onderscheiden vergoedlngen, welke in
1()41 en 1()44 aan aanlegger tot herstel
van oorlogsschade betaald .zijn, ten belope van een bedrag van 6.772.687 frank
een meerwuarde uitmaken;
Da t, om te beslissen da t deze meerwaarde niet kan vrijgesteld worden bij
toepassing van artikel 61 van de wet van
1 october 1()47, gewijzigd bij artikel 28
van de wet van 1 augustus 1()52 en van
artikel 27, paragraaf 2bis, littera b, 2o en
3°, van de samengeschakelde wetten betreffend~ de inkomstenbelastingen, het
arrest lnerop steunt dat aanlegger de exploitatie van zijn onderneming in september 1()44 stopgezet heeft;
Overwegende dat deze reden de bestreden beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat immers, volgens artikel 27, paragraaf 2bis, laatste lid, van de samengeschakelde wetten, aangevuld door artikel 2, 2°, van de wet van 28 maart 1955,
welke ter zake toepasselijk is krachtens
de bepaling van artikel 15, 2°, van evengemelde wet, aan de niet verwezenlijkte
ineerwaarden op bedrijfsimmobilH~n en
uitrusting, welke in de loop van de exploitatie werden vrijgesteld in hoofde van
natuurlijke personen, het genot der vrijstelling verbonden blijft wanneer bedoelcle voorwaarden ophouden ver'vuld te zijn
wegens de definitieve en volledige stopzetting, door de helastingplichtigen, van
hun nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf, ingevolge overlijden, inbreng in
vennootschap of elke andere oorzaak;
Dat het middel derhalve gegrond is:
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Over het zevende middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 26 van de
smnengeschakelde wetten en 28 van de
wet van 1 augustus 1952, doordat het arrest aan aanlegger de aftrekking, als hedrijfsverlies, weige~;t van de schade welke
hij ondergaan heeft door de vernieling
van twee in Duitsland gelegen en tot handelsdoeleinden dienende onroerende goederen, en zulks. om de reden dat de inkomsten in verband met die goederen niet
in Belgie in de helastingen aangegeven
zijn, dan , wanneer deze omstandigheid
niet tot verwerping van de aftrekking
van het hedrijfsverlies kan leiden :
Overwegende dat aanlegger bij zijn condusies v66r het hof van beroep betoogde
dat het bedrag van het bedrijfsverlies dat
hij geleden heeft door de vernieling van
zijn in Duitsland te DUren en te Aken
gelege11 en tot handelsdoeleinden dienende onroerende goederen, welk verlies
op 450.000 DM. geraamd is, van de belastbare winsten diende te worden afgetrokken;
Overwegende dat het arrest, om deze
eis af te wijzen, enkel hierop steunt dat
de inkomsten in verband met die goederen
niet in Belgie in de helastingen aangegeven zijn geworden ;
·
Overwegende dat deze reden de door het
middel aangeklaagde beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is;
Over het achtste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 55 van de samenges.chakelde wetten, doordat het arrest geweigerd heeft de oorspronkelijke aanslagen in de aanvullende personele belasting,
. welke over de dienstjaren 1941 tot 1944 gevestigd zijn, te vernietigen, dan wanneer
het bericht van wijziging van 17 juni 1945
(stuk VI/45) het berekenen van de grandslag der inkomsten, waarvan het aanslaan in de aanvullende personele belasting aangekondigd .was, geenszins rechtvaardigde :
Overwegende dat het middel enkel aanvoert dat het bericht van wijziging van
17 juni 1945 niet zodanig met redenen omkleed was als artikel 55 van de samengeschakelde wetten, ten aanzien van de aanvullende personele belasting vereist;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat dit bericht in de zin van evengemeld
artikel gemotiveerd was wat de wijzigingen betrof <lie door de administratie voorgesteld waren tot het bepalen van de onder de bedrijfsbelasting en de nationale
crisisbelasting vallende grondslag, en dat
<< de cijfers betreffende de aanvullende
personele belasting wettelljk voortvloeien
ui t die betreffende de bedrijfs belasting en
dat aldus, vermits het bericht van wijziging de elementen tot berekening van de

aanvullende personele belasting verstrekt
heeft, het genoegzaam met redenen omkleed is JJ;
Overwegende dat nit het hestreden arrest niet blijkt en dat het middel bovendien niet doet gelden dat de administratie
door meergemeld bericht van wijziging
zou voorgesteld hebben de onder de aanvullende personele belasting vallende
grondslag te wijzigen voor andere inkomsten dan die waarop de door het bestreden arrest uitdrukkelijk vermelde wijziging sloeg;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
B. Ten aanzien van de. voorziening van
de Belgische Staat, Minister van financien:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 112 van de
Grondwet en 66 en 67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, .samengeschakeld bij het koninklijk besluit van
12 september 1936 en bij de besluiten van
3 juni 1941 en 31 juli 1943, doordat het
hof van beroep verlaging van de belastbare grondslag gelast ten belope van de
schacle welke verzoeker ingevolge de plundering van het casino te Spa ondergaan
heeft, dan wanneer deze grief voor de
eerste maal in de conclusies van de belastingplichtige opgeworpen is,. dan wanneer
zowel de reclamatie als de beslissing van
de directeur te dien aanzien niets vermelden :
Overwegende dat de door Neid tegen de
litigieuze aanslagen ingediende reclamatie
beperkt was tot de betwisting welli:e hierboven in antwoord op het vijfde middel
van zijn voorziening omschreven is;
Overwegende dat Neid v66r het hof van
beroep ertoe concludeerde dat van zijn
belastbare winsten zou worden afgetrokken het op 750.000 frank geraamde bedrag
van het bedrijfsverlies dat hij ingevolge
de plundering van het casino te Spa ondergaan heeft ;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze nieuwe· eis ontvangen en hem gegrond verklaard heeft;
Overwegende dat het geschil hetwelk
door het beroep van de belastingplichtige
tegen de beslissing van de directeur der
directe belastingen bij het hof van beroep
aangebracht is, beperkt is tot de in de reclama tie opgeworpen betwistingen en tot
de vragen waarover de directeur ambtshalve uitspraak gedaan heeft;
Overwegende derhalve dat het hof van
beroep, door te beslissen ten opzichte van
de door Neid voor de eerste maal v66r
het hof van beroep voorgebrachte eis,
waarover de directeur niet ambtshalve
uitspraak gedaan hall, zijn bevoegdheden
te buiten gegaan is en de in het middel

-576ingeroepen bepalingen der samengeschakelde wetten geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder dat er termen aanwezig zijn tot het onderzoeken
van het tweede middel van de voorziening van de Staat hetwelk tegen dezelfde
beslissing opkomt als het eerste rniddel
van de voorziening, voegt de onder de
numrners F. 2383 en F. 2389 van de algernene rol ingeschreven zaken sarnen ; verbreekt het bestreden arrest, enkel in zover het beslist over de eisen van aanlegger Neid welke strekten tot : 1° aftrekking, van .zijn belastbare winsten, van het
beclrag van het verlies dat gesproten is
uit de vernieling van zijn tot hanclelscloeleinden dienende onroerende goederen
in Duitsland; zo vrijstelling van de rneerwaarde, opgeleYerd door de vergoedingen
welke Neid wegens oorlogsschade, 19·41 en
1944, ontvangen heeft; 3° aftrekking, van
de belastbare winsten, van het bedrag van
het verlies dat Neid ingevolge de plunde~
ring van het casino te Spa geleden heeft,
en in zover het arrest over de kosten uitspraak doet; verwerpt voor het overige
de voorziening van N eid; beveelt da t melding van omlerha vig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt Neid
tot vier vijfde en de Staat tot een vijfde
der kosten; verwijst cle aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
14 rnaart 1957. - 16 karner. - Vool·zitH. Sohier, raadsheer waarnernend
voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Bareel. ~
Gelijlclltidende conclltsie, H. F. Duman,
advocaat-generaal. - PleiteT, H. Van
Leynseele.
ter,
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14 maart 1957

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSLAS'£EN DIE KUNNEN AFGETRORKEN
WORDEN. AFSOHRIJVINGEN. AFTREKKING DIE ~IOET llEPAALD WORDEN OP GROND
VAN DE W AARDEVERMINDERING DIE ZIOH WERKELI,JK TIJDENS DE BELAS'l'BARE PERIODE
HEEFT VOORGEDAAN, REKENING GEHOUDEN MET
DE BELEGGINGSWAARDE OF DE KOS'l'PRIJS.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSLAS'l'EN DIE KUNNEN AFGETROKKEN
WORDEN. AFSOHRIJVINGEN. BEWIJS
DAT OP DE BELASTINGPLIOHTIGE RUST.

(1) Verbr., 4 november 1955 (Bnll. en PASIC.,
1956, I, 208) en de nota, ondertekend F. D.,
onder verbr., 21 februari 1956 (ibicl., 1956,
I, 646).
(2) Raadpl. verbr., 18 januari 1937 (B"'ll. en
PASIC., 1937, I, 14).

~

INKOMSTENBELASTINGE~
BEDRIJFSLASTEN DIE KUNNEN AFGETRORKEN
WORDEN. A~'SOHRIJVINGEN. UITVIN-·
DINGSOOTROOI IN EEN NIJVERHEIDSEXPLOI'fATIE BELEGD EN, DOOR DE BELASTINGSOHULDIGE IN DE BEDRIJFSBELASTING, VERWORYEN
TEGEN BETALING VAN J AARLIJKSE RETBIBUTIES.
BEREKEND OP BASIS ,VAN RET AANTAL DOOR
EXPLOITATIE VAN DIT OOTROOI VERVAARDIGDE
VOOBWERPEN. BEPALING VAN DE SOMMEN
DIE ALS AFSOHRIJVING VAN DI'f OOTROOI MOGEN AFGETRORKEN WORDEN.

1° De bed1·agen, d·ie, lnidens aTtikel 26,

paTagraaf 2, 4°, van de sarnengescha.lcelcle wetten betl-etfende rle inkrnnstenbelastingen, als afschl·ijvingen, moyen
a.fgetroklcen woTden van cle aan de belasting onclm·wo1·pen winsten, rnoeten
oveTeenstemmen met cle waa1·devenn·in~
dedng van d.e dam· d.it a?·tilcel bedoelde·
goederen, d·ie z·ich WeTlcelijlc gedm·ende
de belastba?·e vm·iorle heett •voo?·gedaan,
relcening gehonden met de belegg·ingswaarde of rnet de ];,ostprijs (1).

2° Opdat aan een belast-ingjJl'ichUge in de
beclrijfsbelasting Z07t worden toegelaten,
van zijn aan cle belasting onderworpen
winsten atschrijvingen at te trekl.;en
met betTeklcing tot de goede1·en bedoelcl
b(i artilcel 26, pa1·agraaj 2, 4°, van de
sarnengeschalcelde wetten betretfencle de
inkomstenbelastingen, moet hij de beleggingswaarde of de lcostprijs bewijzen
van die goederen, waaTde of jJ?'ijs waarvan de bepaUng van die atschl·ijvinaen
athangt (2).

3° W anncer een belastingplichtige ·in de
bedrijfsbelasting in zijn bedrijf een ~tit
vindingsoctrooi belegd heett (3) dat hij
in eigendom verworven heett tegen betaling van jaarlijkse son~men, << reh·ibttUes >> genoemd, be?·eJcend op basis van
het aantal door hem vervaal·di.Qcle vom·werpen door exploitatie van dit octrooi,
z·ijn de enige bedragen, cl.ie hij van zijn
winsten mag afh·eklcen als atsch?·ijving
van d-it octrooi, degene die ove?·eenstemmen met de rlom· dit laatste tijrlens
de in aanntel·Jcing genomen belastbwre
periode werlcelijlc oncle1·gane waal·clevel·minderinrt, met inachtnernina van zijn
be legging swaarde.
De som welke die belertaingen ve?·tegenwoordigen stemt niet noodzctlceUjlc overeen met de jaarlijlvse « retrilmt'ie », aan
de ovel·clrrl,r;e·r van het oct·rooi vel'Sch·u.ldigcl of betaald (4).
(3) Over het begrip « belegde activa >> raadpleeg verbr., 13 december 1956 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 388).
(4) Raadpl. verb1·., 18 januari 1937 (B11ll. en
PASIC., 1937, I, 14).
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« FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE
GUERRE ll, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANOlEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 464 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
26 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest de grief niet ontvankelijk verklaard heeft, welke in de
conclusies van aanlegster voorgebracht
was en volgens welke de litigieuze sommen niet in de belastbare grondslag mogen begrepen worden omdat zij bedrijfsuitgaven uitmaken, om de reden dat die
eis niet voorgesteld was geworden in de
tot de directeur der belastingen gerichte
reclamatie en hij mitsdien een nieuwe eis
uitmaakte, dan wanneer : 1 o de kwestieuze eis onbetwistbaar in de reclamatie
tot uiting was gebracht en 2° ware dit
niet het geval, die grief slechts een nieuw
middel en geen nieuwe eis uitmaakt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aanslagen tegen
welker bedrag aanlegster een reclamatie
ingediend heeft gevestigd zijn door wijziging van het bedrag der aangegeven inkomsten; dat de administratie de wijziging verantwoord heeft door de overweging dat de sommen welke jaarlijks door
de aanleggende vennootschap gestort worden tot betaling van de prijs van de aan
deze gedane overdracht van octrooien, en
welke als bedrijfsuitgaven in de rekeningen zijn geboekt, van de winsten van het
bedrijf aangenomen worden en dus in de
belastbare grondslag dienen te worden begrepen;
Overwegende dat aanlegster in haar reclamatie formeel verklaard heeft niet te
betwisten dat de aldus betaalde sommen,
tot het uitbreiden van het bedrijf of de
waardevermeerdering van de outillage
dienden zoals de administratie het voorhield, en gevolglijk bij toepassing van artikel 27, paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde wetten als winsten dienden te
worden beschouwd, doch betoogd heeft
dat er desniettemin geen gronden waren
om de belastbare grondslag met het bedrag dier sommen te vermeerderen omdat de door die betaling gebleken winsten
vereffend waren door afschrijvingen voor
een zelfde beloop, welke krachtens artikel 26, paragraaf 2, 4°, van dezelfde wetten mogen afgetrokken worden;
Dat mitsdien de aan de directeur der
VERBR.,
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belastingen voorgelegde betwisting, waarover deze uitspraak gedaan heeft zonder
ambtshalve enige vraag op te werpen,
strikt beperkt was tot het door aanlegster aangevoerde bestaan van een waardevermindering van de in het bedrijf belegde activa, waardevermindering, welke
zich werkelijk voorgedaan heeft gedurende het belastbaar tijdperk en een afschrijving rechtvaardigde, tot een bedrag gelijk aan de sommen die gedurende hetzelfde tijdperk ter uitvoering van overeenkomsten van overdracht van octrooien
betaald zijn;
Overwegende dat het .arrest de bewij~
kracht der reclamatie niet miskend heeft
wanneer het uit dezer termen afieidt dat
aanlegster in de loop van het administratief stadium der procedure niet staande
gehouden had dat de aan de vennootschap
Browning betaalde sommen bedrijfsuitgaven zijn welke gedaan werden ten einde
de inkomsten te verkrijgen en te behouden;
·
Dat het eerste onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
voorzeker beslist heeft dat, wanneer aanlegster v66r het hof van beroep betoogt
dat de betalingen, ter uitvoering van overeenkomsten van overdracht van octrooien
gedaan, bedrijfsuitgaven uitmaken, zij
« een eis inleidt die niet aan de directeur
der belastingen voorgelegd is geworden en
niet kan ontvangen worden ll;
Overwegende echter dat het arrest, door
aan te nemen dat de tot het verwerven
van octrooien gebruikte sommen krachtens artikel 27, paragraaf 2, 4°, van de
samengeschakelde wetten belastbaar zijn,
impliciet doch noodzakelijkerwijze over
de grond dier betwisting uitspraak doet
vennits het juist daardoor beslist dat
voormelde sommen geen lasten uitmaken
die mogen afgetr.okken worden;
Dat derhalve het middel, in zover het
tegen dtt dispositief van het arrest opkomt, van belang ontbloot is en dat dit
onderdeel ervan bijgevolg niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel,. afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 464 van het vVetboek van hurgerlijke rechtsvordering, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wethoek, 1° doordat het arrest
geen antwoord verstrekt op het argument
der conclusies volgens hetwelk artikel 27,
paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde
wetten ten deze n~et toepasselijk is om
reden dat deze hepaling aileen toepassing
kan krijgen ingeval de in de loop van een
boekjaar hetaalde som de prijs van de
verwerving van een recht uitmaakt waar.-
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-578van de waatde geheel of ten dele na het
sluiten van bedoeld boekjaar in het actief
der vennootschap blijft bestaan; 2° doordat het arrest een onjuistheid. uit, wanneer het verklaart dat aanlegster aangenomen heeft clat de betaalde retributies
bedrijfsinkomsten uitmaken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, na erop gewezen te hebben dat de
aanleggende vennootschap « door met de
vennootschaiJ Browning gesloten contracten het recht verworven heeft octrooien
te exploiteren tegen jaarlijks te betalen
retributies welke berekend zijn op grandslag van het aantal der door haar vervaardigde voorwerpen ll, vaststelt dat
door de partijen niet meer betwist wordt
dat de tot uitvoering van die contracten
betaalde sommen « de bij jaartermijnen
betaalbare prijs van de overdracht van
onlichamelijke roerende goederen uitmaken ll;
Dat uit deze elementen noodzakelijkerwijze blijkt dat de exploitatie der octrooien ten deze het uitoefenen is, door
de aanleggende vennootschap, van de
rechten welke zU heeft op definitief in
haar vermogen gekomen goederen, tot betaling van de prijs waarvan zij jaarlijks
de overeengekomen sommen stort;
Overwegende dat, door op deze elementen te steunen om eruit af te leiden dat
de litigieuze sommen dienen tot het betalen van de prijs van goederen welke gekocht zijn met het oog op het uitbreiden
van de activiteit van het bedrijf en om aldus de toepassing van artikel 27, paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde
wetten te reclltvaardigen, de rechter over
de grond de eis verwerpt volgens welke,
aangezien aanlegster beweerdelijk enkel
het jaarlijks genot van een recht verworven heeft tegen jaarlijkse betaling van
een retributie en zij bi.i het einde van elk
belastbaar tijdperk niets in haar actief
behoudt, de als retributie betaalde sommen niet vallen te beschouwen als een inkomen vertegenwoordigend, dat belastbaar is bij toepassing van voormeld · artikel 27, paragraaf 2, 4°;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, hetwelk de
bewoordingen aanhaalt waarin de reclamatie van aanlegster gesteld was, noch
hun zin, noch hun draagwijdte miskent;
dat, immers, verklaren dat sommen welke
winsten vertegenwoorcUg·en vereffend worden door afschrijvingen voor een « strikt
gelijk ll bedrag, om te besluiten tot << de
o'nopeisbaarheid van enige belas.ting op
voormelde sommen ll, niet hetzelfde is als

aan die sommen het karakter van winst
te ontzeggen;
Dat ook dit onderdeel van het middel
in feite niet opgaat;
Overwegende dat, in zover het middel
sell ending van arti:kel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering inroept, het niet ontvankelijk is aangezien
het niet verduidelijkt waarin cUe wetsbepaling zou zijn geschonden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 26, paragraaf 2, 4°,
van. de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat
het bestreden arrest beslist dat de afschrijving der litigieuze sommen, welke
als retributies betaald zijn, niet zou kunnen plaats hebben om de reden dat in het
maatschappelijk bezit geen af te schrijven waarde is opgenomen :
Overwegende dat de rechter over de
grond aanneemt dat de door aanlegster
verworven
octrooien,
onlichamelijke
roerende goederen, welke tot de exploitatie van het bedrijf dienen, zouden aanleid1ng hebben kunnen geven tot afschrijvingen welke overeenstemmen met een gedurende het belastbaar tijdperk werkelijk
voorgekomen waardevermindering; dat
het evenwel erop wijst dat, volgens de
wet, de afschrijvingen dienen berekend
te worden volgens de beleggingswaarde
van de voorwerpen waarop zij betrekking
hebben;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het door aanlegster toegepaste boekingsprocede tot g·evolg heeft dat de
waarde der octrooien niet geboekt is en
niet begrepen is in de actieve elementen
der balans;
Dat het heeft kunnen afleiden dat mitsdien ten deze de mogelijkheid wegviel
welke afschrijving ook te verrichten;
Overwegende dat het arrest, door op
deze beschouwingen te steunen voor het
verwerpen van de eis van aanlegster om
afschrijvingen te verrichten voor een bedrag dat gelijk is aan de ter uitvoering
van de overeenkomsten van overdracht
der octrooien betaalde sommen, artikel 26, paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde wetten waarvan de schending
ingeroepen is, juist toegepast heeft;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het arrest geen antwoord
verstrekt op de subsidiaire conclusies van
aanlegster en zich bovendien tegenspreekt door enerzijds het beroep van
aanlegster te verwerpen, aldus erkennend
dat bij de toepassing van artikel 27, paragraaf 2, 4°, van de samengeschakelde
wetten, de litigieuze sommen een belast-
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bare winst uitmaken, en door anderzijds
te verklaren aan aanlegster, die dat actief element wil afschrijven, dat zulks onmogelijk is omdat de af te schrijven
waarde in de balans niet voorkomt :
Overwegende dat het mi(ldel, in zover
het aan het arrest verwijt op de subsidiaire conclusies niets te antwoorden, niet
ontvankelijk is daar het niet verduidelijkt welke subsidiaire conclusies niet
zot1den zijn beantwoord, dan wanneer het
bestreden arrest, om aanlegsters stelling
te behandelen, de redenering vermeldt
waarvan het vaststelt dat aanlegster ze in
haar conclusies subsidiair ontwikkeld
heeft, en dan wanneer de conclusies niet
enkel subsidiaire beschouwingen, doch
nog meer subsidiaire beschouwingen inhouden;
Overwegende, voor het overige, dat het
geenszins tegenstrijdig is te beslissen,
enerzijds, dat de ter uitvoering van overeenkomsten van overdracht van octrooien
betaalde sommen bij toepassing van artikel 27, paragraaf 2, 4", van de samengeschakelde wetten als winsten dienen te
worden beschouwd omdat zij dienen tot
het uitbreiden van het bedrijf of tot de
waardevermeerdering van de outillage, en
anderzijds vast te stellen dat, vermits
aan de octrooien geen beleggingswaarde
tbegekend was, de wettelijke mogelijkheid
een afschrijving te verrichten wegviel;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

14 maart 1957. - 1" kamer. - Voorzitte,·, H. Schier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve,·slaggeve,·, H. van Beirs.
Gelijklnidende concl1tsie, H. F. Duman,
1
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Gothat van de Balie van beroep te Luik en
Van Leynseele.
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- ZAKEN VAN DIRECTE RELASTINGEN. - BES'!'REDEN BESLISSING DIE HAAR DISPOSITIEF
STEUNT OP EEN DOOR DE VOORZIENING GECRITISEERDE REDEN. -MACHT VAN HET HOF OM
EEN RECHTSREDEN BIJ TE VOEGEN.

3°

INKOJ\IISTENBEL.ASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN. AR!l'IKEL 74
VAN DE SA:MENGESCHAKELDE WE'l'TEN. - FATALE TERMIJN VAN OPENBARE ORDE. - VERZAKING VAN DE TERMIJN DOOR DE ADMINISTRATIE ZONDER UITWEHKING IN RECHTE.

4°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. VERMOGEN
DOCH GEEN VERPLICHTING VOOR DE ADMINISTRA'l'IE.

5°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN. .AANGIITTE. - 0NTS'!'ENTENIS VAN AANGIFTE OF
'l'E LAAT GEDANE NEDERLEGGING VAN DE AANGIFTE. RECH'!' VOOR DE ADMINISTRA'l'IE
VAN AMBTSWEGE AAN '!'E SLAAN DOOR ONHERROEPELIJK RECH'l' DE AANSLAG 'l'E BEPALEN
BINNEN DE BUI'!'ENGEWONE AANSLAGTEHMIJN.

6°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN. TE LAAT GEDANE AANGIFTE. - Ao:MINISTRA'l'IE DIE GEEN
GEBRUIK GEMAAK'l' HEEFT VAN HAAR RECHT
OM VAN AMBTSWEGE AAN TE SLAAN. - .AoMINISTRATIE DIE, OM DE BELASTBARE ORONOSLAG TE BEPALEN, DE DOOR DE TE LAAT GEDANE AANGIFTE BEKENDGEMAAKTE ELEMENTEN
AANNEEMT. - 0MSTANDIGHEDEN ZONDER UITWERKING WAT DE BUI'l'ENGEWONE 'fERMIJN
BETREF'!'.

1° De verpliohting de vonnissen te mot-iveren een vo,·mvoo,·schrift zijnde, is de
verwerping van conclnsies genwtiveerd,
wanneer de reohter deze beantwoordt
zonder dnbbelzinnigheid en zoncle1· tegenstrijcligheden, zoals hij ze ge'i:nte1·preteerd heett (1).

2° W anneer de best1·eaen beslissina haar
disposUief stennt op een door cle voorzienina aecritiseenle ?'eden, mag het hot
ervom· een rechts1·eaen in cle vlaats stollen die het dispositiet ,·echtvaardigt (2).

ao

De bnitengewone tennijn, V001'Zien
floor a1·tilcel 74 van ae samenaeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, is een fatale tennijn, van openbare orcle, waarvan niet geldia lean
wo1·den atgezien (3) .

4°

De rechtspleaing van aanslag van
ambtswege, voo1·z·ien bij a1·tikel 56 van
ae samengeschakelde wetten betTettende
de inlcomstenbelastingen, maalct een

14 maart 1957

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN.- VERPLICHTING TE JIWTIVEREN. - VOR:MVOORSCHRIFT. - TOEPASSING
IN GEVAL VAN CONCLUSIES.

2° VERBREKING .. (1) Verbr.,

TAAK VAN HE'!' HOF.

22 september

1955

(Bull.

en

PASIC., 1956, I, 24, en nota 1). Raadpl. verbr.,
27 juni 1946 (A,., .. Yerb1·., 1946, biz. 247) en

nota, 1.
(2) Verbr., 23 october 1956 en 25 januari 1957
(Bull. en PAsm, 1957, I, 182 en 609).

(3) Verbr., 23 februari 1955 (A1'1·. f1erb1·.,
1955, blz. 535) en de conclusies van de H. procureur-generaal Hayoit de Termicourt in Bull.
en PAsrc., 1955, I, 693; ~2 januari 1957 (Bull.
en PASIC., 1957, I, 589).

-580·vermogen ttit, dooh geen verpUohting
vom· de administratie (1).
5o Wctnneer de belastingpUohtige zioh ervan onthouden heett, zijn aangifte in
de belastingen 011 de inlcomsten over te
leggen, evenals wanneer hij ze te laat
heeft overgelegd, heett cle aclministTatie
eneTzijds het vermouen gebru.ilc te malcen van de prooedm·e van aanslag van
ambtsweue (2) en a-nderzijds het reoht,
onherroetJelijlc, de aanslag te vestiuen
in cle bttitengewone te1·m·ljn vooTz·len bij
artikel 'J4 van de samengeschalcelde wetten (3).
6o 1Vanneer de belastingplichtige z·ljn aangifte in de belastingen op de inlcomsten
·in de wettelijlce termijn niet heeft ove1'gelegd, zijn zonder ttitweTlcing op het
1·echt voor de administraUe de aanslag
in de buitengewone termijn te vesfoigen,
de omstandigheden dat de administTatie
de aanslag niet van ambtswege gevestigd heeft en, om cle belastba1·e basis te
bepalen, cle cloor de te laat geclane aangifte belcenclgernaakte elementen aangenomen heeft (4).
(S'l'ENUIT,. '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 novem)Jer 1955 g-ewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 100 van de
Grondwet, 53, 55, 56 en 74 der sameng-eschakelde wetten betreffende de inkomstenbelasting-en, 1107, 1134, 1135, 1156 tot
1164, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, eerste onderdeel, doordat het
bestreden arrest het enig- door aanlegg-er
opgeworpen middel verzuimd heeft te be~
antwoorden en afgeleid hieruit dat « het
ten onrechte is dat de administratie na
reclamatie staande houdt, dat zij de aan·
gifte van verzoeker niet als g-eldig zou
aangezien hebben en de aanslag- van
ambtswege zou g-evestigd hebl1en, dan
wanneer alle elementen van het dossier
het bewijs leveren dat de administratie
de litigieuze aang-ifte aangenomen heeft
en ervan g-ebruik heeft gemaakt om een
aanslag volg-ens de procedure van artikel 55 der sameng-eschakelde wetten te
vestigen », tweede onderdeel, doordat het
arrest de aan de akte verschuldigde be(1) Verbr., 12 maart 1957 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 833).
(2) Verbr., 2,1 juni 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 1145); 16 januari 1957 (ibid., 1957,
I, 563).

wijskracht heeft geschonden en aan aanleg-gers conclusies een draagwijdte geeft
welke deze niet hebben door deze te verklaren alsof de stelling van aanlegger -er
in bestond te beweren dat door gebruik te
maken van de elementen in de aangifte
vervat, de administratie noodzakelijkerwijze het besta:m van deze heeft aangenomen en dat ze verzoeker slechts ingevolge artikel 55 der samengeschakelde
wetten heeft kunnen aanslaan; dat de
administratie, bovendien, het bewijs niet
levert van een aanslag krachtens artikel 56 van dezelfde wetten gedaan, eindelijk, dat de op 30 aug-ustus 19!9 verwezenlijkte inkohiering door de schuld van de
administratie aileen laattijdig is, dan
•wanneer aanlegger uitsluitend staande
hield, zoals hiervoren uitgelegd werd dat
feitelijk en in onderhavig geval de administratie, waarvan aanlegger het gebeurlijk recht niet betwistte om een van
ambtswege gevestigde belasting ten ko- .
hiere te brengen, geoordeeld had dit · niet
te doen en zijn aangifte als geldig had
aangenomen hoewel ze binnengekomen
was enkele dagen na de termijn aan aanlegger opgelegd om dit te doen; derde onderdeel, doordat het bestreden arrest
schijnt te redeneren alsof een fiscale aangifte ipso facto nietig is en als nietig
dient aangezien zodra ze, hoe weinig ook,
laattijdig- is, en alsof de daarop volgende
belasting noodzakelijk een belasting van
ambtswege is, dan wanneer, volgens een
vaste leer en rechtspraak, het recht om
een laattijdige aangifte als nietig te beschouwen en om van ambtswege te belasten voor de administratie een louter vermogen is en geen verplichting uitmaakt
en dat een aangifte bijgevolg niet -hoofdzakelijkerwijze nietig is omdat ze laattijdig is, en dat de aanslag die daarop
volgt niEit hoofdzakelijkerwijze een belasting van ambtswege is;
Over de drie onderdelen samen :
Overwegende dat aanlegger die v66r het
hof van beroep niet betwistte dat hij zijn
aangifte buiten de bij artikel 53 van de
samengeschakelde wetten bepaalde termijn had ingediend, staande hield dat
wegens de feiten en omstandig·heden welke hij inriep, de administratie verzaakt
had de belasting van ambtswege te vestigen, dat, door gebruik te maken van de
in de aang-ifte vervatte elementen, zij de
g-eldigheid ervan aangenomen had; dat
zij dienvolgens de aanslag gevestigd had
volgens de bij artikei 55 voorgeschreven
procedure en niet volgens deze van arti(3) Verbr., 10 april en 22 mei 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 831 en 1010).

(4) Zie de nota, ondertekend F. D., onder
dit arrest in Bull . .en PASrc., 195i, I, 848.

-581kel 56 der samengeschakelde wetten, en
dat zij bijgevolg verzaakt had zich op de
laattijdigheid van het indienen van de
aangifte te beroepen, laattijdigheid welke
de bij artikel 74 van de samengeschakelde
wetten bepaalde buitengewone termijn
had doen aanvang nemen, zodat de litigieuze aanslag, nochtans binnen deze
buitengewone termijn gevestigd, door forclusie was aangetast;
Overwegende dat de rechter over de
grond de door artikel 97 van de Grondwet
voorgeschreven vormverplichting heeft
nageleefd door te antwoorden op de conclusies zoals hij ze interpreteerde;
Overwegende anderzijds dat in de onderstelling dat het arrest de bewijskracht
van die conclusies zou geschonden hebben,
dit verwijt nochtans zonder belang voorkomt nit hoofde van de vaststellingen van
de rechter over de grond die wettelijk het
disposi tief rech tvaardigen;
Overwegende, inderdaad, dat het arrest vaststelt, zonder desomtrent bestreden le worden dat aanlegger zijn aangifte
in de inkomstenbelastingen na het verstrijken van de erin vermelde termijn teruggestuurd he eft;
Overwegende dat de termijn voorzien
door artikel 74 van de samengeschakelde
wetten een fatale termijn is, een vervaltermijn, die van openbare orde is en
waaraan wettelijk niet kan worden verzaakt; dat het gebrek aan terugzending
van de aangifte binnen de erin vermelde
termijn gelijkstaat met het ontbreken van
aangifte en dienvolgens, voor de administratie, de door artikel 74 bedoelde buitengewone termijn doet aanvang nemen;
Overwegende dat voor de toepassing van
deze bepaling, de omstandigheid dat de
belasting niet van ambtswege gevestigd
zou zijn onverschillig is, omdat de belasting van ambtswege voor de administratie
slechts een vermogen is waarvan zij, naar
haar goeddunken, al dan niet kan gebruik maken, dan wanneer het openen
van de buitengewone termijn van belasting door het gebrek aan terugzenden van
de aangifte binnen de gestelde termijn,
aan de administratie een wettelijk onherroepelijk recht toekent, waaraan zij niet
zou kunnen verzaken;
Overwegende anderzijds, dat wegens dit
onherroepelijk karakter van het recht
voor de administratie om binnen de buitengewone aanslagtermijn aan te slaan,
de omstandigheid dat zij voor het vast(1) en (2) Artikel 17 van de samengeschakelde
wetten op de handelsvennootschappen, hoewel
ingelast in een afdelin.g betreffende de vennootschappen onder gezamenlijke naam, is op de
vennootschappen bij eenvoudige geldschieting
toepasselijk (FREDERICQ, bd. IV, nr 229; VAN

stellen van de belastbare grondslag de
door de laattijdige aangifte vermelde elementen heeft aangenomen, zonder uitwerking is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
·
14 maart 1957. -

1e kamer. - VoorzitSohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. Gelijkl~tidende conclttsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de
Longueville (van de Balie van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
ter, H.
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1° VENNOOTSOHAP. -

VENNOOTSCHAP
BIJ EENVOUDIGE GELDSCHIETING. - VERBINTENIS VAN DE BEHEERDER BINNEN DE PERREN
VAN zr.n{ MACHTEN.- VERBINTENIS ONDER DE
MAATSCHAPPELIJRE NAAM ONDERTEKEND. VERBINTENIS DIE DE VENNOOTSCHAP JEGENS
DE MEDECONTRAC'l'ANT TE GOEDER TROUW
BIND'l1•

2° VENNOOTSOHAP.- VENNOOTSCHAP BIJ

EENVOUDIGE GELDSCHIETING. - VERBINTENIS
VAN DE BEHEERDER BINNEN DE PERREN VAN
ZIJN MACHTEN. - V.ERBINTENIS NIET ONDER
DE MAATSCHAPPELIJRE NAAM ONDERTEK.END.
- VEREISTE BEWIJS OPDAT DE VENNOOTSCHAP
TOT DE VERBIN'fENIS GEHOUDEN WEZE.
1° Een vennootschap bij eenvou.dige geldschieting is, jegens de medecontractant
te goeder t1·ouw, gehonclen tot de vei·binten·is do01' fle beheerder, liinnen de
perlcen van zijn machten ondertelcend,
wannee1· deze haar onde1· de maatschappelijlce naam ondertelcend heeft (1). (Sa-

mengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, art. 17.)
2° Een vennootschap liij eenvondige geldschieting is gehonden tot de verliintenissen door de behee1·der, li'innen de perken van zijn machten ondertelcend, hoewel deze ze niet onder de maatschappelijlce naam ondertelcend heett, wanneer
het bewijs geleverd is dat de beheerder
ze voor relcening van de vennootschap
en niet in eigen naam aangegaan
heett (2).

Principes de droit comme,·cial, bd. I,
nr 430; Repert. prat. ,zr. belge, yo Societes en
nom collectij, nr 90, en yo Societes en commandite simple, n r 73 ; N OYELLES, Droit comm,e1'cial, yo Societes comme1·ciales, nr 587).

RYN,

Zoals deze auteurs het bepalen, zelfs onder
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«ARMAND COVELIERS ET cie >>, T. COENS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1101, 1108, 1134 van
het BurgerHjk Wetboek, 1, 2, 7, 18, 19 van
het koninkHjk besluit van 30 november
1935 houdende samenschakeHng van de
wetten op de handelsvennootschappen,
doordat het bestreden arrest eiseres veroordeelt tot terugbetuling aan verweersters van een som van 250.000 frank, alhoewel het vaststelt dut de akte :van lening niet door << CoveHers » onder de
mautschappeHjke benaming, maar alleen
door Coveliers persoonHjk werd ondertekend, en zulks besHst omdat de akte van
lening bepaalt dat clie som diende te worden terugbetaald in dezelfde voorwaarden
als een som van 20.000 frank (commandiet) door de geldschieters in de vennootschap gebracht en, in alle geval, indien
een einde aan de vennootschap werd gemaakt, en omdat de bestanddeleh der
zauk erop wijzen dat de geldstortingen
enkel voor de vennootschap geschiedden,
dan wanneer noch de voorwaarden der terugbetaHng noch de bestemming der nit-·
geleende gelden van betekenis waren,
maar enkel de kwestie te weten of CoveHers persoonlijk het geld had geleend of,
integendeel, voor rekening en op naam
van de vennootschap bij wijze van eenvoudige geldschieting :
Overwegende dat door het middel niet
wordt beweerd en nit geen vaststelling
van het arrest bHjkt dat Coveliers, door
de Htigieuze lening aan te gaan, de machten van beheerder van de vennootschap
bij wijze van enkele geldschieting « CoveHers en Cie » te buiten is gegaan;
Overwegende dat zo de vennootschap
bij wijze van enkele geldschieting jegens
de medecontractant te goeder tronw gehouden is tot de verbintenis aangegaan
door de gecommanditeerde vennoot die ze
onder de maatschappeHjke naam heeft
ondertekend, zij insgeHjks gehouden is
tot de verbintenissen welke hij aangegaan heeft, wanneer het bewezen is, zelfs
door vermoedens, dat hij ze niet ih eigen
de maatschappelijke naam ondertekend, bindt
de verbintenis van de beheerder de vennootschap niet jegens de medecontractant die niet
te goeder trouw was, 't is te zeggen die wist
dat de beheerder niet voor rekening van de
vennootschap handelde.

naam maar voor rekening van de vennootschap heeft gesloten;
Overwegende dat het bestreden arrest
zich niet ertoe beperkt de feiteHjke vaststellingen te doen welke in het middel
worden vermeld, maar dat net, bovendien, releveert dat de lening werd aangegaan om « toe te laten de hnurprijs van
het huis, 31, De Keyserlaan, te Antwerten, te betalen, waarin de « Parfumerie
Champs-Elysees » en de coiffeurszaak
door CoveHers, voor rekening der vennootschap, dienden uitgebaat te worden »;
· Dat door uit het geheel van die omstandigheden af te leiden dat de lening door
de gecommanditeerde vennoot CoveHers
in naam en voor rekening van de eisende
vennootschap aangegaan was geweest, het
arrest geen der in het middel aangednide
wetsbepaHngen heeft geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
15 maart 1957. - 1 6 kamer. - Voorzitte1·, H. W 011ters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. De Bersaqnes. - GelijkMtidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de
Termiconrt, procurenr-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Pirson.

l

e

KAMER. -
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1° ERFENIS. - KLEINE NALATENSOHAPPEN.
- RECHT TOT OVERNEMING. - WET VAN
16 MEl 1900. - GESCHIL. - NoODZAKELI.TKIIEID VAN DE VASTSTELLING, DOOR DE
REOHTEH, DAT DE PAR'l'IJEN GEHOORD OF OPGEROEPEN WERDEN.
2° ERFENIS. - KLEINE NALA'J'ENSCHAPPEN.
- REOH'l' TOT OVERNEMING. - WE'l' VAN
16 MEl 1900. - GESCHIL. - GETUIGSCHRIF'J'
DOOR DE GRIFFIER NA HET VONNIS AAN EEN
PARTIJ AFGELEVERD. - GE'l'UIGSCHRIFT VERKLAREND DA'l' AL DE PARTIJEN BIJ AANGETEKENDE BRIEF OPGEROEPEN WERDEN VLJFTIEN
DAGEN VOOR DE TERECHTZITTING. ~ GETUIGSCHRIF'J' DAT DE ONTSTEN'l'ENIS VAN VAS'l'STELLING DOOR DE RECHTER IN HET VONNIS OF
IN EEN AKTE VAN RECH'l'SPLEGING NIET KAN
GOEDMAKEN.
1° De m·ederechte·r, die ttitspraalc doet
over een geschil betreffende de ttitvoe1"ing van het recht tot overneming van
een lcleine nalatenschap, rnoet in z·ijn
vonnis at in een proces-verbanl van terechtz-itting, zelts vnn nmbtswege, vnststellen dnt cle belnnghebbende pnrtijen
ofwel, pe1·socmlijlc of do01· bemiddeling
van hu.n verteuenwoo1·dige1·s gehoo1·d,
otwel bij anngetekende brief ten minste

·--------------- - - - - - -
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583vijftien dagen voor de tereclLtzitting opgeroepen werden (1). (Wet van 16 mei

1900, art. 4, lid 6.)
2° Een gehti.qschr'ift, aan een pa1't-ij door
de grijfie1' van de vre(lerechter afgelevenl en verkla1'end, dat al de bij een
eis tot overne·n~ing van een Jcleine nalatenschap belqnghebbende partijen opgeroepen werden b'ij aangetelcende ln'ief
vijftien d(tgen voor de tereohtzitting,
lean de ontstenten·is van vaststelling,
door de rechter, van dergelijlce oproetYing niet goedmalcen.
(VAN HELMON'l', T. VAN BELMONT.)

AUREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
voni:tissen, op 4 juli en 1 augustus 1955
gewezen door de vrederechter van het
kanton Tienen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 4, in 't bijzonder 4, alinea's 4 en 6, van de wet van
16 mei 1900 betreffende de erfregeling van
de kleine nalatenschappen en van artikel 97 van de Grondwet, doordat de bestreden vonnissen van 4 juli en 1 augustus
1955, gewezen bij verstek jegens aanlegger, het eerste, de vraag tot overname
ontvankelijk en gegrond heeft verklaard
en, het tweede, verweerders heeft gemachtigd over te gaan tot de overname tegen
de door de in de zaak aangestelde deskundige bepaalde prijs, zonder dat echter al
de belanghebbenden, en in 't bijzonder
aanlegger die niet verschenen is, door
aangetekend schrijven van de griffier regelmatig verwittigd werden van de dag
en het uur van de eedafiegging door de
deskundige en van de dag en het uur van
zijn verrichtingen en zonder dat, daarbij,
de afwezige belanghebbenden v66r de vrederechter, ten minste vijftien dagen te
voren, bij aangetekende brieven van de
rechter werden opgeroepen; en doordat
althans de twee bestreden vonnissen over
de vraag tot overname uitspraak hebben
gedaan zonder de vervulling van die formaliteiten vast te stellen, dan wanneer
de formaliteiten van verwittiging en van
oproeping, voorgeschreven door artikel 4,
alinea's 4 en 6, van de wet van 16 mei
1900, substantieel zijn, ertoe strekkende
de rechten van de verdediging te verzekeren, en d'us de weglating of het gebrek
(1) Verbr., 10· mei 1951 (A1·r. T'erbr., 1951,
biz. 528) en de nota 3; 7 maart 1952 (ibid.,
1952, biz. 36()); raadpl. verbr., 8 mei 1953
(ibid., 1953, biz. 618) en 27 januari 1956 (Bull.
en PASIC., 1956, !, 545).

aan vaststelling van hun vervulling de
nietigheid van de vonnissen. medebrengt :
Overwegende dat uit de stukkEm van de
procedure blijkt dat, bij bevelschrift van
18 juni 1955, de rechter over de grond,
rechtdoende op het verzoek van verweerster Maria-Eugenia Van Belmont tot uitoefening van het bij artikel 4 van de wet
van 16 mei 1900 bedoeld recht tot overneming, aan partijen heeft bevolen op de
terechtzitting van 4 juli 1955 te verschijnen ten einde over dit verzoek uitspraak
te horen doen, een schatter heeft aangesteld en heeft gezegd « dat partijen van
dit alles zullen verwittigd worden door
aangetekend schrijven >>;
Overwegende dat, na vasfgesteld te hebben dat zekere belanghebbenden, waaronder aanlegger in verbreking, verstek hebben Iaten gaan, het bestreden vonnis van
4 juli 1955, enerzijds, voormelde eis ontvankelijk en gegrond heeft verklaard en
de zaak naar de terechtzitting van 18 juli
1955 heeft verwezen en, anderzijds, de
aangestelde schatter akte ervan heeft verleend en van het afieggen van de eed en
van het vaststellen van dag en uur voor
zijn verrichtingen;
Dat het verder heeft verklaard « dat
de afwezige partijen van dit alles zullen
verwlttigd worden door aangetekend
schrijven der griffie >>;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat, bij de heropening van de zaak
op de terechtzitting van 18 juli 1955, dezelfde belanghebbenden verstek hebben
Iaten gaan en dat op dte terechtzitting de
zaak in beraad werd gehouden, het bestreden vonnis van 1 augustus 1955 voornoemde verweerster en haar echtgenoot
heeft gemachtigd tot de. overneming over
te gaan en de door verweerder Alfons
Van Belmont ingestelde eis tot overneming in vruchtgebruik heeft afgewezen;
Overwegende dat de bestreden vonnissen gewag maken noch .van een door aanlegger voorafgaandelijk gegeven instemming met de overneming en met de voorwaarden ervan, noch van een oproeping
van aanlegger door de vrederechter, bij
aangetekende brief, ten minste vijftien dagen v66r de terechtzitting van 4 juli 1955,
noch van een keni'iisgeving aan die belanghebende door de griffier, op dezelfde
wijze, van de dag en het uur waarop de
eed door de schatter zal worden afgelegd;
Overwegende dat de rechter zelf ertoe
gehouden is hetzij het bestaari van dergelijke instemming, hetzij het vervullen van
de bij artikel 4, alinea's 4 en 6, van de
wet van 16 mei 1900 opgelegde substantlele rechtsvormen vast te stellen, desvoorkomend van ambtswege, in een vonnis of in een proces-verbaal waaruit aileen de regelmatigheid blijken kan van
een procedure ingesteld met het oog op
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vrijwaring van het recht van verdediging;
Overwegende dat derhalve van alle uitwerking ontbloot is het door verweerders
overgelegd attest van 25 januari 1956
waarin de griffier << bevestigt dat, ingevolge het bevel van 18 juni 1955, partijen
opgeroepen werden door aangetekend
schrijven, verzonden op 20 juni 1955, om
te verschijnen op de zitting van 4 juli
1955 >>;
Overwegende dat het middel aldus gegrond voorkomt wat betreft het bestreden vonnis van 4 juli 1955;
Dat de verbreking van die beslissing de
vernietiging, in de hierna te bepalen
mate, van het bestreden vonnis van 1 augustus 1955 medebrengt;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
vonnissen, ):>ehalve in zover datgene van
1 augustus 1955 de door verweerder Alfons
Van Belmont ingestelde eis tot overneming heeft afgewezen; beveelt dat melding van onderhavig arrest .zal gemaakt
worden op de kant van de geheel of gedeeltelijk vernietigde vonnissen; veroordeelt verweerster Maria-J:ilugenia Van
Belmont tot de kosten; verklaart onderha vig arrest gemeen aan de andere verweerders ; verwijst de alclus beperkte
zaak naar de vrederechter van het tweede
kanton te Leuven.
15 maart 1957. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijkhtidende conclusie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. De Bruyn en Struye.
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OVJ:ilRJ:ilJ:ilNKOMST.- STRAFBEDING.- BEDING EEN MAXIMUMTERMIJN BEPALENDE VOOR
DE Ull'VOERING VAN WERKEN EN EEN BOETE
PER DAG VERTRAGING. - ARREST DAT RET
REDING PRAOTISOH NIET-TOEPASSELIJK VERRLAAR'l' IN ZOVER RET DE J\.IAXIMUMTERMIJN
BEPAALT. - ARREST DA'r DE VERTRAGING AAN
DE AANNEMER 'l'OEREKENBAAR AOH'l' EN DE BEDONGEN BOE'J'E OP DIE VERTRAGING 'l'OEPAST.
- GEEN TEGENSTRIJDIGHEID OF DUEEELZINNIGHEID.
Bovat noch tegenstrijdiglwid noch d1tbbelzinnigheid het arrest dat beslist, enerzijds, dat een strafbeding lcrachtens
overeenlcomst, een bepaalde boete voo·rzienend per dag vertraging. indien de bestelde wet·ken niet binnen een gegeven
maximumtermijn uitgevoerd worden,
practisch niet lca,n toegepast worden in

zover het deze maxim1tmtermijn bepaalt, en dat, anderzijds, na de vertrag·ing aan de aannemer toerekenbaaT te
hebben geacht, het bedt·ag van de boete,
lcTachtens het strafbeding veTschuldigd,
bepaalt met inachtneming van de dmw
van die vertraging.

(DE WIT, T. BURGGRAVIN VILAIN XIIII.)
ARREST.
HJ:il'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet en,
voor zoveel als nodig, 1146 tot 1150 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, vaststellende dat « volgens
de tussen partijen gesloten overeenkomst,
de werken binnen een termijn van veertig
werkdagen na hun aanvang moesten voltooid zijn en er een vertragingsboete van
2.000 frank per dag was bedongen; dat de
partijen het eens zijn om aan te nemen
dat de werken op 25 october 1950 begonnen, slechts op 2 october 1951 voleindigd
werden; dat de eerste rechter, zich schikkende naar de besluiten van de deskundige ter .zake door de voorzitter cJm·
rechtbank van koophandel aangesteld,
verschillende omstandigheden, onafhankelijk van de wil van appellant, aanneemt
van aard om zekere vertragirigsdagen te
rechtvaardigen; dat na aftrek dezer, hij
de deil.nitieve vertraging waarvoor appellant verantwoordelijk blijft op honderd
zes en dertig werkdagen vaststelt; dat
nochtans de aangestelde deskundige, om
de af te trekkeri vertragingsdagen te berekenen gedurende dewelke appellant bij
gebrek aan bouwstoffen de werken moest
stilleggen, slechts rekening .hield met de
laatste factuur van de leverancier del.
23 juni 1951, dan wanneer het blijkt, uit
andere voorgebrachte stukken, dat ook
vorige leveringen met aanzienlijke vertraging geschiedden, waarvan geen gewag
in het verslag; dat de deskundige schatting, vastgesteld op honderd zes en dertig
werkdagen, aldus als overdreven voorkomt en niet kan worden beaamd; dat in
hogeraangehaalde omstandigheden, en bij
ontstentenis van nadere gegevens welke
zouden toelaten de juiste duur te berekenen der vertraging der werken die te wijten is aan de wirtraging bij de levering
der bouwstoffen, de in de overeenkomst
bedongen strafbepaling practisch niet kan
worden toeg·epast >> - nochtans eiser veroordeelt tot betaling << van een boete van
110.000 frank>> om reden dat << het derhalve behoort de vertragingsboete ·ex
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opzicht een som van 110.000 frank als een
rechtmatige vergoeding voorkomt », dan
wanneer, na vastgesteld te hebben dat het
conventioneer door partijen afgesloten
strafbeding inhoudend een boete van
2.000 frank per dag niet kon toegepast
worden op onderhavige betwisting, de
rechter over de grond enkel het gemeen
recht inzake schadevergoeding bij contract kon toepassen, en geenszins de conventioneer gesloten clausule, als ontoepasselijk erkend, wettelijk kon toepassen ea:
aeqtw et bono en als vertragingsboete
110.000 frank als rechtmatig kon aanzicn;
dan wanneer, door enerzijds vast te stellen dat het conventioneel afgesloten strafbeding niet kon toegepast worden, en anderzijds eiser tot een vertragingsboete
ea: aeqtw et bono te veroordelen als zijnde
een rechtmatige vergoeding, de bestreden
beslissing alzo op duistere en dubbelzinnige motieven gegrond is, die niet toelaten te onderscheiden in welke mate de
rechter over de grond rekening gehouden
heeft met het conventioneel strafbeding,
dat nochtans niet kon toegepast worden,
of met een werkelijke bewezen conventionele schade, doordat het bestreden arrest vaststellend enerzijds dat het kwestieu~e strafbeding niet kon toegepast worden en anderzijds eiser toch veroordelend
ea: aeinw et bono tot een vertragingsboete
van 110.000 frank als een rechtmatige vergoeding, dan wanneer de rechter over de
grond geen toe passing, zelfs niet ea: aequo
et bono, kan maken van een conventioneer beding dat hij ontoepasselijk verklaart en daarbij de betwiste motieven
niet toelaten na te gaan of en in welke
mate de rechter over de grond rekening
gehouden heeft met het kwestieuze strafbeding, de billijkheid, het gemeen recht
in zake conventionele of delictuele verantwoordelijkheid,. of enige andere maatstaf, alzo de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest weliswaar
verklaart dat de in de overeenkomst bedongen strafbepaling practisch niet kan
worden toegepast en het de vertragingsboete ea: aequ.o et bono vaststelt, doch dat
de rechter over de grond, zoals uit heel
zijn in het middel overgenomen redenering blijkt, zodoende heeft willen beslissen dat het beding niet kan worden toegepast in zover het een maximumtermijn
van veertig dagen voor de uitvoering van
de werken vaststelde en hij de duur van
de aan aanleg·ger toe te schrijven vertraging door middel van schatting heeft bepaald om, vervolgens, met inachtneming
van die duur, de krachtens overeenkomst
verschuldigde boete te berekenen;
Overwegende dat, gesteund op een verkeerde interpretatie van de bestreden be-

slissing, elk van de onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 maart 1957. - 16 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. - Gelijklttidende conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Van Ryn en De Bruyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- RECHTER
IN BEROEP RET VONNIS WAARTEGEN BEROEP
WIJZIGENDE. - GEEN CONCLUSIES. - RECHTER IN BEROEP NIET GEHOUDEN DE REDENEN
VAN DE EERSTE RECHTER TE BEANTWOORDEN.

De rechter in beroep die het vonnis waa1·tegen beroep wijzigt, is niet gehou.den,
bij ontstentenis van conclusies die de
redenen van de eerste rechter overnemen, deze te weerleggen (1).
(WAYENBERG, T. SCHOLLAERT EN MAATSCHAPPIJ
VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER l'E BRUSSEL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 september 1956 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Brussel;
Over de door aanlegger als beklaagde
ingestelde voorziening :
Aangaande de beslissing, gewezen over
de publieke vordering welke ingesteld is
ten laste :
1 o Van eerste ·verweerder :
.overwegende dat aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen
de beslissing waarbij een medebeklaagde
van vervolging ontslagen wordt;
2° Van aanlegger :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6 van het koninklijk besluit
van 27 januari 1931, houdende politiereglement voor de exploitatie van de door
(1) Verbr., 7 december 1953 (A1·r. Verb1·.,
1954, biz. 241) ; 20' september 1954 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 21).

------------
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de regering vergunde of te vergunnen
tramwegen, gewijzigd bij artikel 1 van
het koninklijk besluit van 26 augustus
1938 en 18 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, ho{\dende .Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis, door te
verklaren dat het aanlegger ten laste gelegde feit bewezen is en dat het eerste
verweerder ten laste gelegde feit niet bewezen gebleven is, niet met redenen omkleed is, dan wanneer, eerste onderdeel,
aanleg·ger v66r het rechtscollege in hoger
beroep geconcludeerd had tot bevestiging
van het beroepen vonnis om de redenen
van de eerste rechter, dan wanneer in
deze redenen de feitelijke en rechtsgronden uiteengezet .waren welke tot aanleggers vrijspraak geleid hadden, en het bestreden vonnis bewnste redenen niet weerlegt, en dan wanneer, tweede onderdeel,
het niet mogelijk is in te zien of het bestreden vonnis overwogen heeft, ofwel
dat eerste verweerder geen teken voorbijgereden is dat niet meer groen was, ofwel
dat hij, zulks gedaan hebbend, gerechtigd
was om aldus te handelen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat noch uit het bestreden
vonnis, noch uit enig stuk waarop het
hof vermag acht te slaan blijkt dat aanlegger v66r de rechter in hoger beroep
conclusies zou genomen hebben;
Dat die rechter dienvolgens de redenen
van het beroepen vonnis niet behoefde te
weerleggen en dat hij, door de aanlegger
ten laste gelegde inbreuk in de termen
van de wet bewezen te verklaren, zijn
beslissing ·-regelmatig gemotiveerd heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de inbreuk op artikel 6 van
het koninklijk besluit van 27 januari 1931
cc ten laste van verweerder niet bewezen
gebleven is, naardien het ter zitting verricht onderzoek niet bewezen l1eeft dat
hij het kruispunt onregelmatig zou opgereden zijn )) ;
Dat deze reden vrij is van dubbelzinnigheid;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantii:He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
IL Over de door aanlegger als burgerlijke partij ~ngestelde voorziening :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

18 maart 1957. - 2" kamer. - VoorzitH. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Valentin.
Gelijlvlttidende concl~tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter·, H. Simont.
ter.
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VONNISSEN EN .ARRESTEN. -

SrRAF-

ZA'KEN. BEGEI'ING TER PLAA'l'SE. 0PENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING NIET VASTGESTELD. NIETIGHEID.

Wanneer·, cle oor·reoUonele r·eohtbnnlc de
begeving ter plnntse bevolen hebbenlle,
het prooes-verbnnl vnn clie onller·zoelcsmnatl'egel niet vnststelt clnt de wettelijlce r·egelen op lle openbnnrheill vnn
de tereoht.zittingen wenlen nngeleefd,
zijn nieUg het vonnis lnter cloor· cle
reohtbnnlc gewezen nlsoolc het nn·est
over het hager· beroezJ gewezen, inclien
het zich de nietigheid van het vonnis
heett toegeeigencl lloor· zijn besl-issing te
stettnen onder rneer op .de uUslngen vnn
de plantsschouwing (1).
(MAQUESTIAU, 'f. QUIN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet, 154, 155 en 189 van het Wethoek van strafvordering, doordat het bestreden arrest gewezen is over een door
een substantii:He nietigheid aangetaste
rechtspleging, daar in het proces-verbaal
van plaatsopneming van 10 april 1956 niet
vastgesteld is of de terechtzitting ter
plaatse publiek gehouden is, en het bestreden arrest deze nietigheid overgenomen heeft :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij op 24 maart 1956 gewezen
vonnis een begeving ter plaatse gelast
heeft, te dien einde als datum 10 april
1956 vastgesteld heeft en de zaak tot
Yoortzetting op 6 mei 1956 heeft verdaagd;
Overwegende dat voor de plaatsopneming door een repressief rechtscollege,
evenals voor elke terechtzitting, het na(1) Verbr., 15 december 1947 (A1'1'. Ver·ln·.,
1947, biz. 411); 21 maart 1955 (ibid., 1955,
blz. 616); verge!. verbr., 14 juni 1948 (ibid.,
1948, blz. 323) 3 juli 1950 (ibid., 1950, biz. 691).
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leven vereist is van de regelen betreffende
de openbaarheid der terechtzittingen;
Overwegende dat in het op 10 april 1956
opgemaakte proces-verbaal niet vastgesteld is dat de regelen der openbaarheid
bij de begeving ter plaatse in acht zijn
genomen;
Overwegencle dat deze substantH~le formaliteit !lerhalve als niet vervuld behoort
te worden aangezien ; da t het niet ina ell tnemen ervan nietiglleid met zicll brengt
van llet beroepen vonnis, waarvan llet dispositief gesteund is op de elementen der
zaak, het ter tereclltzitting gevoerd onderzoek en de plaatsopneming;
Overwegencle dat, wat aanlegger betreft, llet bestreden arrest de sclluldig·verklaring bevestigt om de reden <c dat de
eerste recll ter, na onderzoek van de verslagen van de tecllnisclle raadslieden van
elke der beklaagden en plaatsopneming,
door afdoende beschouwingen welke llet
hof overneemt, beslist lleeft dat ... : de
inbreuk op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek · waarop de aan Maquestiau ten verzoeke van Quin betekende
reclltstreekse dagvaarding rust ll ten laste
van Maquestiau bewezen was;
Dat llet arrest mitsdien de nietiglleid
welke llet beroepen vonnis aankleeft overgenomen en, dienvolgens, de in llet middel aangeduide wetsbepalingen gescllond en 11 eeft ;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing welke gewezen is over de tegen
Maquestiau ingestelde publieke vordering
verbreking met zicll brengt van de beslissing, gewezen over de door Quin tegen
Maquestiau ingestelde burgerlijke vordering, welke beslissing llet gevolg van de
eerste is;
Om die redenen, verbreekt llet bestreden arrest, in zover llet beslist over de
tegen aanlegger ingestelde publieke vordering, over verweerders burgerlijke vordering en over de kosten; beveelt dat melding van onderlla vig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot lle lwsten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar llet Hof van beroep
te Luik.
18 maart 1957. - 2e kamer. - VoorzitH. Gil·oul, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijlclu.idende conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Simont.
te1·.
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KAMER. -

MIDDEJLEJN
S'TRAFZAKEN.

TOT
-

VEJRBREJKING.

l\1IDDEL DAT HET ARREST

VERWIJ'T EEN ELEMENT VAN BET MISDRIJF
DAT HE'l' BEWEZEN YERKLAART NIET VAST TE
STELLEN. - VASTSTELLING DIE GEDAAN WORDT
DOOR VERWIJZING NAAR DE BEWEEGREDENEN
VAN DE EERSTE RECHTER.- l\tiiDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIS1'.

1liist teitelij lee g1·ondslag het middel dat
het arrest verwijt · een bestandaeel van
het mistlrijf, dat het bewezen ver7claa1·t, niet vast te stellen, dan wanneer het bestaan van dit element vastgestela wordt door het vonnis a quo,
waarvan het arrest verlclaart de redenen aan te nemen.
(MAYO.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest. op 13 november 1956 gewezen door
llet Hof van beroep te Brussel ;
Over llet enig middel, afgeleid nit de
scllending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van llet Burgerlijk
Wetboek, 507 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest, zonder het middel te beantwoorden waardoor aanlegger
betoogde dat hij, door het wegmaken van
de inbeslaggenomen voorwerpen, niet in
het belang van de beslagen partij gehandeld had en zonder dit wezenlijk element
voor het vol voeren van het misdrijf vast
te stellen, desniettemin aanlegger op
grondslag van artikel 507 van het Strafwetboek veroordeeld heeft, zoda t het arrest in gebreke gebleven is de genomen
conclusies te behandelen en zijn dispositief niet wettelijk rechtvaardigt :
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn dispositief niet enkel op eigen redenen steunt waarin het de omstandiglleden
aanduidt die aanleggers kwade trouw
aantonen en waaruit het afieidt cc dat deze
aldus de rechten der beslagleggende partij
bedrieglijk gekrenkt heeft ll, doch insgelijks op de redenen van de eerste rechter
welke het verklaart over te nemen;
Overwegende dat het beroepen vonnis
uitdrukkelijk het oogmerk, in hoofde van
aanlegger, vaststelt de beslagene wederrechtelijk te begunstigen; dat het inderdaad releveert : dat nog op de dag der
beslaglegging en in weerwil ervan, aanlegger aan het koppel Giordani en Van
Roy de ten laste van evengemelde Giordani inbeslaggenomen schilderijen teruggegeven heeft ten einde ze te onttrekken
aan de gevolgen van dat beslag en de gerechtelijke verkoop ervan te beletten, dat
aanlegger, door wetens en willens de inbeslaggenomen voorwerpen te doen verdwijnen om ze aan de werking van bet
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gerecht te onttrekken, in strijd met de
openllare orde, ten nadele van de beslaglegger en ten voordele van de wederspannige beslagene gehandeld heeft;
Waaruit volgt dat het middel in feite
niet opgaat;
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.
18 maart 1957. - 2 6 kamer. - Voo1·zitH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse.
GelijkMtidende conclu.sie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraaL
teT,
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1° GEWIJSDEJ. - STRAFZAKEN. - MIDDEL
HET ARREST VERWIJTEND HET DOOR EEN VORIG ARREST GEWIJSDE GESOHONDEN TE REBBEN. - BESTREDEN ARREST OVEREENS'.fEMMEND ME'l' DE BESCHIKKINGEN VAN RET EERSTE ARREST. - MIDDEL -DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG l\UST.
2° .ARBEIDSONGEV.AL. - 0NGEVAL VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN ANDERE
AANGESTELDE VAN RET BEDRIJFSROOFD. VERHAAL VAN GEMEEN RECHT VAN RET
SLACRTOFFER OF VAN ZIJN RECRTREBBENDEN
'l'E3EN DE DADER VAN RET ONGEVAL. - VOORWAARDEN.
1° Mist feitelijlce g1·ondslag het middel
dat het aTTest veTwi.it, doOT tegeli.ik
oveT twee beUchtingen 1titsp1·aak te
doen het gezag van het gewijsde geschonden te hebben, hetwellc gehecht is
aan een voTig aTTest waaTbij het hof
van beToep beslist had het vonnissen
oveT de eeTste betichting, waaTmede zij
in kenn·is was gesteld, te schorsen totdat een Techterlijlce beslissing gewezen
werd oveT de feiten, voo1·werp van de
tweede betichting, die nog niet bij het
hot aanhangig waTen gemaakt, dan
wanneeT het hot van be1·oep de zaken
slechts heejt samengevoegd en over het
geheel van de teiten slechts 7titspTaak
gedaan heett nadat de tweede betichting het voorweTp had gemaalct van een
vonnis van veroo·rdeling waaTtegen hogeT beToep wenl ingestelcl.

2° Opdat het slachtojfer van een aTbeidsongeval of zijn Techthebbenden het verhaal van gemeen 1·echt zo1tden mogen
uitoejenen tegen -de dade?" van het onge-

val, wanneeT deze het ondernemingshoofd is of dezes a1·beide1' of aangestelde, volstaat niet dat het ongeval te w·ijten zij aan een dOOT hern begane fo1tt,
hoe zwaaT oak, doch moet het door hem
opzettelijk zijn 1!e1·oorzaa7ct, 't is te zeggen zijn gewild (1). (Samengeschakelcle

wetten betreffencle de vergoecling van de
uit arbeidsongevallen voortspruitencle
schade, art. 19.)
(MICHEL EN CONSORTEN,
T. SCHUERWEGEN EN CONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Geiet op de bestreclen
arresten, op 14 en 15 juni 1955, 24 april
en 11 juli 1956 gewezen door het Hof van
beroep te Luik;
A) .Aangaande de voorzieningen van
Henri Simon, beklaagde :
Overwegende dat de voorzieningen opkomen tegen de op 14 en 15 juni 1955,
24 april en 11 juli 1956 gewezen arresten;

I. Betreffende de op 14 en 15 juni 1955
en 24 april 1956 gewezen arresten :

In zover de voorzieningen de beslissingen bedoelen, gewezen :
1 o Over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleegd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
2° Over de burgerlijke vordering :
Overwegende dat aanlegger geen middel inroept;
II. :Setreffende het op 11 juli 1956 gewezen arrest :
Overwegende dat het arrest enkel aangevallen is in zover daarbij aver de publieke vordering uitspraak wordt gedaan;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending ·van artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, ofschoon het
arrest van 15 juni 1955 beslist heeft dat
omtrent een dossier uit hoofde van valsheid een onderzoek zou ingesteld .worden
en dat dit dossier de gewone gang zou volgen van zijn eigen procedure en dat het
dossier van die zaak naderhand opnieuw
zou gevoegd worden bij het dossier van
(1) Verbr., 22 januari 1951 (Arr. Ym·br.,
1951, blz. 263) en nota 1; 28 september 1953
(ibirl., 1954, blz. 34) en nota 2; 13 december
1954 (Bull. en PASIC., 1955, I, 371).
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Many ll (doding door onvoorzichtigheid),
het arrest van 11 juli 1956 tegelijkertijd
uitspraak gedaan heeft over de tegen
aanlegger voorgebrachte telastlegging van
doding door onvoorziclltigheid en over het
misdrijf van valsheid en gebrnik · van
valse stnkken :
Overwegende dat het arrest van 15 juni
1955, uitspraak doende over de vervolging
welke onder meer tegen aanlegger ingesteld was geworden uit hoofde van onvrijwillige doding en verwondingen en uit
hoofde van inbrenken op het koninklijk
besluit van 28 april 1884 op de politie van
de mijnen (de « Affaire du Many )) ) , beslist heeft : << dat het in het belang van
een dengdelijke rechtsbedeling verkieslijk
is de voortzetting van het onderzoek in
onuerhavige .zaak op te schorsen totdat
een rechterlijke beslissing is gegeven omtrent de informatie door het openbaar ministerie geopend onder meer tegen aanlegger nit hoofde van valsheid en gebruik
van valse stukken, welke informatie berust in het dossier dat uoor de procnreurgeneraal bij onderhavig geding gevoegd
is))·
·
«bat bewust dossier uit de zogenaamde
« affaire du Many )) enkel zal ternggetrokken worden om aan een onderzoek onderworpen te worden en de gewone gang van
zijn eigen procedure te volgen, maar dat
bet naderhand opnieuw zal gevoegd wor.den bij de thans bij het hof hangende
rechtspleging, welke dan vanaf haar huidige staat opnieuw in behandeling zal
worden genomen )) ;
Overwegende dat aanlegger, bij beschikking op 5 november 1955 door de raadkamer ingevolge een bijzonder voorbereidend onderzoek gewezen, onder aann~
ming van verzachtende omstandigheden
met andere beklaagden naar de correctionele rechtbank verwezen is geworden om
er terecht te staan wegens bovenvermelde
telastleggingen van valsheid en gebrnik
van valse stukken; dat hij bij vonnis van
1 febrnari 1956 uit hoofde van die telastleggingen veroordeeld is geworden; dat
hij tegen dit vonnis op 9 febrnari 1956 hoger beroep ingesteld heeft;
Overwegende dat hieruit blijkt dat,
toen de rechter in hoger beroep op
24 april 1956 de twee bij hem regehnatig
aanhangige zaken samenvoegde de in zijn
arrest van 15 juni 1955 aangeduide omstandigheden vervuld waren; dat, door
alstoen de rechtspleging in de « affaire du
Many )) te hervatten en door op 11 juli
1956 over de twee samengevoegde zaken
uitspraak te doen, de rechter in hoger beroep de bepalingen van zijn arrest van
15 juni 1955 juist toegepast heeft;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid nit de

schending van de artikelen 1319, 1320, van
het Burgerlijk Wetboek en van de rechten der verdediging, doordat, gelet op de
termen van het arrest van 15 juni 1955,
het arrest van 11 juli 1956 bij de beom·deling van het aanlegger ten laste gelegde
feit van valsheid en gebruik van valse
stukken geen rekening mocht honden met
elementen die ontleend waren aan het dossier over de zogenaamde « catastrophe du
Many)) : 1° vermits het hof van beroep
beslist had dat de eventuele vervolging
uit hoofde van valsheid en gebruik van
valse stukken de gewone gang van zijn
eigen procedure zou volgen; 2° dat bij
het onderzoek in deze rechtspleging de
beweerde inbreuken op de wetgeving over
de mijnen niet waren behandeld · geworden:
Overwegende dat, gezien de regelmatige
samenvoeging der zaken, de rechter in
boger beroep vermocht in het dossier van
de zogenaamde « affaire du Many )) elementen te putten welke zijn overtuiging
konden vormen ten aanzien van de nit
hoofde van valsheid en gebrnik van valse
stukken ingestelde vervolging;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing· overeenkomstig de wet is;
B.

G.
Aangaande de voorzieningen der
bnrgerlijke partijen :
Overwegende dat de vdorzieningen opkomen tegen het op 11 juli 1956 gewezen
arrest;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 2, 4 en 19,
inzonderheid 19, lid 1 tot 3, van de wetten
betreffende de vergoeding van de uit de
arbeidsongevallen voortspruitende schade, samengeordend bU koninklijk besluit
van 28 september 1931, 1382 tot 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van
het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, zonder de
stelling der aanleggende burgerlijke partijen te betwisten dat de eerste drie verweerders · als ondernemingshoofden van
de getroffen arbeiders dienden te worden
aangezien en dat in elke stand der zaak
het gemeen recht van de burgerlijke aansprakelijkheid van toepassing blijft wanneer het ongeval zo door de aangestelden
van de werkgever als door deze zelf opzettelijk teweeggebracht is, niet gegrond
D.
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verklaart de burgerlijke vorderingen door
aanleggers tegen verweerders ingesteld op
grondslag van de door de eerste drie verweerders begane misdrijven van dodingen
en verwondingen door onvoorzichtigheid
(telastleggingen A en B in de zogenaamde
« affaire de la catastrophe ll), welke vorderingen ertoe strekten krachtens de artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
Wetboek integrale schadeloosstelling te
bekomen voor het door die misdrijven
aan aanleggers of aan hun rechtsvoorganger berokkende nadeel, en aailleggers
bewuste vorcleringen ontzegt om de reclen
dat de burgerlijke partijen, om met hup.
vorclering te slagen, << het bewijs clienen
te leveren van het welbewust opzet van
de eerste clrie beklaagden niet zelfs een
ongeval teweeg te brengen, cloch het ongeval, zoals de wettekst zegt, namelijk de
ramp van 29 october 1953, en om de reden clat aanleggers clit bewijs niet bijbrengen, de waarheid zijncle clat de eerste clrie beklaagclen noch de ramp en het
kwaad clat zij voortgebracht heeft, noch
de ramp zoncler clat kwaacl gewilcl hebben,
clit wil zeggen het ongeval niet opzettelijk
teweeggebracht hebben, omclat beklaagclen
geenreclen haclclen om de mijn te vernielen,
en dat cleze beschouwing ipso facto de mogelijkheicl van de vrijwillige vernieling van
de steenkolenmijn uitsluit, clan wanneer,
opdat de algemene l'egelen van de burgerlijke al}nsprakelijkheid toepasselijk blijven, het volstaat clat het ongeval door
verweerclers opzettelijk teweeggebracht
is geworclen, clit wil zeggen clat het ongeval gewild is, ook al is de schacle aan de
personen, waarvan het oorzaak geweest
is, niet gewild, en clan wanneer nit de
gezamenlijke feiten welke het bestreclen
arrest releveert in zijn reclenen ten aanzien van de publieke vorclering, naar
welke reclenen het verwijst - onder meer
nit het vrijwillige, bewuste en verscheiclene maanclen lang door de beklaagden
voortgezette miskennen van artikel 32
van het besluit van 28 anril 1884 en nit
het niet vervullen van de vereisten, welke
hun bekencl waren als een onontbeerlijke
beschutting voor het bestaan van hun
mijn en voor het leven der arbeiclers, waarvan een machtiging tot afwijking
van voormelde vereisten afhankelijk was,
- voornamelijk het aanbrengen van een
verbinding aan de top van alle montages,
van de dringende noodzakelijkheicl waarvan verweerders zich rekenschap gegeven
hadden, het arrest besluit dat « de Manymijn onvermijclelijk afgleed naar de ramp
die vroeger of later zou' losbreken en de
vorm zou aannemen die het toeval haar
zou geven ll, daar verweerclers de arbeiders wetens maanclenlang in een blijvencle
staat van levensgevaar bij clergelijke
ramp gebracht hadclen, wat impliceert dat
de beklaagden, die bewuste fouten begaan

hebben, die catastrofe gewild hebben, welke ook de vorm mocht wezen die zij
zou krijgen, - en noodzakelijkerwijze
naclerhand in de vorm welke zij op 24 october 1953 inderdaacl k;reeg, waaruit blijkt
dat de algemene regelen van de burgerlijke aansprakelijkheicl wettelijk toepasselijk bleven en dat het arrest niet anclers heeft kunnen beslissen dan door een
tegenstrijcligheid in de redenen welke met
het ontbreken ervan gelijkstaat, en door
het aanwezig zijn van een << opzettelijk
teweeggebracht ll ongeval afhankelijk te
stellen van een bij de wet niet bepaalcle
voorwaarde, te weten dat verweerders
een ongeval gewilcl hebben dat in specie
bepaald is door de precieze datum en
plaats waarop het zich zou voordoen alsmede door zijn moclaliteiten · en zijn
zwaarte, hoewel het volstaat dat hij die
de font, oorzaak van het ongeval, begaat,
zoals ten deze, geweten heeft dat die font
onvermijdelijk tot een ongeval zou leiden
opdat hij het ongeval gewild heeft dat
hij inden1aad heeft teweeggebracht en
dat, bij zijn weten, zich zonder die font
niet zou hebben voorgeclaan; en dan wanneer het arrest ook vaststelt dat die bewust begamel- fouten welke het ongeval onvermijdelijk moesten teweegbrengen in
niet te overziene hoeveelheid zijn begaan
door verweerders « die niets ga ven om de
mijn welke toch .zou teloorgaan daar ze
zou gesloten worden ll en <<de veiligheid
van de arbeiders veronachtzaamden welke
zij maandenlang in een blijvende staat
van levensgevaar brachten ll, wat in tegenstrijd is met de verklaring dat de mogelijkheid van vrijwillige vernieling van
de kolenmijn zou uitgesloten zijn geweest
en wat een ontbreken van redenen oplevert :
Over het eerste onclercleel :
Overwegemle clat aan de eerste drie
verweerclers onvrijwillige doclingen en
verwonclingen ten laste gelegcl waren ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de gr.ond blijkt dat
de slachtoffers onder een arbeidscontract
stonden hetwelk gesloten was met viercle
verweerster, van welke de andere drie
verweerders de aangestelden waren, en
dat het ongeval dat de dood en de verwonclingen tot gevolg heeft gehacl zich
voorgedaan heeft in de loop van en door
de uitvoering van voormelcl contract;
Dat de burgerlijke partijen, hier aanlegsters, zich gesteld hebben om vergoeding te bekomen voor het gedeelte van
het nadeel dat niet gedekt is door de forfaitaire vergoecling, bepaalcl bij de wet
van 24 december 1903 ;
Overwegende dat het bestreden arrest
onder meer als volgt gemotiveerd is :
« Dat, om met hun vordering te slagen,
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de bnrgerlijke partijen veel meer dienen
te bewijzen dan de onvoorzichtigheid of
de font, hoe ernstig zij ook mogen wezen,
doch het welbewnste oogmerk, bij de eerste drie beklaagden, zelfs niet een ongeval
teweeg te brengen, doch het ongeval, zoals de wettekst zegt, namelijk de ramp
.van 24 october 1953;
ll Dat het hof enkel kan vaststellen dat,
ofschoon het hun daartoe alle gelegenheid
geboden heeft, de burgerlijke partijen dit
bewijs niet bijbrengen;
ll Dat, .wat de ramp aangaat, zij (de
eerste drie verweerders) noch de daad
zelf, noch het kwaad dat zij voortgebracht beeft, gewild bebben... dat zij
evenmin de ramp zonder bet door baar
voortgel.1racbte kwaad gewild hebben, dit
wil zeggen dat zij het bngeval niet « opzettelijk ll veroorzaakt hebben, om de termen van de wet te gebruiken ll ;
Overwegende dat artikel 19 van de wet
van 24 december 1903 in .zijn eerste twee
leden bepaalt dat er hoegenaamd niet
wordt afgeweken va]J. de algemene regelen
betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid wanneer het « ongeval ll opzettelijk
is teweeggebracht door bet boofd der onderneming of dezes arbeiders en aangestelden, en dat, met uitzondering van dit
geval, de schade, voortsprnitende uit arbeidsongevallen, ten laste van het hoofd
der onderneming enkel en alleen recbt
geeft op de bij die wet vastgestelde vergoedingen;
·
Overwegende dat uit deze tekst voortvloeit dat de uitzondering waarvan daarin sprake doelt op het geval dat bet ondernemingshoofd bet ongeval gewild heeft,
ook al beeft hij de daardoor veroorzaakte
schade niet gewild, dat evenwel de wil
het ongeval teweeg te brengen niet blijkt
uit iedere, zelfs zware, font welke door
het ondernemingsboofd in de organisatie
van de arbeid begaan is;
Overwegende dat aanleggers, die deze
exceptie doen gelden, ten onrecbte beweren dat zij niet behoefden te bewijzen
dat de eerste drie verweerders een bepaald ongeval gewild hebben;
Dat deze stelling strijdig is met de duidelijke en nauwkeurige tekst van de wet;
Overwegende, derbalve, dat de bovenaangehaalde redenen bet dispositief wettelijk recbtvaardigen hetwelk de burgerlijke vorderingen van aanleggers niet gegrond verklaard ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de nitdrnkkingen
« niets geven om de mijn ll en << de veiligheid der arbeiders veronachtzamen ll het
gebrek aan vooruitzicht of aan voorzorg
kenmerken; dat . het bestreden arrest
geenszins in tegenstrijdigheid vervallen is
door daarna aan te nemen dat de « vrij-

willige ll vernieling van de mijn in hoofde
van de eerste drie verweerders uitgesloten was;
Waarnit volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 13Hf, 1320 en
1322 van het Bnrgerlijk 'Vetboek, 97 van
de Grondwet, 1348, 1382 tot 1384 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 154, 189 en 211 van
het Wetboek van strafvordering en 19,
inzonderheid lid 1 tot 3, van de wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit cle arbeidsongevallen,
doordat bet bestreden arrest, om de burgerlijke v-orderingen niet gegrond te verklaren welke door aanleggers tegen verweerders in cassa tie ingesteld zijn tot integrale scbadeloosstelling voor bet nadeel
dat veroorzaakt is door de feiten van dodingen en verwondingen door onvoorzichtigheid, hierop steunt dat «de burgerlijke
partijen zelfs niet pogen te bewijzen clat
de ramp vrijwillig door de eerste clrie
beklaagden teweeggebracht is en zich erbij bepalen de stelling te verdedigen dat
met het opzettelijk teweeggebracbt ongeval gelijk te stellen is het geval waarin
het onclernemingshoofd in de organisatie
van de arbeicl zware fouten begaan
heeft ll, clan wanneer het aldus de bewijskracht miskent van de conclusies en de
nieuwe conclusies welke door de burgerlijke partijen v66r het hof van beroep
regelmatig tegen verweerders genomen
zijn en waarin aanleggers integencleel het
bewijs bedoelden bij te brengen van het
karakter opzettelijk teweeggebracht zijn
van het ongeval door midclel van gewichtige, bepaalcle en overeenstemmende feitelijke vermoedens, die afgeleicl waren
uit de aan onderhavige zaak eigen feitelijke omstandigheden waarin de fouten
der verweerders waren begaan en niet uit
wettelijke vermoedens of rechtsregelert
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; dart
wanneer, waar het zich beperkt tot recbtskundige beschouwingen, zoals de onmogelijkbeid het opzet door onvrijwillige
misdrijven te bewijzen en het niet-bestaan, als rechtsrcgel, dat de zware font
gelijk is aan het opzet, het bestreclen arrest, hetwelk nalaat een uitspraak te geven over de aannemelijkheid en de bewijskracht, ter zake, van de door aanleggers ingeroepen en aan de zaak eigeo
feitelijke vermoeclens, geen passend antwoorcl verstrekt op bet aldus door aanleggers tot staving van hun vordering
voorgesteld middel, clan wanneer de rechters de plicht hebben hun beslissinge:U
met redenen te omkleden (schending va:u
artikel 97 van de Grondwet); dan wa:o.neer het bewijs van het karakter opzet-

---,-- 592 telijk teweeggebracht te ZlJll van een ongeval mag geleverd worden door aile middelen, zelfs door feitelijke vermoedens en
zelfs v66r de strafrechter, en dan wanneer het arrest in het onzekere laat of
het naar recht de aannemelijkheid der
aangeboden bewijzen heeft willen verwerpen ofwel in feite geoordeeld heeft dat
zij van bewijskracht ontbloot waren, aldus de toetsing van de wettelijkheid zijner beslissing onmogelijk makend (schending van alle in het middel aangeduide
artikelen, uitgezonderd de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aanleggende burgerlijke partijen in de tegen verweerders
genomen conclusies « twee reeksen vermoedens aarigevoerd hebben welke elkaar
aanvullen doch waarvan elke reeks een
sluitend geheel oplevert : 1° de zwaarte
van de begane fouten die het mogelijk
maakt het opzet te vermoeden; 2° de bestanddelen van het opzet »;
Dat zij aan het ·einde van hun aanvullende conclusies hun stelling beknopt sam'envatten als volgt : « dat ter zake, de
aard en de zwaarte der door de beklaagden lJegane fouten, welke zwaarte nog
duidelijker uitkomt sedert zij wegens
valsheid veroordeeld zijn, de zekere kennis welke zij droegen van de waarschijnlijke gevolgen van die fouten, geno~g
zaam grond opleveren om hen te beschouwen als opzettelijk het ongeval teweeggebracht hebbend ll ;
Overwegende, naar luid van het bestreden arrest, « dat de lJurgerlijke partijen
zelfs niet pogen te bewijzen dat de ramp
vrijwillig door de eerste drie beklaagden
veroorzaakt is; dat zij zich erbij bepalen
de stelling te verdedigen da t met het opzettelijk veroorzaakt ongeval gelijk te
stellen is het geval waarin het ondernemingshoofd in de organisatie van de arbeid zodanige zware fouten begaan heeft
dat hij in werkelijkheid het ongeval veroorzaakt heeft ll ;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus aan voormelde conclusies hun juiste
draag·wijclte toegekend heeft en hun bewijskracht clienvolgens niet miskend
heeft;
Over het tweecle en het derde onderdeel
samen :
Overwegencle clat nit de context van het
arrest blijkt dat hetzelve de argumentatie cler burgerlijke partijen verworpen
heeft om de reden dat .zij niet ter zake
dienend was; clat, derhalve, in strijcl met
de in het middel aangevoerde stelling, het
arrest een uitspraak gegeven heeft over
de aannemelijkheid en de bewijswaarcle

der ingeroepen vermoeclens en dit zoncler
clubbelzinnigheid 'geclaan heeft;
Overwegencle clerhalve dat geen van de
onderdelen van het middel kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten van hun respectieve voorzieningen.
18 maart 1957. - 2e kamer. - Vo01·z·itter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijlcluidende concl1tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Pirson, Struye
en Van Leynseele.

2" KAMER. -

18 maart 1957

MILITIE. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN
DIENST 0!' MORELE GROND. - KOSTWINNER.
- TE BESCHOUWEN INKOMS1'EN. - lNVALlDll'EITSl'ENSIOEN.

Het in aanmet·lcing te nemen inkomen,
om te oordelen of een dienstJJlichtige de
onmisbare kost·winnet· van vader en
moedet· is, omvat onder meer een aan
de moeder toegelcend inval'iditeitspensioen (1). (Wet van 15 juni 1951, art. 10,
par. 2, 1o.)
(LECLERCQ.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 december 1956 gewezen
door de hoge militieraad;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel io, paragraa1' 2, 1°, van
de wet van 15 juni 1951, doordat de bestreden beslissing, om te bepalen of aanlegger de kostwinner van vader en moeder is : 1 o voor het berekeoen van de
inkomsten van vader en moecler, een aan
de moeder uitgekeerd inva1iditeitspensioen in aanmerking genomen heeft, dan
wanneer zij dat pensioe:u ._;odig heeft om
zich te Iaten verzorgen en in t1et huishouden te Iaten bijstaan; 2° als inkomsten
van de ernstige .zieke vader aangezien
heeft de bijna uitsluitende opbrengst van
aanleggers acti viteit, en geen r ekening ge(1) Verbr., 14 februari en 7 maa rt 1955 (Arr.
Ve1·b•·., 1955; biz. 489 en 572).
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Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de wet, voor het berekenen van het samengevoegde inkomen
\'an de vader en de moeder van de dienstpjichtige die een uitstel aanvraagt, gener1ei onderscheid maakt ten aanzien van de
herkomst of de bestemming der inkomsh~n; dat hieruit blijkt dat een pensioen
begrepen is i:i:t de inkomsten, bedoelcl in
.artikel 10, paragraaf 2, 1°, van de wet
betreffencle de dienstplicht;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de bestreden beslis:sing vaststelt dat het samengevoegde inkomen der ouders het wettelijke maximum, aangeduid in artikel 10, paragraaf 2, 1°, lid 6, van de wet van 15 juni
1951, te boven gaat; dat de feitelijke beweringen waarop clit onderdeel van het
midclel steunt noch in de bestreden beslissing noch in de stukken der procedure
enige staving vinclen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
18 maart 1957. -- 2° kamer. - VoorzitH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Vroonen.
Gelijlcluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
ter.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSOHRIF'l'. BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR DER BELASTINGEN, VERGISSINGEN
YERBE'l'EREND DIE BEGAAN WERDEN IN HE'l'
VESTIGEN VAN DE AANSLAG, WELKE HE'l' VOORWERP VAN HE'l' BEZWAARSOHRIF'l' UITMAAK'l'.
BESLISSING . DIE GEEN NIEUWE AANSLAG,
VERSOHILLEND VAN DE TEN KOHIERE GEBRAOHTE AANSLAG, VES'l'IG'l'. DATUM VAN
DE BESLISSING VAN DE DIREO'l'EUR ZONDER
UITWERKING OP DE UI'l'GES'l'REK'l'HEID VAN
ZIJN VERBE'l'ERINGSMAOH'l'.

~

INKOMSTENBELASTINGE~
BEZWAARSOHRIFT. BESLISSING VAN DE
DIREC'l'EUR DER BELAS'l'INGEN DE AANSLAG VERBETERENDE EN BESLISSEND DA'l' EEN AANVULLENDE BELAS'l'INQ VERSOHULDIGD IS. TEN
KOHIERE BE ENGEN VAN DIE AANVULLENDE BELAS'l'ING. ~ GEEN NIEUWE AANSLAG. TEN
KOHIERE BRENGEN NIET ONDERWORPEN AAN DE
UI'l'SLUI'l'INGS'l'ERMIJN VAN AR'l'IKEL 74 VAN
DE SAMENGESOHAKELDE WET'l'EN.

VERBR.,

1957. -

38

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

JlEGEL VAN DE ANNUALI'l'EI'l' VAN DE BELAS'l'ING
DOOR DE SAMENGESOHAKELDE WET'l'EN BEKRAOHTIGD. GRONDWET'l'ELIJK PRINCIPE
IN AR'l'IKEL 111 VAN DE GRONDWE'l' VERMELD.
VERSOHILLENDE MA'l'ERIES.

1 o W anneer de directe~w der belastingen
vergissingen verbetert die begaan werden bij het vestigen van de aanslag,
wellce het voorwerp van de reclamatie
uitmaalct, vesti,qt hij geen nieuwe aanslag, verschillend van de ten lcohiere gebmchte aanslag, doch verbetert liij deze
doo1·, volgens het geval, een ontlasting
of een verhoging voor te schrijven; de
dat1tm van zijn beslissing is zondm· ~t.it
werlcing op de dat~tm van de aanslag en
op de nit,qestrelctlzeid van z·ijn macht
om deze te verbete1·en (1).

2° W annee1· de directeur de1· belastinuen
de aanslag, die het voorwerp van de reclamatie 1titmaalct, ve1·betert en beslist
tlat een aanvullende belastinu versch1tldigtl is, is het ten lcohiere brengen van
deze laatste slechts een uitvoerin,qsmaatregel van (le beslissing ·tl·ie haar beveelt, om er de invordering van mogeUjlc te malcen, en, daar het geen niettwe
aanslag uitmaalct, is het niet onderworpen aan de 1titsluitinuste1·mijn voorzien
bij artilcel 74 van de samengeschalcelde
wetten bet1·ettende de inlcomstenbelastingen (2).

3° De regel van de annualiteit van de belasting, die door tle sarnengeschalcelde
wetten betrettende de inlcomstenbelastinuen bekrachti,qd wordt, is verschillentl van het principe van de annualiteit
van de belasting venneld in f.Lrtilcel 111
van de Grondwet (3).
(BEAUJEAN, T. BELGISOHE STAA'r,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het midclel, afgeleid uit de schending van de artikelen 74 en 74bis van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen bij besluit van de Regent dd. 15 januari 1948 samengeschakelcl, 110 tot 117
van de Grondwet, doordat het bestreden
(1) en (2) Verbr., 28 februari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 678, en de nota's); 17 januari
en 28 februari 1957 (ibid., 1957, I, 571 en 778).
(3) Verbr., 14 juli 1952 (Bull. en PAsrc., 1952,
I, 740) en 6 december 1955 (ibid., 1956, I, 333).
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van de aanvullende aanslagen op het kohier gebracht ten gevolge van de beslissing van de directeur der belastingen uitspraak doende over aanleggers bezwaarschriften, dan wanneer bij het nazien van
cleze, cle clirecteur de oorspronkelijke aanslagen niet mocht verbeteren door navorcleringen van rechten buiten de door de
artikelen 74 en 74bis cler samengeschakelcle wetten bepaalcle termijnen en clan
wanneer cle artikelen 110 tot 117 van de
Grondwet het principe van de annualiteit
van de belasting vaststellen en da t de
artikelen 74 en 74bis cler samengeorclende
wetten, welke van dit principe afwijken,
voor geen uitbreiclencle interpretatie vatbaar zijn :
Overwegende dat, uitspraak doende o'p
14 januari U55 over aanleggers bezwaarschriften tegen verscheiclene aanslagen,
de clirecteur van de clirecte belastingen
alleenlijk de aanslag heeft verhoogd
welke in de gewone belastingen in 1949
op het kohier gebracht werd bij navordering van rechten over het clienstjaar 1947;
Overwegencle dat het miclclel enkel het
bestreden arrest verwijt beslist te hebben
clat die aanvullende aanslag gelclig en te
bekwamer tijd gevestigcl was geworden,
hoewel hij ten kohiere werd gebracht na
het verstrijken van de uitzonderlijke termijnen door ·artikel 74 van de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen bepaald;
Overwegende clat, door het bezwaarschrift kennis hebbend van het geheel van
de aanslag, zoals- hij op het kohier gebracht is, de clirecteur der belastingen,
door de in het vestigen van deze aanslag
begane vergissingen te verbeteren, geen
nieuwe aanslag vestigt, welke verschillend is van de oorspronkelijk ten kohiere
gebrachte aanslag, doch cleze wijzigt door,
volgens het geval, een outlasting of een
verhoging voor te schrijven;
Overwegencle bijgevolg dat de datum
van de beslissing van de directeur zonder
uitwerking is op de datum van de aanslag en dat zijn machten niet beperkt zijn
zo, op het ogenblik waarop hij uitspraak
doet, de administratie, bij gebrek aan reclamatie, uitgesloten zou geweest zijn van
het recht de belasting te heffen op de oorspronkelijk ten onrechte nit de belastbare
grondslag weggelaten inkomsten;
Overwegende clat, in onclerhavig geval,
de door de reclamatie betwiste aanslag
regelmatig gevestigcl was geworclen binnen de uitzonclerlijke termijn wegens cle
onjuistheid van de aangifte; clat cle directeur het recht had, claar het ging om
dezelfde aanslag, op de ontoereikenclheicl
van aanslag te wij.zen voortvloeiencl nit
andere onjuistheclen van de aangifte en
de aanslag te wijzigen: door het juist be-

drag van de werkelijk door de belastingschuldige versclmldigde belasting vast te
stellen;
Dat de tenkohierebrenging van een aanvullende aanslag door de directeur bevolen alclus slechts een uitvoeringsmaatregel
zijnde van zijn beslissing om de invordering mogelijk te maken van de belasting
welke hij door verbetering heeft · gevestigd, die tenkohierebrenging, welke geen
nieuwe aanslag uitmaakt, aan de bij artikel 74 cler samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen voorziene uitsluitingstermijn niet was onderworpen;
Overwegende dat de aanslag die het
voorwerp van het bezwaar uitmaakte niet
vernietigcl zijnde geweest en geen enkele
subsicliaire aanslag onderworpen zijnde
aan cle beoordeling van het hof van beroep, artikel 74bis van gezegde wetten
niet toepasselijk was en in onderhavig geval niet toegepast is geweest;
Overwegende clat het principe van de
annualiteit van de belasting, door dezelfde
wetten voorzien en waarvan hun artikelen 74 en 74b is overigens niet afwijken,
vreemd is aan die welke de in het middel
aangeduide artikelen 110 tot 117 van deGrondwet bekrachtigen;
Dat het middel bijgevolg niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 maart 1957. - 2• kamer. - VoorzitH. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen.
Gelijlcluiclende concl~tsie, H. R .• Delange, advocaat-generaal.
Pleite·r,
H. Van Leynseele.
ter,
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VOORZIENING IN VERBREKING. ZAXEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. AFGIF1'E
VAN HET VERZOEKSCHRIFT, OP STRAFFE VAN
VERVAL, TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP BINNEN DE TERMIJN VAN NEGENTIG VRIJE
DAGEN TE REKENEN VAN DE XENNISGEVING VAN
HE'l' ARREST.

Het verzoelcsclwitt tot verb1·eking tegen
een ar·rest cloor· het hot van be1·oep gewezen in zalcen van directe belast-ingen
moet, op- st·mffe van ve1·val, atgegeven
wo1·den te1· g·riffie van het hot van beroep binnen de te1·mijn van negentig
vrije dagen te relcenen van cle kennisgeving van het an·est door de g1"if]ier

-595
1!an dit hof (1). (Wet van 23 juli 1953,

VEN UITSLUITEN. HoF VAN REROEP DAT
ZICH ERTOE REPERKT TE BEWEREN DA'.r RET
REDING DIE DRAAGWIJDTE HEEF'l'. NIET GEMOTIVEERDE RESLISSING.

art. 1, het artikel 14 van de wet van
6 september 1895 vervangende.)
(VAN VLAENDEREN, •.r. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HEY!' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 junt 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
·
Over de grond van niet-ontvankelijklleid door verweerder afgeleid uit artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 :
Overwegende dat het verzoekschrift tot
verbreking tegen het arrest op 5 juni 1956
-door het Hof van beroep te Brussel gewezen en aan aanlegger op 8 juni 1956
betekend, slechts op 8 september 1956 ter
griffie van clit hof werd afgegeven;
Dat, daar de voorziening niet ingediend
werd binnen de termijn van negentig vrije
-dagen op straffe van verval voorzien door
:artikel 14 van de wet van 6 september
1895, vervangen door artikel 1 van de wet
·van 23 juli 1953, zij niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 maart 1957. - 2" kamer. - Voo?·zitH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijlclttidende conclttsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
ter,

~

INKOMSTENBELASTINGE~
BEROEP VOOR RET HOF VAN REROEP. BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER RELASTINGEN
DIE DE AANSPRAAK VAN DE RELASTINGSCHULDIGE WEERGEEFT EN WEERLEGT, AANSPRAAK
NAAR LUID WAARVAN DE VENNOOTSCHAP WAABIN HIJ ZIJN HANDEL REEFT INGERRACH'l' NIETIG IS IN DE REPAALDE HYPOTHESE, DIE DOOR
DE ADMINISTRATIE WEERHOUDEN WERD. CONCLUSIES
VAN DE
RELASTINGSCHULDIGE
YOOR RET HOF VAN REROEP REWERENDE DAT,
IN ZELFDE HYPOTHESE, DE MAATSCHAPPELIJKE
AANDELEN DIE HIJ ALS VERGELDING VAN ZIJN
INRRENG ON'l'VING WAARDELOOS
ZIJN.
GEEN NIEUW GESCHIL.

1 o Wannee1· ae belastin.oschulrlige in directe belrtstin_qen Zijn hrtnrlel ingebra.cht
heett in een vennootschrtp, wanneer de
jisctts een befLing van ae op1·ichtingsrtkte
inroept, hetwellc in algemene bewoorrlingen het passiet ten laste legt van die
vemtootschrt1J en rle belastingschttldige
in conclusies voor het hot van beroep
bewee1·t rlrtt een gegeven pe1·soonlij lee
schu.lrl te zijnen laste gebleven is, aanrluiclenrle in wellc opzicht e1· rerlen is tot
inte1·pretrtiie vrtn die Mete en de omstrtnrligherlen nrtar teite en nrtar 1·echt nailer
bepalenrle, die, nrtar zijn oo1·rleel, uitszu,.iten rlrtt het in de berloeling van de
stichters 'lirtn de vennootschap leon liggen die sch-ulrl dam· de vennootschap te
rloen ovenwmen, is niet regelmatig gemot-ivee?·a het an·est rlat zich ertoe bepe1·kt te bewe1·en, rlat het ingeroepen
beding die schttlrl ten laste legt van de
vennootschap (2).

2° 1Vannee1· de beslissinu van de rlirecteu1·

2°
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1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'lNGEN. CoNCLUSIES VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE NADER BEPALENDE IN WELK OPZICH'l' RET REDING VAN DE OPRICHTINGSAKTE
VAN EEN VENNOOTSCHAP INTERPRETA'.riE VERGT
EN DE OMS'l'ANDIGREDEN NAAR FErl'E EN NAAR
RECHT AANDUIDENDE DIE DE DRAAGWIJDTE
DOOR DE ADMINISTRATIE AAN DIT REDING GEGE-

(1) Verbr., 5 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1068).
.
Omtrent ·het ogenblik waarop de kennisgeving van het arrest van het hof van beroep
verwezenlijkt wordt, raadpl. verbr., 20 juni
1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 1156); 18 september 1956 en 12 maart 1957 (ibirl., 1957,
I, 15 en 836).

rler belrtst-ingen de aansprartlc van ae belastingschulrlige wee1·geett en weerlegt,
aanspraalc nrtar luid wrta1''1ian de vennootschap, waa1"in hij zijn handel heett
ingebracht, nietig is indien de oprichtingsakte moet ge·~nte1·zweteerd worden
zoals lle administmtie het lloet, werpt
lle belastingschuldige geen niettw geschil
op voor het hot van be1·oep, hetwellc
n'iet ontvanlcel'ijk ZO'U zijn, door in conclttsies aan te voeren dat, in rleze hypothese, cle maatschappelijlce aandelen,
die hi.i als vergeld,ing van zijn inb?'eng
ontving, waarrleloos zijn (3).
(~) Raadpl. verbr., 8 juni 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 1077) en 1:1. maart 1957 (ibid.,
1957, I, 833).
(3) Omtrent de perken van het geschil door
het beroep van de belastingplichtige aan het
hof van beroep onderworpen, raadpl. verbr.,
28 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 780).

-

596

(ALGOET, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, dat er
zich toe beperkt staancle te houden dat
« artikel 6 van de oprichtingsakte de
schuld vertegenwoordigd door cle waarde
van de terug te betalen zegels Jl ten laste
van de vennootschap heeft gelegd, het
middel niet beantwoordt uiteengezet bij
conclusies namens aanlegger genomen, en
afgeleid llieruit dat dit beding van de
akte van 8 mei 1!136 welk het passief van
de door de aanlegger geexploiteerde llandelszaken ten laste van de !)as gestichte
vennootschap legde, letterlijk niet mocht
geinterpreteerd worden als de last ook
implicerend van de terugbetaling der op
die datum in omloop zijnde zegels, dergelijke interpretatie gerechtvaardigd zijnde « door het feit van de schatting op
25.()00 frank van de door de vennootscllap
op zicll. genomen schulden, raming die gediend heeft om de registratierechten te
berekenen, zonder protest van wege 'die
administratie, en bovenclien door die beschouwing clat zo de inbreng in de
P.V.B.A. met een schuld van 2.066.368 fr.
zou bezwaard geweest zijn, de vennootschap volkomen nietig zou geweest zijn
wegens onbestaan van inbrenging JJ en eindelijk door de omstandigheid << dat de gebrekkige opstelling van het beding betreffende de last van de schulden desteminder
verwonderend is, daar de akte, ontegensprekelijk, in haar geheel slecllt opgesteld
is JJ, vermits << artikel 6 de inbreng voorziet van het geheel der handelszaken, gelleel dat, volgens de balans, de onroerende goederen begrijpt welke iedereen ook de administratie - als niet ingebracht geweest erkent ... JJ :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande hield, dat het beding van de
oprichtingsakte van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
hetwelk het passief van de tot cUt ogenblik door aanlegger persoonlijk geexploiteerde handelszaken in algemene bewoorclingen ten laste van die vennootschap
legt, niet letterlijk mocht worden geinterpreteerd als de last implicerend van
de terugbetaling der op 8 mei 1936 in omloop zijnde zegels;
(1) Het hof heeft een eerste arrest in deze
zaak gewezen op 2o6 juni 1951 (Arr. J1 erb1·.,
1951, I, 641).

Overwegende dat hij aanwees in wat
dit beding interpretatie vergde, ondermeer nit hoofde van de samenhang van
de tekst van de akte, en dat hij de in
het middel vermelde omstandigheden naar
feite en naar recht bepaalde waaruit, naar
zijn mening, bleek dat het in de bedoeling
van de sticllters van de vennootschan niet
kon liggen de persoonlijke schuld van
aanlegger door de vennootschap te doe1r
overnemen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich niettemin toe beperkt te beweren
dat « artikel 6 van de oprichtingsakte die
schuld ten laste van de vennootscllap
heeft gelegd JJ en zijn beslissing over die
betwisting dus niet regelmatig met redenen heeft omkleed ;
Overwegende dat die beslissing de
grond uitmaakt waarop, ten 'onrechte of
terecht, de hele argumentatie van het bestreden arrest rust, in zover het uitspraak
doet over de gegrondheid van het beroep;
dat clienvolgens hoewel de niet beantwoorde conclusies van aan~egger in subsidiaire orde werden voorgesteld, de gegrondheid van het eerste middel de verbreking van het bestreden ·arrest meebrengt;
Over het derde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij koninklijk besluit van
12 september 1!136, tllans het besluit van
de Regent del. 15 januari 1948 samengeschakeld, doordat het bestreden arrest
het micldel door aanlegger bij conclusies
v·66r het hof van beroe!) aangevoerd niet
ontvankelijk verklaart, als een nieuwe
eis uitmakend, en afgeleid hieruit dat, in
de veronderstelling dat zou moeten aangenomen worden dat de nieuwe vennootschap te ha'ren laste de betaling had overgenomen van de. op 8 mei 1!136 in omloop
gebleven zegels, zou moeten erkend worden dat de 740 aan de aanlegger toegekende maatschappelijke aandelen waardeloos waren en dat, bijgevolg, de som van
740.000 frank ten onrechte in de belastbare grondslag was begrepen, dan wanneer daar de directeur die kennis had van
het door aanlegger ingesteld bezwaar, in
zijn beslissing vermeld had, enerzijds,
dat het geschil zich thans beperkt tot de
volgende punten : 1° ... , 2° overdrachtwiiist << en, anderzijds, dat de reclamanf
aanvoert dat in castt, het voornemen van
partijen wel dit is geweest hem de last
van de in omloop zijnde zegels te doen
dragen, want, zo het anders geweest
ware de vennootschap verlies zou ondergaan hebben vanaf haar stichtiiig en een
vernietigend gebrek zou vertoond hebben
dat de stichtingsakte zelf zou nietig gemaakt hebben JJ, had het door aanlegger
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bij conclusies voorgesteld middel bettekking met het geschil door de directeur
beslecht, derwijze dat door dit middel
v66r de rechter over de grond in te roepen
aanlegger hem geen nieuw geschil had onderworpen:
Overwegende dat de directoriale beslissing de aanspraak van aanlegger weergeeft en weerlegt, aanspraak naar luid
waarvan << het voornemen van de partijen
wel dit geweest is de last van de in omloop zijnde zegels op hem te leggen, want,
zo het anders geweest ware, de vennootschap van het begin af een nadelig saldo
en aldus een vernietigend gebrek zou vertoond hebben dat de akte van stichting
zelf zou nietig gemaakt hebben >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest
dienvolgens de in het middel aangeduide
wetsbepalingen schendt door te beslissen
dat het )Jezwaar gegrond hierop dat, zo
de vennootschap de betaling van de op
8 mei 1936 uitgedeelde en niet terug betaalde zegels te haren laste heeft genomen, de 740 maatschappelijke aandelen
welke aan aanlegger toegekend werden
waardeloos zijn, niet ontvankelijk was
daar het v66r het hof van beroep een
nieuw geschil uitmaakte;
Om die redimen, en zonder dat er aanleiding bestaat het tweede middel te onderzoeken dat geen uitgebreider verbreking
met zich zou brengen, verbreekt .het bestreden arrest; beveelt dat meldmg 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 Gent.
19 maart 1957. - 26 kamer. - VoorzitH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggeve1·, H. Daubresse.
Gelijlclu.idende concl1tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Ryn, van Beirs (deze van de
Balie van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
ter,
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INKOMSTENBELASTINGEN. ExTRABELASTING. PROVISIE TOT INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS. PROVISIE DIE KAN
AFGETROKKEN WORDEN VAN DE EXCEPTIONELE
WINST BEPAALD OVEREENKOMSTIG AR'!'IKEL 4
VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. - PROVISIE DIE NIET VAN DE « BELASTBARE INKOMS'l'EN ll KAN AFGE'l'ROKKEN OM DE EXCEPTIONELE WINST 'l'E BEPALEN.

De provisie tot instandhonding van de
stocks, voorzien bij artilcel 6 van de

wet van 16 october 1945, d·ient niet afgetroklcen te wo1·den van de tijdens de
belastbare periode behaalde winsten,
't is te zeggen de belastbare inlcomsten,
doch van het deel van deze laatste dat
de dom: de extmbelasting getrotten
« ea:cept'ionele winst >> uitmaalct en dat
vooraf moet vastgesteld worden overeenlcomstig de lJepaUngen van artilcel 4
van dezelfde wet.
(VAN HAELEN, '!'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 4 en 6 van de
wet van 16 october 1915 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat het bestreden arrest
als principe stelt dat E}r geen acht client
geslagen op de provisie tot instandhouding van de stocks voor het berekenen
van de winst van het belastbaar tijdperk
welke met de winst van het referentietijdperk client vergeleken om het inkomen vast te stellen dat in hoofde van
een personenvennootschap of van haar
vennoten bij toepassing van artikel 4, paragraaf 4, van de wet van 16 october 1945
van aard is aan de extrabelasting onderworpen te worden, onder voorwendsel dat
de provisie tot instandhouding van de
stocks, rechtstreeks of onrechtstreeks aan
de vennoten niet ten goede zou kunnen
komen doch enkel 'aan de vennootschap,
deze tenslotte vreemd zijnde aan eerstgenoemden; dan wanneer de door die bepaling bedoelde winst moet verstaan worden als de winst die belastbaar is in de
extrabelasting d.w.z. als het geheel inkomen van het belastbaar tijdperk verminderd met het vrijgesteld deel van de extrabelasting ten titel van provisie tot instandhouding van de stocks, artikel 6 van
de wet van 16 october 1945 uitdrukkelijk
beschikkend dat het bedrag van de winsten van het belastbaar tijdperk, met het
oog op het berekenen van de in de extrabelasting belastbare winst, « verminderd
wordt met een bedrag gelijk aan het excedent van het bedrag sub littera b op
dit aangeduid onder littera a ... ll, en dan
wanneer artikel 4, paragraaf 4, v66r elke
aanslag van de vennootschap of van haar
vennoten beveelt de winsten te -berekenen
en te vergelijken welke verwezenlijkt
werden gedurende het belastbaar tijdperk
en het referentietijdperk door de onderneming, d.w.z., door de vennootschap en
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met het doel te vermijden dat de bestemming aan de door de onderneming verwezenlijkte winsten (uitkering of in reservestelling) een verschil zou kunnen
meebrengen in het fiscaal stelsel op de
vennootschap en op de vennoten toepasselijk en dat clit doel niet bereikt wordt
zo, voor die vergelijking, afgezien wordt
van de provisie voor instandhouding van
de stocks waarop de onderneming aanspraak kan maken :
Overwegende dat, zonder desomtrent
bestreden te worden, het arrest erop
wijst dat het vaststaat en niet betwist
wordt dat de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op 1 januari
1941 opgericht, waarvan de aanlegge1; werkend lid is, op een vrijstelling, als provisie voor instandhouding van de stocks,
van een bedrag van 1.890.642 fr. 70, recht
heeft;
'
Overwegencle dat, volgens het stelsel
van de wet van 16 october 1945, moeten
onderscheiden worden, enerzijds, de inkomsten winsten en baten opgesomd bij
artikel 2, paragraaf 1, waarvan de verscheidene elementen, aan de extrabelasting onderworpen in de wet aangeduid
zijn, zoals paragr'aaf 2 van hetzelfde artikel het aanduidt, onder de woorden
« belastbare inkomsten )) en, anderzijds
de exceptionele winst, alleen belastbaar
in de extrabelasting, die,· naar luid van
artikel 4, uitgemaakt is door het geheel
van de cc belastbare inkomsten )) verminderd met de winst van het i·eferentietijdperk; dat het excedent, inzonderheid door
artikel 4, c< winst )) genoemd, alleen in de ·
extrabelasting aangeslagen wordt, overeenkomstig artikel 10, paragraaf 1;
Overwegende da t artikel 6 vreemd is
aan de vaststelling van de exceptionele
winst;
Dat het tot enkel voorwerp heeft. om
de wederaanleg van .de stocks te vergemakkelijken, een deel van de exceptionele
winst van cle belasting vrij te stellen, dat,
bij toepassing van de artikelen 4 en 10,
paragraaf 1, zou aangeslagen geweest
zijn;
Dat artikel 6, in strijd met de bewering
van het middel, niet beschikt dat de provisie client afgetrokken van het bedrag
cc der belastbare inkomsten l), doch van
het bedrag « der belastbare winsten )l,
door die woorden de bij artikel 4 bepaalde exceptionele winst bedoelend; dat
de paragrafen 2 en 3 van artikel 6 cUt nog
nauwkeurig bepalen, wanneer .ze beschikken dat het gaat om een vrijstelling onder ontbindende voorwaarde, d.w.z. om
de gebeurlijke vrijstelling van belasting
van een gedeelte der sommen clie daarcloor getroffen waren ;
Overwegende dat al de bepalingen van

artikel 4 uitsluitend de vaststelling betreffen van de exceptionele winst die de
extrabelasting treft, lid 2 van paragraaf 4
in clie gedachtengang, slechts een bijzonder doel hebbend, namelijk in een bepaald geval, het bedrag van die exceptionele winst te beperken;
Dat de enkele verrichting te dien einde
voorzien door artikel 4, daarin begrepen
lid 2 van paragraaf 4, bestaat hierin van
het geheel der cc belastbare inkomsten n
de winst genoemd referentiewinst af te
trekken, d.w.z. een deel van de cc belastbare inkomsten )) gelijk met het bedrag
van de referentiewinst van de extrabelasting vrij te stellen ;
Dat lid 2 van paragraaf 4 van artikel 4,
ingelast onder de bepalingen betreffende
de vaststelling, onder de benaming van
exceptionele winst, van de baten krachtens artikel 10, paragraaf 1 aan te slaan,
beschikt dat er evenwel voor het bijzonder geval in lid 1 aangeduid, slechts in
een zekere maat, aanleiding is tot aanslag van een exceptionele winst; dat, anderzijds, de verrichting te dien opzichte
voorzien door voormeld lid 2, gemeen is
aan de vennootschap en aan de vennoten
en aldus geen verschillend regime tussen
clie twee categorieen van belastingschuldigen invoert; dat, anderzijds, die verrichting alleenlijk een vermindering inhoudt, die van de winsten behaald gedurende het referentietijdperk;
Overwegende clat artikel 6 een gans verschillend voorwerp heeft; dat het van de
belasting niet ontslaat, doch dat het een
deel van de exceptionele winsten door de
belasting getroffen vrijstelt;
Overwegende dat, door te herinneren
dat artikel 4, daarin lid 2 van paragraaf 4
begrepen, enkel tot doel heeft de belastbare exceptionele winst te bepalen en dat
artikel 6 de aftrekking voorziet van een
provisie, niet van de winsten behaald tijdens de belastbare periocle te weten de
« belastbare winsten )), doch wel van de
exceptionele winsten door de belasting
getroffen, het bestreden arrest erop gewezen heeft dat de bij artikel 4 bedoelde
verrichtingen en die voorzien bij artikel 6
essentieel verschillend zijn, daar de tweede om toegepast te worden eist dat de
eerste zouden geeincligd zijn ;
Overwegende dat, uit die enkele motieven; het bestreden arrest wettelijk zijn
dispositief heeft kunnen afieiden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 maart 1957. -

2" kamer. - VoorzitGil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Valentin.
~ Gelijkluidende conclusie, H. R. Deter, H.

-599lange, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. de Longueville (van de Balie van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VI.JAND. AANGIFTE. 0PGESL01'EN
BELASTINGPLIOHTIGE WAARVAN DE GOEDEREN
BEONDER SEKWESTER GEPLAA1'S1' ZI.JN. LASTINGPLIOHTIGE GEHOUDEN ZI.JN AANGIFTE
IN DE SPECIALE BELASTING TE DOEN, BEHALVE
HE'l' GEVAL VAN OVERMAOHT.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELAS1'ING OP DE WINS'l'EN VOOR'l'VLOEIENDE UI'l' LEVERINGEN EN PRES'l'ATillS
AAN DE VI.JAND. WINSTEN UIT WANBEDRI.JVEN VOOR'l'KOMENDE EN DANK ZI.J AAN DE
VI.JAND GEDANE PRES'l'ATIES VERKREGEN.
BELASTBARE WINSTEN.

1° De belasUngplichUge in de speciale belasting op rle winsten voo1·tvloeiende
nU leve1·ingen en prestaties aan de
vijand had de verplichting zijn aangifte
in deze belasting te doen, hoewel hij
op_qesloten was en zijn _qoederen onder
selcwester geplaatst wa1·en, indien hij
ertoe niet belet werd doo1· overmacht.

(Wet van 15 october 1945, art. 11.)
2° De winsten ttit toevallige ve1Yichtingen, oncler meer wanbedrijven voortlcomende en danlc zij aan de vijaitd gedane
prestaUes verlcregen zijn belastbaar in
de speciale belastin.Q (1). (Wet van
15 october 1945, art. 1.)
(VAN BEGGELAERE, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 20 van de besluitwet van
24 augustus 1944, 1 van de besluitwet van
10 januari 1946, 56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij besluiten van 12 september 1936, 31 juli 1943 en
15 januari 1948 samengeschakeld, 13 van
de wet van 15 october 1945 tot invoering
(1) Raadpl. verbr., 3 november 1954 (A,., ..
Verb1·., 1955, biz. 130).

van een speciale belasting, doordat het
bestreden arrest het middel van aanlegger
niet beantwoord heeft waarbij staande
gehouden werd dat de belasting van
ambtswege onwettelijk was, omdat ze
verkeerd gerechtvaardigd was, het gebrek
van aangifte niet aan de belastingschuldige te wijten zijnde, zoals de directoriale beslissing llet beweerde, doch aan
.zijn sekwester, en doordat het bestreden
arrest het middel van aanlegger niet beantwoord heeft, hetwelk staande hield
dat het feit geen aangifte in de speciale
belasting ondertekend te hebben hem niet
kon verweten noch weerhouden worden
om hem van ambtswege te belasten, daar
artikel 20 van de besluitwet van 23 augustlis 19±4 bepaalt dat het de dienst van
het sekwester is die de belastingen en de
taksen betreffende de goederen van de
onder sekwester gestelde moet betalen, en
doordat het bestreden arrest het middel
van aanlegger niet heeft beantwoord
waarbij staande werd gehouden dat de
verplichting een aangifte in de speciale
belastingen te ondertekenen niet op aanlegger woog, doch op de dienst van het
sekwester, daar ingevolge de besluitwet
van 10 januari 1946, artikel 1, de dienst
van het sekwester het beheer van de onder sekwester gestelde goederen en belangen verzekert :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies beweerde dat de belasting van ambtswege onwettelijk was om reden dat, over
het beheer van zijn goederen niet meer
beschikkend ingevolge een n1aatregel van
sekwester, hij in de onmogelijkheid verkeerde zijn aangifte in de speciale belas-.
ting in te vullen en dat de verplichting
dergelijke aangifte te doen op hem niet
woog, daar de dienst van het sekwester
het beheer van zijn goederen heeft krachtens artikel 1 van de besluitwet van
10 januari 1946 en, naar luid van artikel 20 van de besluitwet van 23 augustus
194! de helastingen moet betalen;
Overwegende dat het bestreden arrest
op die bewering geantwoord heeft « dat,
hoewel de verzoeker opgesloten werd en
hoewel zijn goederen onder sekwester geplaatst waren, die omstandigheden hem
niet vrijstelden van de verplichting een
aangifte in de speciale belasting te ondertekenen; dat ze ook geen oorzaken van
overmacht uitmaken welke hem zouden
belet hebben die aangifte te ondertekenen >>;
Overwegende dat het arrest, aldus wettelijk beslist hebbend, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 11 van de wet van
15 october 1945, dat aanlegger de verplichting had de aangifte ·in de speciale belasting te doen, impliciet doch noodzakelijk
het middel heeft afgewezen door deze
laatste voorgesteld, en volgens hetwelk

-GOOhet aan de sekwester behoorde of aan de
dienst van het sekwester dergelijke aangifte in te dienen;
Overwegende mitsdien, dat de rechter
over de grond de door de aanlegger tot
staving van zijn stelling voorgestelde argumenten niet meer hoefde te beantwoorden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25 en inzonderheid 25, paragraaf 1, 56 van de wetten betreffende
de in}\:omstenbelastingen samengeschakeld
bij besluiten van 12 september 1936,
31 juli 1943 en 15 januari 1948, 1 en inzonderheid 1, paragraaf 2, 2 en 4, en inzonderheid 4, paragraaf 1, 10 en 13 van de
wet van 15 october 1945 tot invoering van
een speciale belasting op de winsten
voortvloeiend uit leveringen aan de
vijand, doordat, na vastgesteld te hebben
dat aanleggers vermogensaccressen niet
enkel uit de recbtstreekse bezoldigingen
van de prestaties aan de vijand voortkwamen, doch ook uit verduisteringen en
uit valsheden, het bestreden arrest nocbtans geweigerd heeft de opbrengst van die
misdrijven van de belastbare grondslag
in de speciale belasting en in de inkomstenbelastingen af te trekken, om reden
dat artikel. 1, paragraaf 1, littera c, van
de wet van 15 october 1945 alle winsten
en baten verkregen «dank zij >> leveringen en prestaties aan de vijand aan de
belasting onderwerpt, dan wanneer de
sommen uit verduisteringen, oplichtingen
en valsheden voortkomend niet vermeld
staan onder de bedrijfsinkomsten beperkend opgesomd door artikel 25, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten
waarnaar artikel 1, paragraaf 2, van de
wet van 15 october 1945 uitdrukkelijk verwijst voor wat de vaststelling betreft van
de aan de speciale belasting onderworpen
inkomsten, en dan wanneer artikel 1, paragraaf 1, littera c, van de wet van
15 october 1945 door winsten verkregen
« dank zij » leveringen aan· de vijand, niet
de opbrengst van misclrijven begaan ter
gelegenheid van de leveringen, doch de
baten verkregen in tegenwaarde van die
leveringen bedoelt, en dan wanneer de
aanlegger bet bewijs geleverd had door
de overlegging van llet arrest van bet militair gerechtshof del. 24 november 1949
dat de winst cUe hij uit de leveringen
aan de vijand zou getrokken hebben niet
150.000 frank overtrof, het overige van ue
vermogensaccressen voortkomencle
uit
niet-belastbare bedragen : ·
Overwegende dat luidens artikel 1, paragraaf 2, van de wet van 15 october 1945,
de door die wet bedoelde belastbare in. komsten de inkomsten zijn welke in

BelgHl of in het buitenland behaald werden dank zij een beclrijvigheid voorzien
in paragraaf 1 van artikel 25 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dan zelfs inclien het
om een alleenstaande of toevallige verricbting gaat;
Overwegende dat die wetsbepaling er
zich niet toe beperkt de winsten van de
in 1 o van paragraaf 1 van voormeld artikel 25 opgesomde exploitaties onder de
in de speciale belasting belastbare inkomsten te rangschikken, doch bij afwijking
van de bepalingen betreffende de bedrijfsbelasting de baten voortkomend uit een
alleenstaande 6f toevallige verrichting,
zelfs vreemd aan bedrijfsactiviteiten eraan toevoegt;
Overwegende dat zo de door aanlegger
begane verduisteringen en oplichtingen
niet kunnen aangezien worden als bedrijfsactiviteiten, zij niettemin toevallige
verrichtingen uitmaken waarvan de winst,
zoals uit de vaststellingen van de rechter
over de grond blijkt verkregen werd dank
zij prestaties aan de vijand;
Dat het bestreden arrest, mitsdien, zonder de in bet middel aangecluide wetsbepalingen te -schenden, heeft kunnen beslissen dat het terecht is dat de administratie de winsten voortkomencl zo uit de
prestaties als uit de daarmee verbonden
misdrijven beeft aangeslagen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 maart 1957. - 2" kamer. - VoorzitH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlcluidende concl~tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. .
Pleiters, HH. Van de Put (van de
Balie van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
ter,
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INKOMSTEJNBELASTINGEN.
RECLAMATIE. AANGIFTE BETREFFENDE REI'
BEDRAG VAN DE BELAS'l'BARE GRONDSLAG DOOR
EEN LAS'l'HEilllER VAN DE IlELAS'riNGPLICHTIGE
TI.JDENS HE'l' ONDERZOEK VAN DE RECLAMA'l'IE
GEDAAN. LAS'l'GEVING DIE MONDELING :KAN
GESCHIEDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

RECLAMA'l'IE. EJRKENNING DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, VAN HE'l' CI.JFER VAN DE BELAS'l'BARE INKOMS'l'EN. GEEN DADING. VRI.JS'l'ELLING, VOOR DE ADMINISTRATIE, VAN
1-IE'l' IlEWI.JS VAN FEI'l'ELI.JKE ELEMENTEN. BEOORDELINGSELEMEN'l'EN VAN DE BELASTBARE
GRONDSLAG.

-6013° TUSSENKOMST. -

ZAKEN VAN DIRECTE
BELASTINGEN. -'--- VERBREKING. EJIS VAN
DE AANLEGGER IN VERBREKING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST. VERWERPING VAN DE VOORZIENING. EliS VAN BELANG
ONTBL001'.

1° Geen enlcele bepaling van de sa-mengesahalcelde wetten betreffende de inlco-mstenbelastingen sahrijft voor dat de lastgeving, lcraahtens wellce een lasthebbeT
van de belastingpliahtige, tijdens het
ondeTzoek van de reala-matie, een aangifte betTejJende het bed1·ag van de belastbaTe gTondslag gedaan heeft, sahriftelijk zou bewezen woTden (1).

2° De erlcenning dooT de belastingpliahtige, tij dens het onllerzoe lc van zijn Teala-maUe, van het a·ijfeT van de belastingen -maakt geen dading ~tit, doah betTeft de juistheill van een feit ,· zij heett
tot enige uitweTlcing de ad-ministTatie
vrij te stellen van het bewijs van feitelijlce ele-menten, waarvan de vestiging
van de aanslag afhangt, en zij bindt
noah de diTeatettr !leT belasUngen noah,
in geval van beToep, het hot van beToep
in hun beooTdelin.Q van de belastbaTe
grondslag (2).

3° DooT de verwe1·ping van de voo1·ziening
WOTdt lle eis tot bindendve1·JclaTing van
het aTTest, do01· lle aanleggeT in ve1·bTelcing ingestelll, van belang ontbloot (3).
(ADAM, WEDUWE DUBUISSON EN CONSOR1'EN,
'1'. BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINAN-

CIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1122, 1165, 1319, 1320, 1322,
1988, 1989, 2045, 2049 en 2051 van he~ Burgerlijk Wetboek, 402 en 403 van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering, 25,
61, en inzonderheid 61, paragraaf 3, 62 en
65 van de wetten betreffende de . inkomstenhelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 septemher 1936 en
voor zoveel als nodig hij besluiten van
31 juli 1943 en 15 januari 1948, 2 en 19
van de wet van 16 octoher 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat het
(1} Verge!. verbr., 17 januari en 8 mei 1956
(Bull. en PASIC., 1956, ·I, 473 en 957).
(2) Verge!. verbr., 16 januari 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 563).
(3) Verbr., 20 januari 1955 (A1T. Ye1·b1·.,
1955, blz. 392).

bestreden arrest, na vastgesteld te hebben
dat, onder voorbehoud van de door de directeur der belastingen gebrachte wijzigingen de belastbare grondslag van de
litigieuze aanslag ten laste van de nalatenschap van wijlen Lucien Dubuisson
gevestigd was geweest op gro'nd van een
akkoord in de loop van het onderzoek van
de reclamatie door mevrouw Dubuisson
aileen gegeven, beslist heeft dat dit akkoord, hetwelk de afstand impliceerde
van verscheidene bezwaren van de reclamatie, de andere erfgenamen bond krachtens een stilzwijgende lastgeving door hen
aan mevrouw weduwe Dubuisson verleend, dan wanneer het akkoord door gezegde dame weduwe Dubuisson gegeven
niet namens haar medeerfgenarilen doch
enkel in haar persoonlijke naam was gegeven onder de volgende vorm : « Ik zou
me belastbaar erkennen ... JJ en aldus
slechts haarzelf kon verhinden, en dat
het bestreden arrest aldus de bewijskracht aan gezegd akkoord verschuldigd
heeft miskend, en dan wanneer het be~
streden anest het bestaan van de stilzwijgende lastgeving slechts afleidt uit de
enkele vaststelling van daden door de heweerde lasthebster gesteld en niet, zoals
dit moet, uit de door de lastgevers gestelde daden, en dan wanneer, in elk geval, uit de beschouwingen van het hestreden arrest blijkt dat de lastgeving
aan mevrouw Duhuisson gegeven zich tot
de onderhandeling met de administl'atie
van financien slechts uitstrekte en niet
tot de macht om aan bezwaren van de
reclamatie te vt;rzaken, daar dergelijke
verzaking slechts kon gedaan worden
krachtens een hijzondere en uitdrukkelijke lastgeving, en dat de heweegredenen
van het bestreden arrest aldus het dispositief ervan niet wettelijk kunnen
rechtvaardigen :
Over de verschillende onderdelen van
het middel :
Overwegende dat geen enkele beschikking van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt
dat, zo een verklaring in de loop van het
onderzoek van de reclamatie gedaan
wordt, aangaande het bedrag van de helastbare grondslag, door tussenkomst van
een lasthebber van de belastingschuldige,
deze lasthebber, om de lastgever te binden, van een geschreven lastgeving moet
doen blijken ;
Dat het bewijs van de lastg~ving door
alle rechtsmiddelen kan ingebracht worden, getuigenissen en vermoedens daarin
begrepen;
Overwegende dat ter zake, de rechter
over de grond, om te beslissen dat mevrouw Adam, weduwe Dubuisson lastgeving gekregen had om met de administratie in onderhandeling te komen, voor
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haar echtgenoot versclmldigd, niet enkel
steunt op de gedraging van mevrouw Adam zelf, doch ook op de gedraging van de andere rechthebbenden in de
nalatenschap van wijlen Lucien Dt-ibuisson, die het a an hun moeder .overlieten
voor hen tussen te komen, daar zij het
best de toestand van de zaken van haar
echtgenoot kende;
Overwegende dat het bestreden arrest
zonder zijn beoorclelingsmacht te overschrijden heeft kunnen beschouwen dat
door zich als belastbaar te erkennen op
de grond van 1.049.394 frank, mevrouw Adam g·ehandeld heeft binnen de
perken van de lastgeving aan haar verleencl door gezegde rechthebbenden; dat
cUe inter1)retatie van cUe erkenning niet
met haar bewoordingen onverenigbaar is;
Overwegende dat dergelijke erkenning
geen dading uitmaakt, doch de juistheid
van een feit betreft, te weten het cijfer
van de inkomsten welke de belastingplichtige moest aangeven; dat ze vanwege deze
geen enkele verzaking aan een recht impliceert, doch tot enkele uitwerking heeft
de administratie vrij te stellen van het
bewijs der feitelijke elementen, waarvan
de vestiging van de aanslag afhangt;
Overwegende dat, bet bestaan aangenomen llebbend van een geldige lastgeving
in lloofcle van dame Adam en het feit dat
llaar akte binnen die viel welke zij de
macllt had te stellen in llaar lloedaniglleicl
van lastllebster, llet llof van beroep 'wettelijk daaruit lleeft afgeleid dat de acl'ministratie rekening mocllt llouden met
de verklaring van gezegde aanlegster en
op gepaste "vijze de door de consoorten
Dubuisson tegengestelde motieven heeft
beantwoorcl;
Da t bet eerste mid del niet kan aangenomen worden;
Over het tweede miclclel, afgeleicl nit
de scllencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 23, 55, 56, 62 en 65 van de wetten betreffe.nde de inkomstenbelastingen,
samengescllakelcl bij koninklijk besluit
van 12 september 1936, en voor zoveel als
nodig bij de besluiten van 31 juli 1943 en
15 januari 1948, 2 en HI van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, 402 en 403 van llet Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 1134,
1175, 1183, 1184, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat bet bestreclen arrest beslist heeft clat de door de
clirecteur gebrachte wijzigingen aan het
akkoorcl over de belastbare grondslag gesloten, in de loop van het onderzoek van
de reclamatie, tussen de inspecteur cler
belastingen en mevrouw weduwe Dubuisson, niet als uitwerking konclen hebben
cUt akkoord te vernietigen, clan wanneer
een akkoorcl door een belastingplichtige

gegeven oncleelbaar is en nooclzakelijk afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde clat ue aclminisfratie de bewoorclingen ervan niet wijzigt :
Overwegende dat de verklaring van
11 augustus 1950, enerzijds geen met de
administratie gesloten beding uitmaakte
en, anderzijds, van geen enkele voorwaarde afhing;
Overwegende clat de rechter over de
groncl gezegcle verklaring heeft kunnen
beschouwen als een beoorclelingselement
van de belastbare grondslag, dat hij door
cleze niet gebonden was en er de verbeteringen heeft kunnen aanbrengen welke
het onderzoek van het dossier reclltvaarcligde;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Over het clerde micldel, afgeleicl nit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 55, 56, 62 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen bij
koninklijk besluit van 12 september 1936
samengescllakeld en voor zoveel als nodig
door de besluiten van 31 juli 1943 en
15 januari 1948, 2 en 19 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, 1315, 1316 en 1356 van het
Burgerlijk Wetboek, 325 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvorclering, cloorclat
het bestreclen arrest beslist dat de verkoop van de v!·uchten van de boomgaarcl
van de rechtsvoorganger van aanleggers
belastbaar is omdat de vruchten de opbrengst waren van een geschikt werk van
een loontrekkencl personeel, en het bewijs
van dit feit doet blijken enkel << nit een
verklaring ter terechtzitting door mevrouw Dubuisson gedaan )), dan wanneer
een ter terechtzitting geclane verklaring
slecllts als bewijs kan gelclen, ten titel
van gerechtelijke bekentenis, indien zij
bij conclusies of in bet zittingsblad opgenomen is of nit een ondervraging op feiten en vraagpunten blijkt, wat ter zake
niet het geval is, en dan wanneer de ·~·er
klaring aileen door mevrouw Dubuisson
gedaan, de andere erfgenamen van wijlen
Dubuisson, ook met haar partijen in de
zaak, niet kon worden tegengesteld :
Overwegende clat bet bestreden arrest
de door aanlegster ter tereclltzitting gedane verklaring niet in aanmerking neemt
als een gerechtelijke bekentenis;
Dat, te onder.zoeken llebbencl of de exploitatie van de boomgaard aan Lucien
Dubuisson toebehorencl plaats had met
tussenkomst van loontrekkend personeel,
het hof van beroep nit de verklaring ter
tereclltzitting gedaan door aanlegster een
feitelijk vermoeclen heeft afgeleid, waarop llet wettelijk zijn conclusie kon gronclen;
Dat dit vermoeden, wegens de onsplits-
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aanlegster, doch ook ten opzichte van de
andere rechtverkrijgenden in de nalatenschap van Lucien Dubuisson;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over de oproeping tot tussenkomst en
gemeenverklaring van het arrest van de
echtgenoten Courtin Dubuisson en van
Prudent Dubuisson :
Overwegende dat die oproeping zonder
voorwerp is ingevolge het afwijzen van
de voorziening;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot tussenkomst en
gemeenverklaring van het arrest; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
19 maart 1957. - 26 kamer. - Vom·zitH. Giroul, raadsheer waarnemend
vo~rzitter. - Verslaggeve1·, H. Piret. ~
Gelijkluidencle oonolitsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Malgaud (van de Balie van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
ter
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VERZEKERINGEN. VERZEKEBINGEN IN
HE'l' ALGEMEEN. NIETIGHEID VAN DE VERZEKERING WEGENS VERZWIJGING OF VALSE
VERKLARING VAN DE VERZEKERDE. VERZWIJGING. BEGRTP,

De verzelcm·de moet aan de ve1·zelceraar
een jitiste lcennis versohaffen van de bestanddelen van het risioo dat hij wil
deklcen, zonde·r dat de verzekeraar die
heett na te gaan,· de onthoitding een
omstandigheid te vermelden wellce de
waardering van het risioo lean verzwaren maalct een ve1·zwijging ttit, die de
verzelce1·ing nietig maakt in geval van
dwalinq van de verzekeraar, zelfs indien a'e verzelcerde te goeder t1·otttv is
en hij ten onreohte gemeend heett dat
hij niet gehOitden was die omstandigheid aan te geven (1). (Wet van 11 juni

1874, art. 9.)
{N. V. HELVETIA, T. MUNDA.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. het verslag van de Commissie
van de Kamer van volksvertegenwoordigers en
de verklaringen in die Kamer gedaan door de
Minister van justitie bij de bespreking van de
wet van 11 juni 1874 (NYSSENS en DE BAETS,

arrest, op 4 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
:Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de door
verweerder ingestelde vordering ertoe
strekt veroordeling van aanlegster te bekomen om hem te vrijwaren voor de gevolgen van een ongeval dat .zich op
7 april 1952 voorgedaan heeft en waarvoor verweerder verantwoordelijk is verklaard;
Dat bewuste vordering gesteund is op
een na 7 april 1952 gesloten verzekeringsovereenkomst, welke evenwel terugwerkende kracht had tot op die datum;
Overwegende dat aanlegster de nietigheid van evengemelde overeenkomst heeft
doen gelden wegens valse verklaringen of
verzwijgingen van verweerder waardoor
in haren hoofde de waardering van het
risico gewijzigd is;
Dat het arrest het verweer van aanlegster verworpen en de vordering van verweerder ingewilligd heeft ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 9 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen en, v.oor zoveel als nodig,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, aanlegster door haar hoofd- en
haar aanvullende conclusies de rechter
over de grond verzocht hebbende « voor
recht te zeggen dat de verzekeringsovereenkomst nr 852.026, geantidateerd op
7 april 1952, nietig en krachteloos is bij
toepassing van artikel 9 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, het hager beroep niet gegrond te verklaren en
het verweerder in cassatie te ontzeggen >>,
om de redenen onder meer dat zij « haar
instemming met het contract nr 852.026
slechts gegeven heeft na van appellant of
van zijn lastgevers de verzekering gekregen te hebben dat op de datum van het
ongeval Munda (verweerder in cassatie)
enkel de vrachtauto «International»
voorzien van de nummerplaat 513.617, die
zijn vrachtauto « Cammer » dekte, in omloop gebracht had; dat de verklaringen
van appellant naderhand onjuist gebleken
zijn », het bestreden arrest, na in zijn
redenen vastgesteld te hebben dat het
feit dat de twee vrachtauto's («Cammer>>
en cc International») op die dag gereden
hebben (dit is op 7 april 1952, de dag van
het ongeval) ten laste van geintimeerde ·
een dubbel risico in het leven heeft geroepen, dat immers, de cc Cammer » verzekerd zijnde krachtens het oud contract
Oommentai1·e legislatif dtt Oode de comme1'Ce,
bd. II, nrs 578 en 580). Raadpl. ook fr. verbr.,
8 mei 1935 (Sh·ey, 1937, I, 177) en 28 februari
1955 (Sem. jurid., 1955, nr 8689), alsook de
nota's onder die arresten.
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dat alstoen nog steeds van kracht was,
en door naderhand aan te nemen het contract betreffende de « International ll tot
op 7 april te doen retroageren, geintimeerde ngodzakelijkerwijze het risico betreffende die twee vrachtauto's voor een
enkele premie op zich genomen heeft ...
dat, zo geintimeerde in de onwetendheid
van deze omstandigheid het contract gesloten had, zij zulks slechts met een verkeerde waardering van het risico zou gedaan hebben, zodanig dat er moet aangenomen worden dat zif zonder die dwaling
geen contract zou gesloten hebben of het
althans niet tegen dezelfde voorwaarden
zou gesloten hebben ll, desniettemin het
uit de nietigheid van de polis nr 852.026
afgeleide middel verwerpt, om de redenen
dat, opdat in hoofde van de verzekerde
een verzwijging aanwezig zi.i. het nodig
is dat deze in staat geweest zij de waarde
en de draagwijdte van zijn verklaringen
en zijn stilzwijgen te beoordelen; da t er
ter zake moet aangenomen worden dat
appellant, ingevolge de stappen welke hij
v·66r het ongeval gedaan heeft om de verzekering die de vrachtwagen « Oommer ll
dekte op de « International ll te doen
overgaan, te goecler trouw heeft moeten
denken dat de << Oommer ll opgehouden
had verzekerd te zijn en dat aileen de
« International ll voortaan onder de verzekering viel; dat gevolglijk de aanwezigheid op de weg van de vrachtwagen
« Oommer ll appellant onverschillig moest
toeschijnen en ·niet behoefde nauwkeuriger vermeld te worden dan hij deed in
zijn verklaring aan de rijkswacht te Fieron ; dat deze denkwij.ze bij appellant die
geen rechtsgeleerde is des te meer geloofwaarclig en ·verschoonbaar is daar zijn
raadslieden, die wel rechtsgeleerden zijn,
die zienswijze breedvoerig verdecligd hebben; dat men dus geen schuldige verzwijging mag zien in het feit clat appellant
aan geintimeerde of aan haar aangestelden niet expliciet kenbaar gemaakt heeft
dat de vrachtauto « Oommer ll tegelijkertijd reed als de vrachtauto « International ll en da t, in deze voorwaarden artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen tegen hem
niet kan ingeroepen worden; dat de dwaling welke geintimeerde doet gelden
voortvloei t ui t haar eigen nala tigheid
wijl zij niet te gelegener tijd kennis genomen heeft van het strafdossier dat
haar een duiclelijk inzicht .zou verschaft
hebben en naar hetwelk appellant zelf
haar verwezen had, en dat die dwaling
trouwens blijkt uit de lichtvaardigheid
waarmede haar eigen aangestelden haar
voorgelicht hebben, van welke feiten zij
zelf de gevolgen client te dragen, dan
wanneer niets het mogelijk maakt te verklaren dat bewuste aangestelden door appellant zouden misleid geworden zijn ll,

dan wanneer onder de verzWlJgmg, als
bedoeld in artikel 9 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, client
verstaan te worden het stilzwijgen dat
de verzekerde bewaart omtrent een hem
bekend feit en zonder onderscheid naargelang hij te goeder of te kwader trouw
is, noch of hij al dan niet in staat is tot
een beoordeling van de belangrijkheid van
het feit dat hij nagelaten heeft aan te
geven, en dan wanneer de verzwijging
nietigheid van het verzekeringscontract
met zich moet brengen wanneer, zoals ten
deze, in feite vastgesteld is dat de verzekeraar om reden van die verzwi~ging het
contract gesloten heeft met een verkeerde
waardering van het risico, zodanig dat
men moet aannemen dat hij zonder die
dwaling b,et contract niet zou gesloten
hebben of tegen anclm·e voorwaarden zou
gedaan hebben, en clan wanneer de vaststelling da t aanlegster in cassa tie zonder
haar nalatigheid of die van haar aangestelden door zichzelf de feiten had lmnnen ontdekken welke de verzekerde nagela ten had haar kenbaar te maken, de beslissing Yqn de rechter over de grond niet
kon recht:vaardigen artikel 9 van de wet
van 11 juni 1874 niet toe te passen of aan
verweerder in cassatie de door hem gevorderde sommen toe te kennen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vermeldt dat verweerder v66r het ongeval
van 7 april 1952 bij aanlegster de risico's
gedekt had welke konden ontstaan nit het
gebruiken van een vrachtautomobiel
« Oommer ll; dat hij op de aangeduide datum onderhandelingen voerde om de verzekering die hij op de vrachtauto « Commer ll genomen had, op een vrachtauto
« International ll over te dragen; dat aanlegster na het ongeval aan:vaardde de verzekering voor de vrachtauto « International ll te sluiten met effect op 7 april 1952,
zodat het schadegeval onder toepassing
van de nieuwe polis zou vallen;
Overwegende dat aanlegster in v66r de
rechter over de grond genomen conclusies
stelde dat zij weliswaar erin toegestemd
had de verzekering betreffende de vrachta uto « International ll te sluiten in de termen waarin dit geschied is, dit wil zeggen
met terugwerkende kracht, doch zulks
enkel gedaan had in de onwetendheid van
de omstandigheid dat verweerder op
7 april 1952 niet alleen de vrachtauto
«International ll laten rijden had, maar
insgelijks de vrachtauto « Oommer ll die,
door een aangestelde van verweerder bestuurd, terzelfdertijd als de vrachtauto
« International ll reed ;
Dat zij deed gelden dat die onwetendheid veroorzaakt was door de valse verklaringen . en de verzwijgingen van verweercler, en zich beriep op artikel 9 van
de wet van 11 juni 1874, hetwelk derg·e-
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verzekering treft ;
Overwegende dat de rechter over de
grond beslist dat, indien de aan verweerder verweten feiten bewezen waren, zij
de ingeroepen exceptie van nietigheid
zouden rechtvaardigen;
Dat hij in feite en derhalve souverein
oordeelt dat aan verweerder geen valse
verklaring kan worden aangewreven;
Overwegende dat hij door een beoordeling welke eveneens souverein is verklaart dat het door verweerder lleweerdelijk verzwegen feit dat de vrachtatito
« International )) niet voorzien was van
een door de regering afgeleverde nummerplaat op zichzelf de waardering van bet
risico in hoofde van aanlegster niet gewijzigd heeft ;
Uverwegende, ten aanzien van bet verweerder aangewreven verzuim kenbaar
te maken dat hij de vrachtwag·en << Commer )) op 7 april 1U52 tegelijkertijd als de
vrachtwagen « International)) laten djden had, dat het hof van beroep, na erop
gewezen te hebben dat verweerder deze
omstandigheid niet expliciet aan aanlegster of haar aangestelden ter kennis gebracht heeft, laat opmerken : enerzijds,
dat verweerder, door aanlegster ondervraagd over de identiteit van de getuigen
van net ongeval, naar het politieverslag
verwezen heeft, waarvan het lezen aanlegster zou in staat gesteld hebben zich
rekenschap te geven van de aanwezigheid
ter plaatse van de vrachtwagen « Commer)), en dat de nalatigheid van aanlegster dit verslag te onderzoeken alsmede
andere nalatigheden van haar aangestelden de oorzaak van haar dwaling waren;
anderzijds, dat bij verweerder geen schuldige verzwijging aanwezig is, aangezien
hij meende of redelijkerwijze mocht menen dat bet laten rijden van de vrachtauto « Commer >> geeri dubbel risico
schiep, naardien de verzekering in zijn
opvatting deze vrachtwagen niet meer
dekte;
Overwegende dat krachtens artikel 9
van de wet van 11 juni 1874, het op de
verzekerde rust aan de verzekeraar een
nauwkeurige kennis te verschaffen van
de bestanddelen van het risico dat llij
wil dekken, en niet op de verzekeraar
die bestanddelen zelf na te gaan;
Dat het antwoord, door verweerder gegeven op de hem gestelde vraag welke
niet reclltstreeks betrekking had op het
gelijktijdig laten rijden van de twee
vrachtwagens, aan aanlegster geen aanduidingen verschafte nopens dit gelijktijdig laten rijden en derllalve nopens het
bestaan van een dub bel risico;
Overwegende, trouwens, dat de sanctie.
van nietigheid van een verzekeringscontract wegens dwaling bij de verzekeraar
de verzekerde treft die nagelaten lleeft

een omstandigheid te vermelden welke de
waardering van het risico kan verzwaren,
zelfs dan wanneer die verzekerde te goeder trouw is en llij ten onrechte gemeend
lleeft dat llij niet gehouden was die omstandiglleid kenbaar te maken;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden o'p
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
verwijst de zaak naar llet Hof van beroep
te Brussel.
21 maart 1957. - 1 6 kamer. ~ Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslag_qeve1·, H. Piret. - Gelijlclnidende
conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Ansiaux en Fir-

son.
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1°

MIDDELEN 'l'OT VERBREKING.
NIEUW l>UDDEL. BURGERLIJKE ZAI{EN.
RECHTER IN BEROEP DIE EEN HOGER BEROEP
ON'fi'ANGT EN RET VONNIS WAARTEGEN BEROEP
WIJZIGT. MIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT
RET VONNIS WAARTEGEN BEROEP, EEN TUSSEN
PARTIJEN GESLOTEN ACCOORD VASTSTELLENDE,
NIET VATBAAR WAS VOOR HOGER BEROEP. MIDDEL DAT NIET VOOR DE EERS'l'E MAAL VOOR
HE'l' HOF VAN CASSA'l'IE MAG VOORGESTELD
WORDEN.-

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS VAN DE
VREDERECHTER. ACCOORD DER PAR'l'IJEN.
VASTS'l'ELLING. GELDIGHEID, AuTHEN'l'ICITEI'r.

1o Is niettw en mag niet voor de eerste
maal v66r het hot van cassatie opgeworpen worden het middel hiernit genomen, dat de rechter in beroep onwettig een hager beroep ontvangen heeft en
het vonnis waartegen beroep gewijzigd
heeft, dan _wannee1· dit vonnis, een tttssen pa1·tijen gesloten accoord over een
onderwerp van de dagvaarding vaststellende, niet voor hager beroep vatbaa1·
was (1).
2° Btt'iten het geval voorzien bij artilcel 7
van het 1Vetboelc van burgerlijlce rechtsvonlering, stelt de vrede1·echter in zijn
(1) Vergel. verbr., 10 mei 1951 (A•·r. Vm·br.,
1951, blz. 525) en 9 october 1953 (ibid., 1954,
blz. 85). Raadpl. ook verbr., 24, september 1953
(ibid., 1954, blz. 28) en de conclusies van het
openbaar ministerie onder dit arrest in Bnll.
en PASIC., 1954, I, 36.

-606vonnis een tussen partijen gesloten accoord geldig vast, zonder dat e1· van dit
accoord een door partijen ondertelcend
speciaal proces-verbaal dient opgemaalct
te worden; deze vaststelling heett attthentielce lcracht (1). (Burgerlijk Wet-

hoek, art. 1317; Wetboek van burgerlijke recbtsvordering, art. 7 en 18.)
{HOUDART, T. DEJONGHE EN CONSORTEN.)
ARREST.
H~T HOF; Gelet op de bestreden
vonmssen, op 29 april 1955, 13 juli 1955
en 2 maart 1956 gewezen door de Recbtbank van eerste aanleg te Bergen;
Over de grond van niet-ontvankelijkbeid door de eerste twee verweerders tegen de voor.ziening aangevoerd in zover
zij tegen bet vonnis van 29 april 1955 gericbt is :
Overwegende dat de eerste twee verweerders betogen dat de voorziening niet.
ontvankelijk is tegen bet vonnis van
29 april 1955, om de reden dat nocb in de
tekst van bet middel, nocb in de ontwikkeling en toelicbting ervan, tegen voormeld vonnis een grief is opgegeven;
Overwegende dat in bet tweede en bet
derde onderdeel van bet middel aan de
onderscbeiden bestreden vonnissen, en
derbalve aan bet vonnis van 29 april 1955,
verweten is zowel de bewijskracbt te bebben miskend van de door de vrederecbter
in het beroepen vonnis gedane vaststellingen, als de bindende kracbt van bet
akkoord waarop die vaststellingen slaan;
Dat de grond van niet-ontvankelijkbeid
in feite niet opgaat;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1135, 1317,
1319, 1320, 1322, 1356 van bet Burgerlijk
Wetboek, 61, 77, 414, 462, 465, 470, 453 van
bet Wetboek van burgerlijke recbtsvordering, 1, 1°, en !} van de wet van 25 maart
1876, titel I inhoudende van bet Wetboek
van burgerlijke recbtsvordering, 97 van
de Grondwet, doordat, aanlegger in cassatie betwist hebbende dat verweerders
Dejonghe en Surin bet recbt badden vo6r
de rechter in boger beroep opnieuw de
voorwaarden tot uitoefening van de loodrecbt op de weg liggende litigieuze erfclienstbaarheid welke van de weg tot aan
de acbterste grens van de grond van Rondart leidt, in discussie te brengen, vermits over deze erfclienstbaarbeid v.06r de

(1) Raadpl. verbr., 9 januari 1930 (Bull. en
1930, I, 50) en 12 april 1956 (ibid., 1956,
I, 850), alsook verbr., 19 maart 1936 (ibid.,
1936, I, 198, 2o).
PASIC.,

vrederechter een formeel akkoord was gesloten geworden, bet bestreden vonnis van
13 juli 1955, tot recbtvaardiging van bet
beropenen van de debatten dienaangaande bepaalt dat « zo de ecbtbeid van de
vaststellingen van een vonnis betreffende
materU~le en de v·istt waarneembare feiten
v66r de rechter in boger beroep niet in
twijfel kan getrokken worden, zulks evenwei niet geldt in onderbavige zaak waarin
de eerste recbter zicb ertoe beperkt beeft
de mondelinge verklaringen der partijen
op te nemen zonder daarover een cloor
hen ondertekend proces-verbaal op te maken )), en doordat bet bestreden vonnis
van 2 maart 1956, na erop gewezen te bebben dat aangaande de ontvankelijkbeid
van bet beroep geen grief naar voren was
gebracbt, dit beroep ontvangt en bet beroepen vonnis wijzigt, dan wanneer :
1 o bet boger beroep ingesteld tegen een
vonnis betwelk vaststelling inhoudt van
een tussen partijen tot stand gekomen accoord niet ontvankelijk is, en de aldus.
ingevoerde regel van openbare orde is
(scbencling van de artikelen 453 van bet
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
1, 1°, en 9 van de wet van 25 maart 1876,.
titel I inhoudende van bet Wetboek van·
burgerlijke recbtsvordering, 1356 van bet
Burgerlijk Wetboek); 2° de recbter, beboudens beticbting van valsbeid vaststelt
dat partijen, dergelijk accoord gesloten
hebben, waaruit volgt dat de bestreden
vonnissen de bewijskracbt gescbonden
bebben van de vermeldingen van het beroepen vonnis dat vaststelling van bet
accoord der partijen inboudt (scbending
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322
van bet Burgerlijk Wetboek) ; 3° de bestreden vonnissen aldus de bindende·
kracbt van voormeld accoord miskend
bebben (schending van de artikelen 1134,
1135 van bet Burgerlijk Wetboek, 61, 77,
414, 462, 465 en 470 van bet Wetboek van
burgerlijke recbtsvordering) ; 4° bet bestreden vonnis van 13 juli 1955 niet wettelijk met redenen omkleed is, doordat
bet geen antwoord verstrekt op bet middel, door aanlegger in zijn ter zitting van
30 maart 1955 geviseerde conclusies biernit afgeleid dat, vermits de overeenkomst
voor cle partijen als wet geldt, er geen
gronden meer aanwezig waren om terug
te komen op de tennen van bet accoord
waarvan het beroepen vonnis vaststelling
inboudt (scbending van artikel 97 van de
Grondwet); 5° bet bestreden vonnis van
2 maart 1956 niet wettelijk met redenen
omkleed is, doordat het geen antwoord
verstrekt op de conclusies van aanlegger
welke ter zitting van 15 october 1955 geviseerd zijn en enerzijds, de eerste conclusies uitdrukkelijk voor herhaald hielden, en ::t)lderzijds, deden gelden dat het
bij autbentieke akte bekracbtigd accoord
geldt tot beticbting van valsheid, zonder
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-607dat de magistraat behoeft vooraf de hand- kracht van het aangevoerde akkoord, hettekening der belanghebbenden te eisen zij op de bindende kracht ervan ;
(schending van artikel 97 van de GrandOverwegende da t er geen aanleicling is
wet) :
tot het onderzoeken van het vierde en het
vijfde onderdeel van het middel, waarvan
Wat het eerste onderdeel betreft :
het aannemen niet tot een ruimere casOverwegende dat aanleggers te genen sa tie zou lei den;
tijde v6o6r de rechter in hoger beroep geOm die redenen, verwerpt de voorziesteld hebben dat het beroep niet ontvan- ning, in zover zij gericht is tegen het vonkelijk was;
nis van 29 april 1955; verbreekt de vonOverwegende dat het middel mitsdien nissen van 13 juli 1955 en van 2 maart
als nieuw voorkomt;
1956; veroordeelt verweerders tot tweeOverwegende dat een middel, hetwelk derde der kosten, het overblijvende derde
ertoe strekt een hoger beroep niet ontvan- aanlegger ten laste blijvende; verwijst de
kelijk te doen verklaren, enkel voor de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
eerste maal voor het hof van cassatie van eerste aanleg te Charleroi, in hoger
mag ingeroepen worden op voorwaarde beroep uitspraak cloende.
dat het op een regel van openbare orde
gesteun d is ;
21 maart 1957. -- 1• kamer. ~ VooTzitDat zulks ter zake niet het geval is ; ter, H. Wouters, eerste voorzitter. Dat aanlegger siechts steunt op een pri- Verslaggever, H. Piret. --:- Gelijlcl~tiflende
vate overeenkomst, hoewel deze door de conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gerechter vastgesteld is, welke overeen- neraal.
Pleite1·s, HH. Simont en Pirkomst de rechter in hoger beroep niet ver- son.
plicht was in te roepen om tot niet-ontvankelijkheid van het beroep te besluiten,
naardien partijen .zich voor hem er niet
op beriepen;
1 e KAMER. ____:__ 21 maart 1957
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Wat het tweede en het derde onderdeel 1° HUWELIJK. -- VERPLICHTING VAN HULP
EN VAN BIJDRAGE IN DE BEHOEFTEN VAN RET
betreft :
HUISHOUDEN. -- UI'l'I'OERING IN DE ECHTEOverwegende dat het vonnis van 13 juli
LI.JKE WOONPLAATS.
1955 en gevolglijk het vonnis van 2 maart
1956 verklaren dat de overeenkomst, tus- 2° HUWELIJK. -- FEITELIJK GESCHEIDEN
ECHTGENOTEN. -- EIS T01' EEN UITKERING
sen partijen v66r de vrederechter tot
TOT LEVENSONDERHOUD GESTEUND Ol' DE Vll;Rstand gekomen en door deze vastgesteld,
LATING EN DE WEIGERING VAN DE MAN RIJ 'l'E
bewijskracht en bindende kracht ontDRAGEN IN DE BEHOEFTEN VAN RET HUISHOUbeert om de reden da t het accoord niet
DEN. -- BEWIJS TE LEVEREN DOOR AANLEGvastgesteld was geworden in een door de
STER.
partijen ondertekend bijzonder procesverbaal·
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
Over~egende dat de bewijskracht uitARRESTEN. -- BURGERLIJKE ZAKEN. -gaat van de persoonlijke, door de rechter,
HET WOORD << SCHIJNT -ll. - - DRAAGWIJDTE.
in de loop van zijn opdracht, gedane vastTWIJFELENDE OF BEVES'l'IGENDE MENING.
stellingen; dat, waar zij voor het authen-- VOLGENS CONTEXT.
tiek bewezen zijn van het door aanlegger
ingeroepen accoord het opmaken van een 1° De verpliohtingen van hulp en van bijdoor de partijen ondertekend speciaa:l
drage in de behoetten van het huisho~t
proces-verbaal eisen, de vonnissen van
den, die ov ellceen van de· echtgenoten
13 juli 1955 en 2 maart 1956 aan de rernsten, moeten in prinoipe ter eohtelijlce
gelen . betreffende de authenticiteit cler
woonplaats vermtld wo·rden (1). (Burakte een voorwaarcle toegevoegd hebben
gerlijk Wetboek, art. 108, 212, 214a en
welke zij niet inhouden, en die regelen
214b.)
dienvolgens miskend hebben;
Dat zij insgelijks de bindende kracht 2° De fe-itelijlc gescheiden eohtgenote, die
een ttitlce1·ing tot levensonderhoud aanvan de behoorlijk vastgestelde oveL·eenvTaagt omflat haar eohtgenoot haar verkomst geschonden hebben;
laten heett, minfle·rja1·ige lcinfle1·en ten
Dat het tweede en het derde onderdeel
haren laste gelaten heett en weige1·t in
van het midd el gegrond zijn;
de behoetten van het hnisho~ulen bij te
Overwegende evenwel dat de redenen
fl1·agen, moet fle we1·1celijlcheid van flie
welke de cassatie van de twee aangehaalde vonnissen rechtvaardigen niet gelden
ten aanzien van het vonnis van 29 april
(1) Verbr., 18 october 1951 (Arr. Yerb1·.,
1955, hetwelk geen bepalingen behelst die
betrekking hebben, hetzij op de bewijs- 1952, blz. 80).
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 mei 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 203, 212, 213a,
214a, 214b, 214c, 214j, 1101, 1134, 1183,
1184, 1315, 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 van de Grondwet, eerste onderdeel, doordat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt om een uitkering
tot onderhoud te betalen aan verweerster
zijn echtgenote, voor haar en de nit hun
huwelijk gesproten kinderen, zonder de
conclusies van aanlegger in cassatie te
beantwoorden en zonder vast te stellen
dat verweerster wettige redenen zou hebben om te weigeren met haar echtgenoot
samen te wonen, dan wanneer de gehuwde vrouw verplicht is met de echtgenoot te wonen en hem te volgen en dat
aanlegger bij conclusies deed gelden « dat
appellant nimmer geweigerd heeft geintimeerde bij zich te ontvangen en haar valgens zijn staat, zijn stand, zijn inkomen
de vereiste huisvesting, onderhoud en zorgen te verstrekken, doch dat het hem niet
mogelijk is zich bij haar te vervoegen bij
haar vader waar hij trouwens niet ontvangen wordt » en dat verweerster «evenmin aangeboden heeft naar de echtelijke
woning terug te keren, noch een beweercle
weigering van appellant haar bij zich te
ontvangen heeft Iaten vaststellen » ; tweede onderdeel, <loordat het bestreden vonnis zich ertoe beperkt te verklaren dat
aanlegger « niet ten genoege van recht bewijst dat de scheiding der echtgenoten
zou te wijten zijn aan geintimeerde en
dat deze zou geweigerd hebben in de behoeften van het huishouden een deel te
dragen » en dat << de door geintimeerde op

de debatten voorgebrachte elementen integendeel erop schijnen te wijzen dat de
huidige toestand aan het optreden van
appellant zou te wijten zijn », dan wanneer, aangezien verweerster beweert bevrijd te zijn van haar wettelijke verDlichting met haar echtgenoot samen te wonen
en hem te volgen, het OD haar rustte het
lJOSitief bewijs van haar beweerd recht
bij te brengen :
Overwegende dat, volgens de dagvaarding, de vordering· tot beta ling van een
uitkering tot levensonderhoud liieroD was.
gesteund dat aanlegger verweerster verlaten had, en haar daarbij drie minderj arige kinderen ten laste gela ten had;
Overwegende dat aanlegger bij zijn in
hoger beroeD genomen conclusies de hem
aangewreven verlating betwistte;
Overwegende dat de verplichtingen van
hulpverlening en van het bijdragen in de
behoeften van het huishouden in principe
in de echtelijke woonDlaats dienen te
worden vervuld ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
om de eis in te willigen, hierop steunt dat
aanlegger « niet ten genoege van recht bewijst dat de scheiding der echtgenoten
aan geintimeerde (hier verweerster) zou
te wijten zijn' en da t deze zou geweigerd
hebben in de behoeften van het huishouden een deel te dragen »;
Dat mitsdien het vonnis, door vast te
stellen dat aanlegger niet bewijst dat verweerster niet bevrijd was van de verplichting met hem samen te wonen, hem
de last van een bewijs oplegt dat hij niet
behoefde bij te brengen ;
Overwegende dat het vonnis hieraan
weliswaar toevoegt dat «de door geintimeerde OD de debatten voorgebrachte elementen integendeel eroD « schijnen » te
wijzen dat de huidige toestand aan het
OlJtreden van alJpellant zou te wijten
zijn », doch dat deze twijfelende uitdrukking van de zienswijze van qe rechter,
bij gebreke aan andere verduidelijkingen
in de context van het vonnis, en dienvolgens wegens haar dubbelzinnigheid, geen
wettelijke rechtvaardiging van de beslissillg kan ODleveren;
Waaruit volgt dat het vonnis de in het
middel ingeroeDen artikelen 212, 214a,
214b en 1315 van het Burgerlijk Wetboek
geschonclen heeft ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis, bellalve in zover daarbij over
de ontvankelijkheicl cler hogere beroeDen
uitsDraak is gedaan; beveelt clat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt wor-

(1) Raadpl., behalve het in vorige nota vermeld arrest, verbr., 17 mei 1951 (Bull. en
PASIC., 1951, I, 624) en 26 februari 1953 (ibid.,
1953, I, 491).

(2) Verbr., 20 april 1950 (A1·r. Ye1·br., 1950,
biz. 513) en 11 juni 1953 (ibid., 1953, blz. 692).
Raadpi. oak verbr., 29 januari 1948 (ibitl.,
1948, biz. 60).

verschillende elementen bewijzen, zonder dat het aan de· man behoort de ontstentenis van omstandigheden te bewijzen die de echtgenote vrijstellen van de
verplicht'ing met hem samen te wonen (1).

3° Bet woord « schijnt >>, waarvan in de
moUeven van een rechterlijke beslissing
gebntik {femaakt wordt, drnkt, volgens
de context, een twijfelende of bevestigende mening ttit (2).
(LONDERS, 'f. SWAELENS.)

ARREST.

-609den op de k;mt van de gedeeltelijk vernietigde beslis(Sing; vero.ordeelt" verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Nijvel, in boger beroep beslissend.

HET HOF; - Gelet on het bestreden
vonnis, op 30 juni 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de schendiilg van de artikelen 2 (in 't bijzonder
2, alinea 's 1 en 2) 3 en ·12 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders
(die artikelen 3 en 12 onderscheidenlijk
gewijzigd door de artikelen 1 van de besluitwet van 3 augustus 1945, 1 van de

besluitwet van 6 september 1946, en 2 vaii
de wet van 27 maart 1951 en door artikel 2 van de besluitwet van· 6 september
1946), 1, 2, 5, 8 en 9 van het besluit van
de Regent van 16 januari 1945 betreffende
de werking van de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid (gezegd artikel 1
gewijzigd door de artike1en 1 van het besluit van de Regent van 4 september 1945,
2 van het koninklijk besluit van 27 april
1951 en 1 van het koninklijk besluit van
12 juli 1952, 2 gewijzigd door de artikelen 1 van het besluit van de Regent van
8 februari 1946 en 2 van het koninklijk
besluit van 12 juli 1952, 5 gewijzigd door
de artikelen 1 van het besluit van de Regent van 7 september 1946 en 3 van het
koninklijk besluit van 12 juli 1952, 8 en 9
gewijzigd door artikel 1 van het besluit
van de Regent van 7 september 1946), en
97 van de Gromlwet, doordat het bestreden vonnis geoordeeld heeft da t verweerster aan het regime van de llesluitwet van
28 december 1944, wegens het gebruiken
in haar dienst als loontrekkende van Gerard Van Mol, niet onderworpen is, omdat het in verweerster het karakter erkent van een familieonderneming, dan
wanneer de aan gezegd regime niet onderworpen familieonderneming deze is waarin werkgevers en werknemers slechts zijn
personen die, om reden en van de nauwe
bloed- of aanverwantschap en van de gemeenschap van belangen, verllonden zijn
door een contract waarvan het hoofdvoorwerp niet de arbeidsprestatie tegen een
lledongen llezoldiging is, voorwaarde
welke niet kan verwezenlijkt worden
wanneer de werkgever, zoals verweerster,
een handelsvennootschap is, die een persoonlijkheid geniet onderscheiden van
deze van de personen die ze samenstellen,
en doordat het bestreden vonnis er aldus
over geoordeeld heeft om redenen, de ene
verkeerd in rechte en de andere niet dienend, te weten: 1" dat de wettelijke vorm
waaronder verweerster is opgericht onverschillig zou zijn, daar als familieonderneming, bedoeld door artikel 2, alinea 2, van de besluitwet van 28 december
1944, moet verstaan worden alle onderneming waarvan, zoals in onderhavige zaak,
al de leden verenigd zijn door familiebanden « zodat de realiteit van de familiale
onderneming de rechtsvorm eraan gegeven primeert ll, en, 2° anderzijds, dat het
feitelijk de handelsactiviteit van de vader
Van Mol zou .zijn welke zou ·uitgeoefend
worden onder de naam van verweerster

(1) Verbr., 22 april 1955 (A,., .. T'erb1·., 1955,
biz. 698). N a dit arrest is de wet van 21 mei
1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen van de arbeiders in werking getreden;
artikel 59 van het konin]rlijk besluit van
17 jnni 1955, genomen ter uitvoering van ge-

zegde wet, geeft een bepaling van de familieonderneming .« voor de toepassing van artikel 1 "• 't is te zeggen voor de toepassing van
de wet van 21 mei 1955. Het gaat dus niet
over een hepaling met algemene draagwijdte
in zake sociale wetgeving.

21.maart 1957. - 1° kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Bareel. - GeUjlcluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advo·caatgeneraal.
Pleiter, H. della Faille
d'Huysse.
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MAATSOHAPPELIJKE
ZEKERHEID.
. - BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944, AR1'illEL 2, LID 2. - FAMILIEONDERNEMING. BEGRIP.
In ai'tilcel 2, lid 2, van de besluitwet van
28 december 1944, du.idt het woord «farniUeondernerning ll, een onderneming
aan, waarin enlcel personen als wei·lcgevers en loontrelclcenden deelnemen die,
om reden en van na~twe bloed- ot aanverwantschap en vrtn gemeenschap van
belangen, vm·bonden zijn door een contract, waarvan het hoojdvoorwe1·p niet
een. arbeidsprestatie tegen een bedongen
bezoldiging is; de omstandigheid, dat
een onderneming de jH.ridische vorm van
een personenvennootschap met bepe1·1cte
aanspralcelijlcheid heett, slttit niet noodzalcelijlc het lcaralcter van familieonderneming van die onde1·neming u'it (1).

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID, T. PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOL ET
FILS.)
ARREST.

VERBR., 1957. -
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· waarvan de rechtspersoonlijkheid '<( noch
de afstamming wijzigt van Gerard Van
Mol als zoon van Jan Van Mol en zijn
echtgenote, noch het karakter der activiteit, die hij in vaders bedrijf presteert >> :
Overwegende dat de rechtsvordering
van aanlegger nitsluitend gesteund is op
artikel 2 van de· besluitwet van 28 december 1944, bepaling die geen begripsomschrijving van cle « familieonclerneming >>
opgeeft;
Dat door familieonderneming, in de zin
van clie bepaling, client te worclen verstaan een onderneming waarin enkel personen · als werkgevers en loontrekkenden
deelnemen die, om reden en van· nauwe
bloed- of aanverwantschap en van ~-te
meenschap vail belangen, verbonden zijn
door een contract waarvan het hoofclvoorwerp niet een arbeiclsprestatie tegen een
beclongen bezoldiging is;
Overwegende, enerzijds, dat de omstandigheid dat een onderneming de juridische vorm van een handelsvennootschap
aanneemt, namelijk van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet belet clat die onclerneming een
familieonderneming zijn kan ;
Dat, anderzijds, de rechter erop wijst
dat «de handelsbeurijvigheid van vader
Van Mol in de wettelijke vorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gegoten )), hetgeen
noch de afstamming van Gerard Van Mol
·als zoon van Jan Van Mol wijzigt, noch
het karakter van de activiteit die hij in
vaclers bedrijf presteert, en clat zelfs, indien Gerard Van Mol niet in clie rechtspersoon wercl opgenomen en toch zijn volleclige activiteit ten clienste blijft stellen
van de onclerneming, P.V.B.A. Van Mol,
deze ruimere onderneming in feite, ter
oorzake cler natuurlijke banden die al
haar leden, hetzij in het beheer, hetzij
in haar activiteit verbinclen, het karakter
van een familiale onderneming vertoont;
Overwegende dat, zonder de hogere opgegeven begripsomschrijving te miskennen, cle rechter heeft kunnen beslissen
dat in onclerhavig geval de realiteit van
cle familiale onuerneming cle rechtsvorm
eraan gegeven primeerde ;
Dat het middel niet kan worden ingewilligd;
(1) Over de bewijslast van de vreemde oorzaak, in zake rechtsvorderingen op een inbrenk op de strafwet gesteund, zie nota onder
verbr., 11 december 1953 (A1'1". Ve•·b1·., 1954,
blz. 254).
(2) Verbr., 13 mei 1955 (An-. Verbr., 1955,
blz. 764).
(3) De ontvankelijkheid van de voorziening
moet, in bnrgerlijke zaken, voortvloeien nit de
stukken door de aanlegger zelf overgelegd

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 maart i957. - 1 e kamer. - F oorz-itter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslaggever, H. Belpaire.
Gelijlcluidende
conclnsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·, H. De Bruyn.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMS'J' ONTSTAAN.)
- FoU'r.- :1\'IAN<EUVRE VAN EEN GEBRUIKER
VAN DE OPENBARE WEG. l\1AN<EUVRE VERBODEN DOOR DE WEGCODE EN AAN DE WEGGEBRUIE:ER TOEREKENBAAR. l\1AN<EUVRE DIE
EEN FOUT IN DE ZIN VAN ARTIE:EL 1382 VAN
HET BURGERLIJK WE'l'BOEK UITMAAKT.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJ'KE ZAKEN. l\1IDDEL GESTEUND
OP CONCLUSIES VOOR DE EERSTE RECHTER GENOMEN EN CONCLUSIES IN BEROEP DIE ZICH
ERTOE BEPERKEN NAAR DIE CONCLUSIES TE
VERWIJZEN. VOOR DE EERSTE RECHTER
GENOMEN CONCLUSIES DIE NIE1' BIJ DE VOORZIENING ZIJN GEVOEGD NOCii DOOR DE VERWEERDER OVERGELEGD. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1° Een manmttvre van een gebrttike1· van
de ovenbare weg, (lie door de Wegcode
verboden is en niet aan een vreemde
oorzaak te wijten is (1), maakt een fottt
ttit, in de zin van dit woord in artiTcel 138'2 van het Btwgm·lijlc Wetboek.
2° Is niet ontvanlcelijlc, in bu.rgerlijlce zaken, het middel gesteund op conclusies
· genomen voor de eerste rechter, wannee,· de conclus·ies in beroep zich ertoe
beperken naa1· die conclttsies te verwijzen en deze laatste niet bij de voorziening zijn gevoegd (2) noch door de ve?·weerder zijn overgelegcl (3).
(VERREYT, T. VERREYT.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(verbr., 21 februari 1929, Bull. en PASIC., 1929,
I, 100; 7 november 1946, ibicl., 1946, I, 409).
Wat de ontvankelijkheid van een middel of
de gegrondheid van de voorziening betreft,
volstaat het dat het hof in bezit gesteld weze
van de stukken, nodig voor zijn onderzoek,
door de aanlegger of de verweerder (verbr.,
14 juli 1955, Arr. Ve,-b,·., 1955, blz. 948, rede.nen van het• antwoord. op het eerste middel).

-611arre-st, op 20 januari 1956 gewezen door
net Hof van beroep te Brussel;
Over 'het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1315, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en !}7 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na
vastgesteld te hebben dat het door de
rechtsvoorganger van eisers bestuurde
voertuig de rijweg verlaten had, enkele
meters schuins over het verhoogd fiefspad gereden was en alsdan te pletter op
een boom terecht gekomen was, nit die
feitelijke bestanddelen afgeleid heeft dat
de rechtsvoorganger van eisers de voorschriften van artikel 22 van de Wegcode
van 1 februari 1934 geschonden had, en
dat die daad als fout diende weerhouden
te worden, verder vastgesteld heeft clat
eisers geen elementen voorbrachten tot
staving van hun bewering clat de foutieve
rijbeweging feitelijk het gevolg van een
vreemcle oorzaak zou geweest zijn, en op
die grond, zoncler echter te ontkennen clat
er andere mogelijke oorzaken van het ongeval waren clan de fout van de rechtsvoorganger van eisers, beslist heeft dat
cleze verantwoorc1elijk was voor de gevolgen van het ongeval en eisers veroorcleelcl
heeft om aan verweerders schaclevergoecling te betalen, eerste onclerdeel, dan
wanneer het feit clat, ondanks het verbocl
van artikel 22 van de Wegcode, het kwestieus voertuig de weg verlaten had en
over een fietspad gereclen was, niet van
die aard was op zich zelf de fout van de
bestuurder · van de wagen te bewijzen,
clan wanneer het bestreden arrest bijgevolg eisers veroorcleeld heeft tot schaclevergoecling tegenover verweerclers zonder
het bestaan van een font, in de wettelijke
zin van het woord, in hoofcle van hun
rechtsvoorganger wettelijk vast te stellen,
dan wanueer verweerders, oorspronkelijk
eisers, de bewijslast hadden van de door
de bestuurder van de auto begane font en
dit bewijs geenszins gebracht hebben, clan
wanneer het bestreden arrest ten onrechte
verweerders van die bewijslast outlast
heeft; tweecle onderdeel, dan wanneer
het intrinsiek tegenstrijdig is, enerzijcls,
te verklaren dat cc het enkel plegen van
de daad, die er in bestoncl over het fiefspad te rijden, als fout diencle weerhouden
te worden ll en, anderzijds, aan te nemen
dat het mogelijk was clat het ongeval te
wijten was aan een bepaalcle gebeurtenis
waaruit zou blijken dat de hanclelswijze
van de dader niet mag gecritiseerd worden, dan wanneer die tegenstrijdigheid in
de motivering met het gebrek aan de wettelijk vereiste motivering gelijkstaat;
derde onclerdeel, dan wanneer alleszins
het bestreden arrest in gebreke gebleven
is vast te stellen dat het bewezen was dat
de zogezegde fout van de rechtsvoorganger van eisers de oorzaak van de door

verweerders geleden schade geweest was,
clan wanneer het arrest in feite vastgesteld heeft dat het feit clat de rijweg glaq
was niet van die aarcl was een geval van
overmacht te laten uitschijnen, doch zich
niet uitgesproken heeft over de cc andere
oorzaken die het ongeval konden uitleggen ll en waarvan sprake was in de besluiten van eisers, zoals de fout van een
andere weggebruiker, .een plotse bewusteloosheid van de voerder of een onbeclacht
gebaar van de naast de voercler gezeten
inzittencle; enz ... , clan wanneer het arrest,
dat niet ontkencl had dat er andere oorzaken van het ongeval mogelijk waren
clan de font van de clader van de zogezegde foutieve rijbeweging, die andere
oorzaken geenszins in overweging genomen, besproken en uitgeschakeld heeft,
dan wanneer het arrest clus niet wettelijk
de daad van de bestuurcler als de oorzaak
van die beweging en bijgevolg van de
door verweerders geleclen schade heeft
kun:nen beschouwen :
Overwegende clat het arrest wettelijk
beslist uat, vermits de door de rechtsvoorganger van aanleggers uitgevoerde
rijbeweging een inbreuk op artikel 22 van
de alsdan van kracht zijnde Wegcode van
1 februari 1934 uitmaakt, zij foutief is
ten ware zij aan een vreemcle oorzaak
zou te wijten zijn;
Overwegencle dat, in strijcl met hetgeen
in het middel worclt staande gehouclen,
het arrest niet verklaart clat het mogelijk
is clat het ongeval aan een vreemcle oorzaak te wijten was ;
Dat het arrest erop wijst dat aanleggers geen elementen voorbrengen tot staving van hun bewering dat de rijbeweging van hun rechtsvoorganger het gevolg
van een vreemde oorzaak is en dat het
daaruit afieidt clat die bewering elke
grond ontbeert;
Waaruit vol!~t dat het eerste onclerdeel
van het middel naar recht faalt en dat
het tweede onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat, in zover het geen herhaling van het eerste onclerdeel ui tmaakt,
het derde onclercleel van het middel niet
ontvankelijk is;
Dat immers uit geen enkel aan het hof
overgelegcl stuk blijkt dat aanleggers de
in het middel ingeroepen cc andere oorzaken die het ongeval konden uitleggen ll
hell ben ingeroepen;
Dat zo, in hun v06r het hof van beroep
genomen conclusies, zij dienaangaancle
naar de conclusies van eerste aanleg hellben verwezen, die laatste conclusies, in
·strijd met de vermelclingen van de in het
inleidend verzoekschrift gedane opga·ve
van. de stukken, niet bij clit verzoekschrift
werden gevoegd en zij evenmin door verweerders, werden overgelegd;

-612Om. die nldenen, ver~erpt de voprziening; vei'oordeelt · aanleggers tot de kosten.

BESTREDEN ARREST VERBROKEN. VERSOREIDENE VERWEERDERS. GEEN HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT DE KOSTEN.

22 maart 1957. ~ 1• kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer w:;tarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijlcluidende
oonolusie,

1o De aannemer die zioh gelast heett
bottwwerlcen ttit te voet·en tegen een
vaste prijs, volgens een met de eigenaat·
van de grand bepaald plan, mag, Tcraohtens artilcel 1793 van het Btwgerlijk
Wetboek, geen vermeet·det·ing van pr·ijs
eisen, wegens veranderingen of bijvoegingen op het plan aangebmoht, tenzij
deze sohrittelijk wet·den ingewilligd en
de prijs ervan met de eigenaar wenl
overeengelcomen (1).

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. ~ Pleiter, H. Struye.
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1°

HUUR VAN WERK.- HUUR VAN DIENSTEN. 0PRIORTING TEGEN VASTE PRTJS VAN
EEN GEBOUW: AANNEMER DIE AANVULLENDE
WERKEN REEFT UITGEVOERD. VOORWAARDEN WAARIN AR'l'IKEL 179S VAN RET BURGERLIJK WETBOEK AAN DE AANNEMER TOELAAT
EEN VERMEERDERING VAN PRTJS AAN 'l'E VRAGEN.

2°

HUUR VAN WERK. HUUR VAN DIENSTEN. QPRIORTING TEGEN VASTE PRIJS
VAN EEN GEBOUW. UITVOERING VAN AANVULLENDE WERKEN. VOORWAARDEN DOOR
ARTT.KEL 179S VAN RET BURGERLIJK WETHOEK VEREIST OPDAT DE AANNEMER EEN VERMEERDERING VAN PRIJS ZOU MOGEN AANVRAGEN. WIJZEN WAAROP VAN DIE WETSBEPALING MAG WORDEN AFGEWEKEN.

S0

4°

HUUR VAN WERK. HUUR VAN DIENSTEN. 0PRIORTING TEGEN VASTE PRIJS VAN
EEN GEBOUW. UI'l'VOERING VAN AANVULLENDE WERKEN DOOR DE AANNEMER. GEEN
BEZWAAR GEOPPERD DOOR DE DERDE, MET RET
TOEZICH'l' VAN DE BOUW DOOR DE EIGENAAR
BELAST NOCH OPMERKING VAN DE EIGENAAR
ZELF.- 0MSTANDIGHEDEN DIE NIET BEWIJZEN
DAT PARTIJEN GELDIG VAN ARTIREL 179S VAN
RET BURGERLI,TK WETBOEK 'ZIJN AFGEWEKEN.
GERECHTSKOSTEN. VooRZIENING
IN VERBREKING. - . BURGERLIJKE ZAKEN, -

(1) Omtrent het niet-volstaan van efm mondelinge toelating, zie DE PAGE, bd. IV, nr 906;
KLUYSKENS, bd. IV, b]z. 487; PLANIOL en RIPERT,
bd. XI, nr 942·; J·osSERAND, nota onder fr.
verbr., 10 juni 1931 (Dall., 1932, I, 65); fr.
verbr., 18 juni 1944 (Si1·ey, 1944, I, 146).
N ochtans, is artikel 1793 slechts toepasselijk
in geval van « forfaitaire aanneming zonder
:ineer » (KLUYSKENS, bd .. IV, blz. 488; PLANIOL
en RIPERT, bd. XI, nr 941) doch niet, bij voorbeeld, wanneer in de overeenkomst bedongen
werd, .dat de aannemer de aanvullende werken,
die door een architect of door een aangeduide
derde. zullen besteld of toegelaten worden,
moet uitvoeren (verbr., 25 juni 1852·, Bull. en

2° Van de bepa.ling van artikel. 1793 van
het Bttrget·lijk lVetboelc, die de voot·waanlen bepaalt waaraan onllm·wot·pen
is, een vet·meerdering van prijs, wegens
veranderingen of bijvoegingen op het
plan aangebraoht, doot· de aannemer,
die zioh gelast heett tegen een vaste
prijs een gebottw op te riohten volgens
een met de eigenaar va.n de grand bepaalrZ plan, lean afgeweken wo·rden hetzij rZoot· een berZing van fle overeenkomst zelf (2), hetzij rloor een verbititenis van rZe eigenaar, de prijs ervan te
beta len, na uitvoet'ing van . rZe' aanvullende werlcen aangegaan (S).

so

De enlcele omstandigherZen llat een
rlerde, door de eigenaar van de grand
belast rnet het toezioht op het opriohten
van een gebouw te,qen een .vaste pdjs
geen bezwaar geopperd heett tegen de
ttitvoering rZoot· rZe aannemet· van de
aanvttllenrZe werken en dat fleze ttitgevoerrZ werrZen met weten en zonrZet· opmerlcing van de eigenaar, bewijzen niet
rZat partijen geldig afgeweken zijn van
artilcel 1793 van het Bttrgerlijk Wetboelc.

4° Wanneet·, op een voorziening in b!M'gerlijke znlcen aoor versoheirlene vet·weerrZers ingesteld, het hot de bestt-eden
beslissing verbreekt, lmnnen de verweerders ,niet hoofdeUjk tot de lcosten
worden veroorrZeeld (4).

PAsrc., 1852, I, 410; fr, verbr., 11 september
1940, 8i1·ey, 1941, I, 121). Artikel 1793 is evenmin van toepassing wanneer de overeenkomst
betrekking heeft op- veranderings- of verbeteringswerken aan een bestaand gebouw (verbr.,
4 october 1951, An·. T' erb1·., 1952, blz. 40).
(2) DE PAGE, bd. IV, nr 909.
(3) BEUDANT, bd. XII, blz. 247; fr. verbr.,
26 januari 1937 (Dall. hebd., 1937, blz. 186).
Dit laatste arrest bepaalt dat de verbintenis
van de eigenaar overeenkomstig de regelen van
gemeen recht moet bewezen worden.
(4) Verbr., 7 december 1956 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 365).

613 de prijs ervan, dan wanneer het arrest
dus alleszins onvoldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat door het bestreden
arrest niet wordt betwist dat zoals aanARREST.
legsters het in conclusies staa~de hielden
de tussen partijen gesloten overeenkomst
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden tot voorwerp had het oprichten van een
arrest, op 21 januari 1956 gewezen door g~bouw tegen vaste prijs- in de zin van
die termen in artikel 1793 van het Burhet Hof van beroep te Brussel;
gerlijk Wetboek;
_ Over het eerste middel, afgeleid uit de
. Overwegende dat volgens die wetsbepaschending van de artikelen 1793 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond- ln~~ de aanne~r die zich, tegen vaste
wet, doordat het bestreden arrest, na PriJS, gelast heeft bouwwerken uit te voevastgesteld te hebben dat, zoals eiseres- ren, volgens een met de eigenaar van de
grond bepaald en overeengekomen plan,
sen het in hun besluiten staande hielden
de kwestieuze aanneming van werken ee~ geen vermeerdering van de prijs kan voraanneming tegen vaste prijs was, dat het deren onder voorwendsel van veranderinbedrag ervan 281.150 frank groot was, dat gen of bijvoegingen op het plan aangeeen som van 44.800 frank door verweer- bracht, tenzij die veranderingen of bijders gevorderd werd wegens meerdere voeginge~. schriftelijk werden ingewilligd
werken, en dat de bijbestellingen ·waarop en de PriJS ervan met de eigenaar werd
deze som betrekking heeft « het schrifte- overeengekomen;
Overwegende dat het bestreden arrest
lijk akkoord van eiseressen niet ontmoet
had,,, beslist heeft dat gezegde som van v~ststelt dat zulke schriftelijke inwilli44.800 frank door eiseressen aan verweer- gmg, betreffende de litigieuze bijwerken,
clers verschulcligd was en eiseressen ver- bedragende 44.800 frank, ten deze niet
voorhanden is; dat het niettemin aanlegoordeelcl heeft hun deze som te betalen
met de gereclltelijke intresten en de twe~ sters tot betaling van gemelcl bedrag verclerden der kosten, om reden dat de bij- oordeelt op grond van de toestemming
bestellingen vMr 22 februari 1951 gekend v~n aa~legsters tot die werken, toestemwaren door de ingenieur-ontwerper die ~mg di~ het af!eidt hieruit dat de ingenamens eiseressen gelast was met het toe- n~eur, die door aanlegsters met het toezicht en die, in een beklag over de wijze zicht der werken belast was, geen bewaarop de werken uitgevoerd waren, geen zwaar heeft geopperd tegen de uitvoering
bezwaar opperde tegen deze bijbestellin- ervan en dat « het werkelijk verslag
gen, dat het verslag, waarin deze bijbe- waarin de bijbestellingen opgenomen en
stellingen opgenomen en als noodzakeiijk a~s noodzakelijk voorgesteld waren geinvoorgesteld waren, eiseressen ter kennis ti_meerden - hier a'anlegsters - ter kenwerd gebracht zonder tot enige opmerkin- ms ':erd gebracht zop.der tot enige opgen of voorbehoud aanleiding te geven 'en merkmgen of voor!Jehoud aanleiding te
geven ";
dat zij als aanvaard dienden aanzien
Overwegende clat uit de aldus door het
dan wanneer de bouwmeester of de aan:
nemer die er mede gelast werd werken uit arrest aangehaalde omstandigheden blijkt
te voeren tegen vaste prijs, volgens een noch dat de partijen in de overeenkomst
met de eigenaar van de grond bepaald en zouden afgeweken zijn van artikel 1793
overeengekomen plan, geen vermeerdering van het Burgerlijk Wetboek hetwelk
van de prijs kan vorderen onder voor- schriftelijke toestemming ver~ist noch
d~t aanlegsters, na uitvoering d~r litiwend~el van veranderingen of bijvoegingieuze werken, de verbintenis zouden
gen die op het plan werden aangebracht
tenzij indien die veranderingen schrifte: hebben aangegaan de prijs ervan aan de
lijk werden ingewilligcl en de prijs ervan verweerders te betalen ·
Dat de bestreden be~lissing de wetsbemet de eigenaar werd overeengekomen
dan wanneer bij gebrek aan schriftelijk palingen in het middel aangeduid dus geschonden
heeft ;
akkoord over de meerdere werken verEn overwegende dat het tweede middel
weerclers dus geen recht hadden op de
som van 44.800 frank, dan wanneer het ware het zelfs gegrond, tot geen uitge:
bestreden arrest geenszins vastgesteld breicler verbreking kan leiden;
heeft dat de ingenieur die « met het toeWat betreft de kosten :
zicht van de werken 'gelast was '' door
_Overwegende
dat aanlegsters de hoofde.
eiseressen gemachtigd zou geweest zijn
om in hun naam meerdere werken- te be- hJke veroordeling van verweerders tot de
stellen of te aanvaarden, dan wanneer kosten vordereii;
Overwegende dat die hoofdelijkheid
het arrest niet eens vastgesteld heeft dat
er een mondeling akkoord tussen eiseres- door geen wetsbepaling is voorzien;
sen en de aannemer ooit zou gesloten geOm die redenen, verbreekt het bestreweest zijn over de meerdere werken en den arrest in zover het aanlegsters ver(GEMEENTE BOECHOUT EN STAD LIER,
T. COMPTOIR DE VENTE DE PORPHYRE.)
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oordeelt wegens bijwerken en het over de
kosten uitspraak doet; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt ieder
der verweerders tot de helft van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Gent.

22 maart 1957. ~ 1° kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1"Slaggeve1", H. De
Bersaques. Gelijlcluiaende aoncl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Struye en
Simont.

2e

KAMER. -

25 maart 1957

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - AANDUIDING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE
RECHTSPLEGING. - NIET VEREIST. UITZONDERING.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VONNIS DE BEKLAAGDE TOT
DE HOOFDSTRAF VEROORDELEND. - DE ZAAR
UITSTELLEND OM OVER EEN BIJKOMENDE STRAF
UITSPRAAR TE DOEN. 0NWETTELIJKHEID.

3° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN. VONNIS WAARTEGEN BEROEP VERNIETIGD. VERPLICHTING VOOR DE RECHTER IN BEROEP
UITSPRAAK TE DOEN OVER DE GROND. - UITZONDERING.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'rRAFZAKEN. HoGER
BEROEP. - RECHTER IN BEROEP HET VONNIS
« A QUO >> VERNIETIGEND EN UI'l'SPRAAK DOENDE OVER DE GIWND. - VONNIS IN BEROEP,
DOOR VERWIJZING NAAR HET VERNIETIGD VONNIB, DE WETSBEPALING AANDUIDEND WAARVAN
'l'OEPASSING GEDAAN WORDT. - WETTELIJKHEID.
5° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT HET FElT EN
HET RECHT VERMENGT. - MIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK.
6° VERKEER. - VLUCHTMISDRIJF. - VERBEURDVERKLARING. ARTIKEL 43, LID 1,
VAN HET STRAFWE'l'BOEK NIE'l' 'l'OEPASSELIJK.

7° GEREOHTSKOSTEN. -

-

I

KoSTEN VAN EEN VERNIETIGDE BESLISSING
BEKLAAGDE TOT DIE KOSTEN VEROORDEELD:
0NWETTELIJKHEID.

1° De vonnissen en wrresten, die in st1"afzaken gewezen worden, moeten ae ve1"melding niet bevatten van ae wetsbepalingen die sleahts de aoor de reahter
toegepaste re,qelen van 1"eahtsvleging betreffen, met ~titzondering noahtans van
de bepalingen van ae wet van 15 j~mi
1935 op het gebntik der talen in gereahtszaken (1).
2° De 1"eahter over de g·rond mag niet de
belclaagde tot de hoofdstraf veroordelen
en de zaak ~titstellen on~ over de toepassing van de bijlcomende straf ~titspraalc te do en (2).
'
3° In stratzalcen, wannee1" ae 1"eahter in
beroep het vonnis a quo vern·ietigt en
wannee1" deze vernietiging niet hierop
stem~t, dat ae eerste reahter onbevoega
was of ae zaak niet wettelijlc bij hem
aanhangig was gemaalct. moet hij over
cle grana u.itsprctalc aoen (3).
4° Het vonnis in be1"0e1J aat, na ae besUssin,q van ae eerste reahtm" ve1'1~ietiga tc
hebben, aoo1" ve1"Wijz·ing naa·r aeze beslissing de wetsbepaling vermelat waa1·van het toepassing aoet onL over ae
grana uitspraalc te aoen, eigent z·iah
aaaraoor ae nietigheia niet toe, waa1"meae het d·ispositief van de veTn·ietigae
beslissing behept is (4).
5° Is niet ontvanlcez.ijlc het miaaez waa1·c
b·ij het teit en het reaht ve1"'menga wo•·aen (5).
6° De. bepalingen van het Strafwetboek
betreffenae de verbeuraverlclar-ing zijn
niet toepasselijk op het vluahtmisarijf
voorzien bij artilcel 2bis van ae wet van
1 a~tg~tst~ts 1899, gew·ijziga bij de wet
van 1 a1tg1tsttts .1924, ho~taenae wijz·iging
van de wet_qeving en de veroraeningen
op ae polit·ie van het vervoer (6).
7° De belclaagae, die door ae reahte1" in
beroep salmlaig verklaard en veroordeeld wordt, araagt de lcosten niet van
een nietig verlclaa1"a vonnis (7).
(NEYT.)
ARREST.

STRAFZAKEN.
HET HOF; -

(1) Verbr., 22 juli 1955 (Bull. en PABic., 1955,
I, 1269) ; 24 october 1955 (ibid., 1956, I, 164) ;
29 october 1956 (ibid., 1957, I, 209).
(2) Verbr., 29 november 1954 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 279).
.
(3) Verbr., 13 november 1950 (Ar>·. Ve>·b,·.,
1951, blz. 113).
(4) Verbr., 17 februari 1941 (Arr. Verb>'.,
1941, blz. 35) en de nota, ondertekend
R. .H.,
.

Gelet op het bestreLlen

onder dit arrest in Bull. en PASIC., 1941, I, 51.
(5) Verbr., 8 october 1956 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 97).
. (6) Verbr., 11 maart 1~57 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 829).
(7) Verbr., 17 februari 1941 (A•·r. Verbr.,
1941, biz. 35); zie verbr., 25 maa1·t 1957 (Bull.
en PA)3IC., 1957, I, 889).
.
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-615vonnis, op 8 november 1956 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Drugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de. artikelen 97 van de
Grondwet, 163 en 195 van het Wetboek
van strafvordering, eerste onderdeel,
doordat de correctionele rechtbank, in hoger beroep, de zaak tot zich getrokken
heeft, llan wanneer de wetsbepalingen
waarop deze beschikking steunt, niet door
de voorzitter op de zitting werden aangeduid, en in het bestreden vonnis niet vermeld zijn, waa,r zulks voor de motivering
van die beschikking noodzakelijk ·was;
tweede onderdeel, doordat die beschikking van aantrekking steunt op deze tegenstrijdige motieven, eensdeels « dat de
rechtbank zodus de zaak tot zich dient te
trekken ll, anderdeels << dat aldus het vonnis van de eerste rechter client hervormd
te worden ll :
Over het eerste onderdeel :
O'verwegende dat de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging niet moeten
aangeduid worden 'door de rechter; dat,
behalve de bepalingen van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, zij niet moeten vermeld
worden in de beslissing ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat door te verklaren dat
het vonnis van de eerste rechter dient
« hervormd ll te worden, de rechter in hoger beroep slechts bedoelt over de grond
een beslissing te vellen die van deze van
de eerste rechter afwijkt; dat dit onderdee! van het middel dienvolgens op een
verkeerde interpretatie van het vonnis
steunt, en derhalve feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scl!ending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 215 van bet Wetboek van
strafvordering, eerste onderdeel, doordat
de correctionele rechtbank, in hoger beroep, de zaak tot zich getrokken heeft,
dan wanneer door het beroepen vonnis
geen substantH~le of op straf van nietigheid voorgeschreven reclltsvormen werden
geschonden of verzuimd; tweede onderdee!, doordat, in de onllerstelling dat de
correctionele rechtbank terecht de zaak
tot zich zou getrokken hebben, het vonnis
nalaat die beschikking te motiveren en
meer bepaaldelijk aan te duiden welke
substantu~le of op stt·af van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden geschonden of verzuimd :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger vervolgd

was :uit hoofde van de misdrijven bepaald
bij artikel 26,, 1, van de Wegcode vari
8 april 1954 en bij artikel 2bis van de wet
van 1 augustus 1899 betreffende de politie
van het vervoer gewijzigd bij deze van
1 augustus 1924; dat de eerste rechter
hem veroordeelde tot twee geldboeten,
hem vervallen verklaarde van het recht
een voertuig te besturen en de zaak uitstelde om te beslissen over de vraag van
het openbaar ministerie strekkende tot de
verbeurdverklaring van llet voertuig, zonder te bepalen of die vraag op de eerste
of op de tweede van die betichtingen
steunde;
Overwegende clat het bestreden vonnis
te recht het beroepen vonnis te niet doet
om die reden « dat de eerste recllter ten
onrechte de zaak splitste ten einde uitspraak te doen over de verbeurdverklaring van het autorijtuig... dat de verbeurdverklaring immers ook een straf uitmaakt ll; dat hij zo slechts gedeeltelijk
over de publieke vordering uitspraak had
gedaan;
Overwegende dat vermits het beroepen
vonnis vernietigd was, de rechter in hoger beroep verplicht was de zaak tot zich
te trekken ;
Dat het eerste onclerdeel naar recht
faalt;
Over het tweede ondercleel
Overwegende dat, door de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde
reden, de rechter over de grond te kennen
gaf waarin de nietigheid bestond;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleicl uit de
sell ending van artikel 215 van het Wetboek van strafvordering doordat de rechter in hoger beroep, die het beroepen vonnis te niet doet en de grond van de zaak
tot zich trekt, niettemin steunt op de motieven van het te niet verklaarde vonnis,
door te verklaren dat « het vonnis van de
eerste rechter client hervormd te worden)), en ·op de wetsbepalingen «in het
eerste vonnis aangehaald ll, clan wanneer
de rechter in hoger beroep die de grond
van de zaak tot zich trekt met een nieuwe
en volledige beschikking moet beslissen,
die van zijn eigen rechtsmacht uitgaat :
Overwegende, in zover lj.et middel aan
het bestreden vonnis verwijt verklaarcl te
hebben dat het vonnis van de eerste rechter dient hervormd te worden, clat het op
een verkeerde interpretatie van het eerste
steunt, zoals uit het antwoord op het
tweede onderdeel van het eerste midclel
blijkt;
Overwegende, in zover het middel laat
gelden dat het aan de rechter in hoger
beroep verboden was de toegepaste wetsbepalingen bij verwijzing riaar het beroe-

:1=---====

-616pen vonnis aan te duiden, dat door deze ling alleen de bestraffing van dit tweede.
verwijzing de rechter geen uitwerksel misdrijf te verscherpen;
heeft doen ontstaan van het vonnis dat
Overwegende dat daaruit volgt dat,
nietig verklaard was en evenmin de nie- waar de wetgever zich l,leeft onthouden
tigheden heeft overgenomen welke het tot beteugeling van het eerste hogergedispositief van die beslissing aantastten; meld misdrijf, het feit de vlucht te neDat het middel niet kan worden aan- men, hetwelk hij door dezelfde wet tot
genomen;
misdrijf maakte, eveneens een straf van
Over het vijfde middel, afgeleid uit de verbeurdverklaring te voorzien, hij beschending van de artikelen 2 en 2bis van doeld heeft, omtrent dit misdrijf niet af
de wet van 1 augustus 1899, bij artikel 3 te wijken van de algemene grondregel van
van de wet van 1 augustus 1924 gewijzigcl, niet toepasselijkheid van de straf van
doordat het bestreden vonnis aanlegger verbeurdverklaring in zake verkeersmiswegens vluchtmisdrijf veroordeelt, dan drijven;
wanneer bij artikel 2bis aileen verkeersDat het micldel gegrond is;
ongevallen worden bedoeld, zijnde ongeOverwegende dat als gevolg op de vervallen waarin andere weggebruikers dan breking uitgesproken over het zesde midwie het ongeval veroorzaakte of daartoe del er geen aanleiding is tot onderzoek
aanleiding gaf, lichamelijke of stoff'elijke van het vierde middel dat slechts betrekschade geleden hebben, en dan wanneer king heeft op de verbeurdverklaring;
zulks ten deze niet het geval was :
Over het van ambtswege opgeworpen
Overwegende dat noch uit het bestreden middel, afgeleid uit de schending van de
vonnis, noch nit de stukken waarop ·het artikelen 162 en 211 van het Wetboek van
hof vermag acht te slaan blijkt dat het strafvordering, doordat het bestreden
middel, waarbij het feit en het recht vonnis aanlegger tot de kosten veroorwordt vermengd, aan de rechter over de deelt zonder deze van het beroepen vongrond werd voorgelegd; dat het derhalve · nis, te niet gedaan, af te scheiden :
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het bestreden vonnis
Over het zesde mi<ldel, afgeleid nit de alhoewel het het beroepen vonnis te niet
schending van artikel 2bis van de wet van doet, aanlegger zonder onderscheid in « de
1 augustus 1899, bij artikel 3 van de wet kosten van beide gedingen )) verwijst;
van 1 augtistus 1924 gewijzigd, doordat
Overwegende dat de kosten van het te
het bestreden vonnis de verbeurdverkla- niet gedaan vonnis niet veroorzaakt werring van het voertuig uitspreekt op grond den door de misdrijven waaraan aanlegvan het vluchtmisdrijf :
ger zich schuldig gemaakt heeft; dat zij
Overwegende dat door te bepalen dat derhalve te zijnen laste niet mochten gehet eerste lid van artikel 43 van het legd worden;
En overwegende, voor het overige, dat
Strafwetboek niet toepasselijk is op de
overtreclingen van de lJOlitiereglementen de substantiEHe of op straf van nietigheid
·
voorgeschreven
rechtsvormen werden nabetreffende het verkeer, de wet van 1 augustus 1899 een algemene grondregel heeft geleefd en dat de beslissing overeenkomingevoerd naar dewelke, bij afwijking stig de wet is;
van artikel 100 van de Strafwet, om het
Om die redenen, verbreekt het bestreeven welke verplichtende toepassing van den vonnis, doch slechts in zover clit het
de straf van verbeurdverklaring in zake autorijtuig van aanlegger heeft verbeurd
verkeersmisdrijven werd uitgesloten;
verklaard en aanlegger zonder onderOverwegende dat, indien de wet van scheid tot al de kosten veroordeeld heeft;
1 augustus 1924, houdende wijziging en verwerpt de voorziening voor het overige;
aanvulling van de wet van 1 augustus beveelt dat melding .van onderhavig ar1899, welke twee onderscheiden misdrij- rest zal gemaakt worden op de kant van
ven instelt, het ene tot bestraffing van de de gedeeltelijk vernietigcle beslissing;
bestuurder die, wetende dat zijn voertuig verwijst de zaak naar de Correctionele
een ongeval heeft veroorzaakt, de vlucht Rechtbank te Kortrijk doch slechts om
neemt om zich aan de nodige vaststellin- uitspraak te doen over de kosten; veroorgen te onttrekken, en het tweede tot be- deelt aanlegger tot de helft der kosten
teugeling van de handeling van de be- en laat de overige helft ten laste van de
stuurder die, spijts een opgelopen verval- Staat.
lenverklaring van het recht een voertuig
25 maart 1957. - 2• kamer. - VoorzUte voeren, een voertuig bestuurt, tot bestraffing van dit tweede misdrijf een fa- ter, H. Huybrechts, raadsheer waarnecultatieve straf van verbeurdverklaring mend voorzitter. - Ve1'slaggever, H. Nevoorziet, uit de voorbereidende werk- veu. - Gelijlclttidenae concl1tsie, H. Dezaamheden en namelijk uit het verslag Delchin, advocaat-generaal.
van de commissie van de Senaat blijkt
dat deze straf werd ingevoerd met bedoe-
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VEJRANTWOORDELIJKHEID (BUITEJN
OVEJREENKOMST ONTSTAAN).
STADSWERJ{MAN
TIJDELIJK
WERKONBEKWAAM. 0NRECHTMATIGE DAAD VAN EEN
DERDE. GEMEENTE KRACHTENS OVEREENKOMST GEHOUDEN HE'.r LOON VAN HET SLACHTOFFER TE BETALEN GEDURENDE DE WERKONBEKWAAMHEID. SLACHTOFFER TIJDELIJK
VERVANGEN. 0NONTBEERLIJKE VERVANGING
0~{ OP PASSENDE WIJZE DE DIENSTEN VAN DE
BIJ"KOMENDE
GEMEENTE TE VERZEKEREN. UITGA VEN. SCHADE AAN DE GEMEENTE VEROORZAAKT, NIET DOOR DE MET HET SLACHTOFFER GESLOTEN OVEREENKOMST, DOCH DOOR
DE DOOR DE DERDE BEGANE FOUT.

Wanneer een stadswerlcman een werlconbelcwaamheid onde1·gaat, die aan een
onreohtmatige daafl van een derfle te
wijten 1.s, wanneer fle gemeente aan flie
werlcman gedttrenfle zijn werlconbe·lcwaamheifl een loon nitbetaalt ter uitvoering van fle met hem gesloten overeenlcomst, en wanneer Zij er toe genoopt ·is, om de fliensten van fle gemeente op passende wijze te verzelceren,
een tijdelijlce werlcman aan te werven,
malcen die bijlcomende ttitgaven een
sohade 11.it, die niet door de met het
slaohtotter gesloten ovm·eenlcomst dooh
floor fle floor de derde begane fmtt ve1·oorzaa7ct is (1).
(STAD OOSTENDE, T. DE GRANDE EN DHONDT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat het geschil slechts de
burgerlijke belangen betreft;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, aannemende dat de vervanging van de stadswerkman die het slachtoffer was geweest van een verkeersongeval waarvan verweerders de verantwoordelijkheid droegen en dat hem belette zijn
werk te verrichten zich. onvermijdelijk
opdrong, nochtans de vordering van eiseres afwijst strekkende tot de terugbetaling van het bedrag der wedden van deze
andere werkman die zij tijdelijk had
(1) Raadpl. verbr., 24 september 1951 (Arr.
T' e·rbr., 1952, biz. 10) en de nota 2, biz. 11;
11 mei 1953, redenen (ibiil., 1953, biz. 620).
Contra : DE PAGE, Complement, bd. II,
biz. 248, nota 5.

moeten aanwerven, onder het voorwendsel dat, vanaf 1 december 1951, de nieuwe
ten tijdelijke titel aangeworven werkman
de nodige bedrijvigheid had opgedaan en
zich volledig met de arbeid van ·zijn voorganger had vertrouwd .zodat van die datum af het door eiseres uitbetaald loon
door het geleverde prestatiewerk was gecompenseerd, en dan wanneer, eens dat
de aangeklaagde beslissing de noodzakelijkheid der aanwerving van de nieuwe
werkman had erkend, zij noodzakelijk
moest aannemen dat eiseres gerechtigd
was de door haar betaalde lonen terug te
vorderen :
Overwegende dat uit de rechtspleging
blijkt dat Oorveleyn, gemeentelijk werkman in dienst der stad Oostende, (hier
aanlegster), op 5 juli 1951, het slachtoffer
is geweest van een verkeersongeval waarvoor eerste verweerder aansprakelijk verklaard werd; dat 'tweede verweerder burgerlijk verantwoordelijk verklaard werd
met de eerste;
Dat ingevolge dit ongeval, de stad Oostende haar tijdelijke werkman Bundervoet in dienst heeft moeten behouden, in
vervanging van Oorveleyn ;
Dat de eis, door de stad Oostende ingediend, strekte tot de terugbetaling, door
verweerders, van het loon door haar vanaf 1 december 1951 tot 30 november 1954
aan Bundervoet uitgekeerd;
Overwegende dat om die eis te verwerpen, het b~streden arrest, alhoewel het in
feite vaststelt dat aanlegster er toe genoopt werd, om de goede gang van de
diensten van de gemeente te verzekeren,
beroen te doen op een andere werkman,
dat Bundervoet te dien einde als tijdelijke werkkracht in dienst behouden werd
en dat een loon, van 1 december 1951 af
tot 30 november Hl54, hem uitbetaald
werd, op de beschouwing steunt dat de
gebeurlijke vervanging van Oorveleyn, in
geval van ziekte · of van ongeval, in de
kontraktuele verplichtingen waartoe aanlegster zich jegens deze werkman verbonden had, diende begrepen, en dat, derhalve, het aan Bundervoet uitbetaald
loon, behalve wat betreft de aanpassingsperiode die een einde nam op 30 november
1951, en waarvoor een vorig arrest de eis
ingewilligd had, zijn oorzaak niet in het
ongeval, maar in het kontrakt vond;
Overwegende dat indien aanlegster, ingevolge de kontraktuele verplichtingen
krachtens dewelke, volgens de vaststellingen van het arrest, zij ertoe gehouden
was een loon aan de werkman Oorveleyn
gedurende diens werkonbekwaamheid te
betalen, de terugbetaling van: dit loon van
de dader van het misdrijf niet mocht
eisen, de bijkomende uitgaven dje zij,
volgens de rechter over de grond, er toe
genoopt werd te doen om de goede gang
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van de diensten van de gemeente te verzekeren, . vreemd zijn aan het kontrakt
tnssen haar en Oorveleyn aangegaan en
als oorzaak hebben de aqniliaanse .font
door eerste verweercler begaan;
Overwegende, dienvolgens, dat door de
eis van aanlegster af te wijzen om reden
dat geen oorzakelijk verband, bniten de
aanpassingsperiode, tnssen het ongeval en
het aan Bnndervoet nitbetaald loon bestond, het arrest de in het micldel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing ;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brnssel.
25 maart 1957. - 26 kamer. - Voorzitte?·, H. Hnybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, H. Gilmet. - Gelijlcl·uid.ende concl·usie, H. Depelcliin, advocaat-generaal. Pleite1·s,

HH. Van Leynseele en Simont.
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VONNISSEN
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EN

ARRESTEN.

S'rRAFZAREN. ZAKEN WAARIN DE GEWEZEN
BESLISSING NIET MOET UITGESPROKEN WORDEN. - EEN ENKELE ZITTING VAN ONDERZOEK.
0NTSTENTENIS VAN PROCES-VERBAAL VAN
DIE TERECHTZITTING. SAMENSTELLING VAN
DE ZETEL. VERMOEDEN.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
S'!'RAFZA:KEN. VERZOEKSCHRIFT TO'r
STAVING VAN DE VOORZIENING NEDERGELEGD
TER GRIFFIE VAN HE'f GERECHT DAT DE BESTREDEN BESLISSING GEWEZEN HEEF'l'. NEDERLEGGING MEER DAN TIEN DAGEN NA DE
VOORZIENING GEDAAN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° In stTafzalcen wannee1· de gewezen beslissing niet moet ~dtgesproken worden
en aan het onderzoelc van de zaalc.
slechts een terechtzitting besteed werd
waa1·van geen proces-verbaal we?·'d opgemdakt, zijn de rechters die de bAslissing gewezen hebben vermoed, behalve
inschrijv·ing van valsheicl, d.egenen te
zijn die cle zaalc behandelcl hebben.

2° Is niet ontvanlceUjlc het ve?·zoelcsch?·ift
tot staving van de voorziening, doo·r de
aanlegger in veTbTek·ing nede?·gelegd, te1·
gTijJie van het ue1·echt dat de best?"eden
beslissing gewezen heeft, na het verstTijlcen van de te?·mijn van tien dagen

die op de verklaTing van voorziening
volgt· (1). (Wetb. van strafv., art. 422.)
(MARES.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 october 1956 gewezen door
het Hof van beroeD te Brnssel, kamer van
inbeschnlcligingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 20 april 1810 op de rechterlijke inrichting, van het en:ig artikel van ·de wet
van 25 october 1919, 1 van de wet van
18 jnni 1928 die ze verlengt, 150, 152, 155,
156, 159, 163 van de wet van 18 jnni 18fi9,
33 en 36 van het decreet van 30 maart
1808 op de politie der hoven en rechtbanken, doordat er nit de bestreden beslissing noch, nit de bijgevoegde stnkken
blijkt of de heer procnrenr-generaal gehoord werd ter zitting van 11 october 1956
op dewelke de zaak '\•oorkwam en of de
raadsheren, die op 18 october 1956 het arrest velden, wel dezen waren clie hadden
gezeteld op 11 october 1956 toen zij behandeld werd :
Overwegende aan de ene zijde, dat nit
de stnkken van de rechtspleging blijkt
dat de zaak opgeroepen wercl ter zitting
door de kamer van inbeschnldigingstelling op 11 october 1956 gehonden;
Dat het middel niet aanvoert, en dat
nit geen stuk blijkt dat de zaak tot een
andere zitting· in voortzetting zon verschoven geweest zijn;
Dat de vermelcling van het arrest, dat
het openbaar ministerie gehoord werd,
derhalve noodzakelijk betekent dat het
op 11 october 1956 gehoord werd;
Overwegende aan de andere zijde, dat
het arrest in zake eerherstel geveld niet
moet nitgesproken worden op een terecht.zitting; dat wanneer zoals in onderhavig
geval de zaak op een enkele zitting behandelcl werd, waarvoor geen proces-verbaal
opgesteld werd, de raadsheren die de beslissing geveld hebben, behalve aanklacht
wegens valsheid, vermoed zijn degenen te
zijn die de zaak hebben behandeld;
Da t het mid del niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel afgeleid nit
de scheriding van de artike'len 97 van cle
Grondwet, 4 van cle wet van 25 april 189()
op het eerherstel, doordat het arrest op
dnbbelzinnige wijze is gemotiveerd, daar
waai' ·liet liiidt clat er aan de voorschrif.
ten en voorwaarden van de wet van
(1) Verbr., 27 september
1955, I, 43)

PASIC.,
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25 april 18!l6, gewijzigd bij de wet van
8 februari 1!l54, niet is voldaan geweest

aangezien de gegevens der zaak niet toelaten vast te stellen dat verzoeker voldoende blijken van verbetering heeft gegeven, dan wanneer die motivering het
onzeker laat of eiser is tekortgebleven
aan zijn verplicllting zijn verbetering te
bewijzen of, integendeel, de procureurgeneraal de gegevens die hij diende te
verzamelen niet verzameld heeft1 zoals
voormeld artikel 4 llet hem voorscllrijft :
Overwegende dat het bestreden arrest
door te verklaren « dat er aim al de voorschriften en voorwaarden van de wet van
25 april 18!l6, gewijzigd door de wet van
8 februari 1!l54, niet voldaan is geweest,
daar de gegevens, eigen aan deze zaak,
niet toela ten met de vereiste zekerheid
vast te stellen dat verzoeker voldoende
blijken van verbetering gegeven heeft ll
zonder dubbelzinnigheid vastgesteld heeft
dat aanlegger zijn verbetering niet bewezen heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
· En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op een verzoekschrift tot staving van zijn
voorziening, op de griffie van het hof van
beroep door aanlegger neergelegd op 6 november 1956, hetzij meer dan tien dagen
na de verklaring van voorziening, verwerpt de voorziening.
25 maart 1!l57. -

2• kamer. - TTo01·zitHuybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Van Leynseele.
te1·, H.
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FRANSE
TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN). - STRAFZAKEN. - VERDACHTE VERVOLGD VOOR EEN
CORRECTIONELE RECHTBANK WAARVAN HET
NEDERLANDS DE VOERTAAL IS. - VAN DE
FRANSE TAAL GEBRUIK MAKEND VOOR ZIJN
VERKLARINGEN. - RECHTBANK DIE OP GEEN
BEEDIGD VERTALER BEROEP DOET. - RECHTBANK DIE, BIJ ONTSTENTENIS VAN CONCLUSIES,
ER NIET TOE GEHOUDEN IS TE VERKLAREN,
DA'l' ZIJ EEN TOEREIKENDE KENNIS BEZIT VAN
DE TAAL DOOR DE VERDACHTE GEBRUIKT.
2° VERBREKING. - BEVOEGDHEID. J\IIIDDEL DAT DE NASPORING VAN FEITELIJKE
ELEMENTli:N VERGT. - 0NBEVOEGDHEID VAN
HET HOF.

1o

1° Wannee1· de verdachte, voor ZtJn verlclaringen, van de F'ranse taal gebru.ilc
maakt, voor een correctionele rechtbanlc
waarvan het Nederlands de voertaal is,
moet de rechtbank die geen be1·oep doet
op de medewe1·king van een beedigd vertaler, niet verlclaren, bij ontstentenis
van conclusies desaangaande, dat zij
een toereikende lcennis heeft van de
F'mnse taal. (Wet van 15 juni 1935, ar-

tikel 31.)
2° Het hof is zonder macht om feitelijlce
elementen na te gaan waarop een tot
staving van een voorzienin.o ingeroepen
middel stettnt.

(LEHNEN EN l\ofEES.)
ARREST.
RET IIOF: - Gelet 'op het beRti·eden
arreRt, op 4 december 1!l56 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 4, 14, 23,
24 en 40 van de wet van 15 juni 1!l35 op
het gebruik der talen in gerechts.zaken,
doordat het bestreden arrest het door de
Correctionele Rechtbank te Tongeren op
12 maart 1956 gewezen vonnis heeft bekrachtigd, ofschoon uit de rechtspleging
spruit dat aanleggers, die in een ander
taalgewest waren gehuisvest, ter terechtzitting van de correctionele rechtbank in
de Franse taal hun verklaringen hebben
afgelegd, werden ondervraagd en hebben
geantwoord en dat llet dus blijkbaar was
dat zij de Nederlandse taal niet kenden,
dan wanneer noch het vonnis, noch het
arrest vermelden dat de rechtbank een
toereikende kennis van de Franse taal
bezat of dat, wegens de omstandigheden
van cle zaak, de rechtspleging in cle Nederlandse taal diencle te geschieden :
Overwegencle clat uit de stukken waarop bet hof acht vermag te slaan blijkt
clat aanleggers voor cle rechtbank gebruik
llebben gemaakt van cle Franse taal voor
hun verklaringen, cloch niet clat zij in llet
Frans zouden onclervraagcl geweest zijn,
noch dat zij zouden gevraagcl hebben dat
de rechtspleging in het Frans geschiecle;
Dat, dienvolgens, artikel 23 van voormelde wet ten deze niet toepasselijk was,
maar wel artikel 31, naar luid waarvan
cle verdachte de taal zijner keuze voor al
zijne verklaringen gebruikt; clat, in tegenstelling tot artikel 23, lid 3, artikel 31
niet vereist clat cle rechter verklare een
toereikende kennis van cle' taal, door ·de
verclachte gebruikt, te bezitten; dat, bij
ontstentenis van conclusies daaromtrent,
de rechter die geen beroep cloet op cle meclewerking van een beecligd vertaler, der-
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halve niet verplicht is vast te stellen dat
hij die kennis bezit;
Overwegende clat. het bestreden arrest
derhalve te rechte beslist heeft clat de
eerste rechter geen nietigheid begaan had
door de rechtspleging in de Neclerlandse
taal voort te zetten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 12 en 21 van
het verclrag van 5 september 1952 tussen
Belgie, het Groothertogdom Luxemb~1rg
en Nederland, nopens de samenw.erlnng
op het stuk van douanen en acc1jnzen,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat dit verdrag - en vooral zijn artikel 12, paragraaf 2 - niet toepasselijk
was, omdat de feiten zich hebben voorgedaan tussen februari en augustus 1955
en het verdrag pas op 1 juli 1956 in werking .is getreden, dan wanneer thans niet
kan worden betwist clat aanleggers reeds,
nit hoofde van dezelfde feiten, werden
veroordeeld, zoals spruit nit het vonnis
van cle · Ec01iomische politierechter in de
Arrondissements-Rechtbank
te
Maastricht, van 25 januari 1956, dan wanneer,
anderzijds, de bepalingen van bedoeld
verdrag de bevoegdheid beti'effen en het
principe van de niet-terugwerking van de
wetten niet van toepassing is op de wetten die de bevoegdheid en de rechtspleging
betreffen dan wanneer, dienvolgens, bij
toepassiJ:{g van cUt verdrag, de vordering
tegen aanleggers niet ontvankelijk diende
te worden :verklaard :
o.;erwegende dat het middel voorhoudt
dat een vonnis door de Economische politierechter in de arronclissements-rechtbank te Maastricht op 25 januari 1956 geveld dat aan de rechter over de grond
niet' voorgelegd werd, aanleggers clefinitief verooi·deeld had voor dezelfde feiten
als deze voor dewelke zij door het bestreden arrest veroordeeld werden ;
Overwegende dat het onderzoek van de
elementen van feitelijken aard waarop
het middel steunt buiten cle bevoegdheid
van het hof valt;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietiglieid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om ·die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
25 maart 1957. -

2" kamer. - Foorziten verslaggever, H. Huybrechts,
raadsheer waarnemend vooi'zitter. - Gelijlclttidende conclttsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
·
ter
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ONTUCHT EN PROSTITUTIE.
VERBOD VOORZIEN BIJ ARTIKEL 382, LID 3,
VAN HEl' STRAFWETBOEK, DRAAGWIJDTE
VAN DE UITDRUKKING (( ER UIT WELKEN
HOOFDE OOK WERKZAAM TE ZIJN >>.

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE. VERBOD VOORZIEN BI.J ARTIKEL' 382, LID 3,
VAN RET STRAFWETBOEK. DATUM WAAROP Drl' VERBOD ZI,JN UITWERKING HEEFT;

1° In art·ilcel 382, lid 3, van het Strafwetboek, bedoelt de ttitdntlcking « er ttit
wellcen hoofde oak werlczaam te zijn »
ellce htssenlcomst in de emploi.tatie van
een tkanlcgelegenheid, een verhmwlcan.toor, winlcel van tabalcarUkelen enz.

2o Het •verbod V001'Zien bij artilcel 382,
lill 3, van het St1·atwetboelc heett z{jn
ttitwe1·lcing zollra de beslissing onherroepelijlc is (1). (Stilzwijgende oplos-

sing).
(PRAET.)
ARRES'l'.

HIDT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 4, 2, van de wet van
21 augustus 1948, waarbij artikel 382 van
het Strafwetboek aangevuld is, doordat
het bestreden arrest beslist dat aanlegger
in de drankgelegenheid van Van Litsenborg werkzaam was, zonder dat een
dienstverband tussen hen in aanmerking
komt dan wanneer het werkzaam zijn
door 'de wet bedoeld een dienstverband,
herhaald werk en winstoogmerk veronderstelt en niet yerenigbaar is met gewoon dienstbetoon :
Overwegende dat bij arrest op 17 december 1!}55 door het Hof van beroep te
Gent gewezen aanlegger onder meer wegens aanhitsilig van minderjarigen tot ontucht wercl veroordeeld, onder meer tot
een gevangenisstraf van een jaar met opschorsing van drie jaar, en dat tegen hem
het verbod werd uitgesproken voor een
tijd van drie jaar te rekene~. van het '.'~r
strijken van zijn straf, hetzlJ persoonllJk,
hetzij door bemiddeling van een zaakvoerder een drankgelegenheid ... te houden
of er nit welken hoofde ook, werkzaam
te zijn;
Overwegende dat de termen v~. ~e w~t
in hun algemeenheid elke bedriJVlgheld
·(1) ,Zie nota, ondertekend L. D., in Bull. en
1957, I, 896.
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-621bedoelen, in de exploitatie, al wordt ze
kosteloos en uit dienstvaardigheid gepresteerd; dat om toegepast te worden de
tekst noch dienstcontract, noch herhaling
van feiten, noch winstoogmerk vereist;
Overwegende dat het bestreden arrest
door aanlegger te veroordelen na vastgesteld te hebben « dat betichte bedrijvig
bevonden werd in de drankgelegenheid
dewelke hij openhield tijdens de afwezigheid en voor rekening van de uitbaters >>
en door te beslissen cc dat hij er in deze
voorwaarden werkzaam was, dat het onverschillig is ten welken titel betichte
optrad >> en dat zowel een dienstwillige
bedrijvigheid in de ex11loitatie als een optreden krachtens een dienstcontract voor
de toepassing van artikel 382, lid 3, in
aanmerking -komt, verre van de in het
middel aangeduide wetsbepaling te schenden, deze juist heeft toegepast;
Dat het mid del naar recht faalt;
En overwegende dat de substantHHe 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.
25 maart 1!l57. -

2° kamer. -

F 001'Zit-

ter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerslaggever, H. Neveu. - Gel'ijlclu'i!lende conch~sie, H. De-

pelchin, advocaa t-generaal.
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VERKEER. - VooRRANGEN. - OPENBARE
WEG WAARIN EEN SPOOR LIGT. - RIGGELS
DIE VAN ELKAAR LOS ZIJN. - ARREST BESLISSENDE DAT DE OPENBARE WEG NIETTEMIN
RET UITZICHT VER'fOONDE VAN EEN OPENBARE
WEG WAARIN EEN SPOOR LIGT. - ARREST
DAT ARTIKEL 16, 2, a, VAN DE WEGCODE 'fOEPAST. - WETTELIJKHEID.
W anneer ?'iggels van een SJJoor van ellcaa1·
los zijn, lean de rechter, 7tit de omstandigheid dat deze jeitelijlce toestand doo1·
de weggebntilcer niet lean vastgesteld
worden, afleiden dat de openba1·e weg
het uitzicht ve1·toont van een openbare
weg waarin een spoor l,igt en dat a?·tilcel 16, 2, a, van de TVegoode toepasselijlc is (1).

(1) Raadpl. verbr., 12 december 1955 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 359); 12 maart 1956 (ibid.,
1956, I, 739).

(N. V. HELVETIA EN GORIS, T. VINGERHOETS.)·
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 november 1!l56 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 15 16 van het
koninklijk besluit van 8 aprll 1!l54 houdende Algemeen Heglement op de politic
van het wegverkeer, 1 en 2 van de wet
van 1 augustus 18!l!l op het wegverkeer,
en !l7 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de betichtingen niet bewezen verklaart om reden dat op strafgebied, cc het vaststaat dat op' de Tremelobaan, door betichte gevolgd, een buurtspoorweglijn ligt; dat weliswaar, ter
hoogte van de aansluiting met de Grotestraat de spoorlijn opgebroken was, 't is
te zeggen dat de riggels los waren maar
nog ter plaatse lagen; maar aangezien
deze toestand niet behoorlijk door betichte kon vastgesteld worden des te meer
dat dergelijk opbreken slechts van plaats
tot plaats aan gang was en dat het spoor
niet op de baan, maar benevens de baan
op speciale bedding ligt; dat de Tremelobaan alzo steeds voor weggebruikers het
uitzicht van een hoofdweg vertoonde tegenover de Grotestraat waaruit . het
slachtoffer kwam >> ; dan wanneer : 1 o in
haar regelmatig voor de rechters ten
gronde genomen conclusies, eiseres staande hield cc dat nit de vaststellingen gedaan ter plaatse op het ogenblik van het
ongeval door de gendarmerie te Tremelo
bleek dat de Tremelobaan nochtaris voorzien is van een tramlijn die thans reeds
gedeeltelijk opgebroken is gezien dat zij
niet meer in gebruik is door de tramdiensten; op de plaats waar de aanrijding gebeurd is, zijn de tramriggels reeds opgebroken, terwijl zij verder nog steeds vastliggen; de werken van opbreking zijn aan
gang; dat op de interpellatie van de
heer procureur des konings de verbaliserende gendarmen verduidelijkten dat de
tramriggels op het ogenblik . der aanrijding en op de plaats van. deze gans los
gebroken waren, doch de losse riggels
lagen nog ter plaa tse ; de tram rig gels lagen op het ogenblik van de aanrijding tot
op 150 meters naar de richting Tremelo
nog verder opgebroken van de· plaats van
de aanrijding, terwijl zij in de richting
Werchter over de ganse lengte tot wanneer de Tremelobaan ophoudt gans losgebroken waren ll; 2° het karakter van
hoofd- of secundaire baan di-ent vastgesteld te worden ter plaatse waar zich het
kruisen der wegen voordoet; 3o dit karakter dient bepaald te worden in functie
der objectieve elementen, aangeduid door
de wettelijke regels ter zake, namelijk
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een openbare weg · waarin ten minste een
spoor ligt, doordat het bestreden arrest,
niet tegensprekend dat de tramsporen op
de plaats der aansluiting 150 meters naar
de ene kant en tot op het einde der baan
:haar de andere kant opgebroken waren,
toch aan deze baan de prioriteit toekende
om reden dat ze nog ter plaatse lagen op
een speciale bedding, . en het opbreken
slechts van plaats tot plaats gebeurde,
dan wanneer deze baan, ter plaatse van
het ongeval, geenszins een spoor bevatte,
zodat het bestreden arrest alzo de in het
middel aangehaalde wettelijke en reglementaire beschikkingen geschonden heeft:
Overwegende dat, naar de vaststellingen van het bestreden arrest, zo weliswaar, ter hoogte van de aansluiting van
de Tremelobaan met de Grotestraat, weze
ter plaatse van de aanrijding, de aldaar
liggende riggels los waren, deze toestand
door verweerder nochtans niet behoorlijk
kon vastgesteld worden en de Tremelobaan alzo steeds voor weggebruikers het
uitzicht van een hoofdweg vertoonde tegenover de Grotestraat, waaruit tweede
aanlegster kwam aangereden ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
op grond van deze feitelijke vaststellingen, de door beklaagde gevolgde Tremelobaan heeft kunnen beschouwen als een
openbare weg waarin een spoor ligt en het
middel dienvolgens niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegsters tot de kosten.

ze

25 maart 1957. kamer. - l'oorzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - l'erslaggever, H. Rutsaert. - GeUjlcl~tidende conclusie, H. Depelchin, advocaat-generaal. PleUer,
H. Van Ryn.
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1° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. STRIJDIGHEID TUSSEN
EEN BESOHEKKING VAN OONTRAVENTIONALISERING EN EEN VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING ''AN DE OORRECTIONELE REOH'TBANK UITSPRAAK DOENDE IN HOGER BEROEP. - 0NBEVOEGDHEID HIEROP GESTEUND DAT DE AAN DE
POLITIEREOH'TBANK ONDERWORPEN FElTEN SAMENHANGEND ZIJN ME'!' EEN W ANBEDRIJF DAT
BIJ DE OORRECTIO:t-'ELE REOHTBANK AANHANGl(l" IS GEMAAKT IN EERSTE AANLEG. - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN.
- NASPORINGEN VAN HET HOF. - VONNIS
VAN ONBEVOEGDYERKLARING DAT GEGROND
BLIJKT. ·.__:. VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING .. - PERKEN. - VERWIJZING NAAR DE

OORREOTIONELE REOHTBANK WAARBIJ HET
WANBEDRIJF AANHANGIG IS GEMAAKT.

2°

M.AOHTSOVERSOHRIJDING. I STRAFZAKEN. - OoRBEOTIONELE BEOH'l'BANK
IN HOGER BEROEP IN KENNIS GESTELD MET EEN
GEOONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF EN
EEN MISDRIJF DAT TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE POLITIEREOH'l'BANK BEHOORT. - DE ZAAK
VERWIJZEND NAAR EEN OORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ EEN SAMENHANGEND WANBEDRIJF AANHANGIG rs' GE)I!:AAKT. - MACHTS·
OVERSCHRIJDING.

3° GEREOHTSKOSTEN. -

STRAFZAKEN.
- VEROORDELING VAN DE OPENBARE PARTIJ
TO'!' DE KOSTEN VAN DE PUBLIEKE VORDERING.
- ONWE'l'TELIJKHEID.
'

4° RIDGELING V .AN REOHTSGEBIED.
- STRA~'ZAKEN. - WETTELIJK VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING. - DE ZAAK WEGENS
DIE ONBEVOEGDHEID NAAR EEN ANDER GERECH'r
VERWIJZEND. - MACHT VAN HET HOF VAN
VERBREKING.

5° REGELING V .AN REOHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - WET'rELIJK VONNIS VAN
ON!lEVOEGDVERKLARING.
DE OPENBARE
PAR.TIJ TOT DE KOS'l'EN VAN DE PUBLIEKE VORDERING VEROOR.DELEND. _..:_ MAOH'l' VAN RET
HOF VAN VERBREKING.

1° Om te regelen van rechts.qebied, wannee1' de correctionele rechtbank, ttitspraalc doende in hager beroep, zich onbevoegd verlclaard heett om lcennis te
nemen van een door de raadlcameT gecont1·aventionaHseerd wanbed1'ijf en van
een misdTijf, dat tot de bevoegdheia
van de poUtierechtbank behoort, omdat
deze misdrijven samenhangend zijn met
een wanbedrijf dat in eerste aanleg bij
de correctionele reohtbanlc aanhangig i8
gemaalct, de beschilcking en het vonnis
zijnde in lcracht van gewijsde gegaan,
gaat het hot na of de correotionele
rechtbanlc regelmat.ig met de zaalc in
lcennis bUjlct gesteld en of de versohillende misdrijven met ellcaar verlcnooht
sohijnen te zijn,· in bevestigend geval,
vernietigt het de besohilclcing van de
1·aadkamer in zover clie beschilclcing de
politierechter aanwijst als zijncle het
bevoegd gereoht, en verwijst het cle aan
de politiereohtbanlc onderwOT1Jen misdrijven naar de co1-rectionele rechtbanlc
waarbij het wanbed1"ijf aanhangig i8
gemaalct (1).

2° De correctionele rechtbanlc, waaTbij
een doo1· de raadlcamer gecontravenUonaliseerd wanbedrijf' en een tot de bevoegdheid van de politierechtbanlc behorend misd1"ijf in hoge1· beroep aanhan(1) Verbr., 10 december 1956 (BUll. en PAsrc.,
1957, I, 381).
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-623gig ZtJn gemaakt en die onbevoegd is
gewot"den doordat deze misdrijven .samenhangend zijn met een wanbedt·ijt
dat later bij ae correctionele rechtbanlc
in eerste aanle,q aanhangig is gemaakt,
ove-rschri:idt haar macht door de zaak te
vet'Wijzen naar de correctionele rechtbank waarbij dit wanbedrijt aanhangig
is (1).

3° De openbat·e pat·tij ma,q niet tot de
kosten van de publieke vordering veroot·deeld wot·den (2).
•

4° Wanneer de cot'rectionele rechtbank, in
hoget' beroep uitspt·aak doende, zich terecht onbevoegd heett verlclaard om van
een doot' de raadkamer gecontraventionaliseerd wanbedt·ijt lcennis te nemen,
doch wanneet· dit vonnis van onbevoe{fdverklat·inrJ bovendien verlclaart de zaalc
naar het bevoe,qde {fet·echt te verwijzen,
vernietigt het hot van verbrelcin{f, het
rechts,qebied re{felende, niet alleen de
beschilcking van verwijzin{f van de
raadlcamer, doch oolc het vonnis van onbevoe{fd·verlclaring in zovet· het verlclaart de zaMc te verwijzen (3).

5° Wanneer de correctionele t•echtbanlc,
11itspraalc doende in hager bet·oep, zich
terecht onbevoegd heett verklaard om
lwnnis te nemen van een doot· de raad. learner {fecont·raventionaliseerd wanbedt·ijt, doch wanneer dit vonnis van onbevoegdvet·kladng de openbat·e partij
tot de lcosten van de publielce vordering
veroordeelt, verniet'i,qt het hot van vet·bTelcing, het t·echtsgebied regelende, niet
alleen de beschilclcing van verwijzing
van de raadlcamer, m·aat· oolc het vonnis
van onbevoe,qdverlclaring in zovet· het
deze veroordeling uitspreelct (4).
(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJE:
IN ZAKE VANNESTE EN COUCKE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van het rechtsgebied,
op 19 december 1956 door de procureur
des konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Kortrijk ingediend;
Overwegende dat, bij beschikking van
1 juni 1956, de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Louis
Vanneste, met aanneming van verzachten(1) en (3) Verbr., 10 december 1956 (Bull.
en PASIC., 1957, I, 381).
(2) Verbr., 10 maai·t 1890 (Bull. en PASIC.,
1890, I, 114) ; 20 februari 1899 (ibid., 1899,
I, 125).
(4) Raadpl. verbr., 10 december 1956 (Bull.·
en PASIC., 1957, I, 381).

de omstandigheden, naar de b€voegde po-·
litierechtbank heeft verwezen, om te Roeselare, op 14 maart 1956, Ollvrijwillige
slagen of verwondingen te he l:Jben toegebracht aan Mar~e-~ouise Dezegher bij gebrek aan v_om:mtz1cht of VOOl:'zorg, doch
zonder het mz1cht om de persoon van een
ander aan te randen ;
Overwegende dat de offici~r van het
openbaar ministerie bij de t:Jolitierechtbank te Roeselare Louis V ann~ste wegens
gezegde betichting heeft doen dagvaarden
en, bovendien, om, op dezelfd~ plaats en
datum, artikel 26, 1, van het koninklijk
besluit van 8 april1954 overtr~den te hebben; dat Remi Coucke zich burgerlijke
partij stelde tegen Vanneste;
Overwegende dat, op 23 augustus 1956
Louis Vanneste, wiens zaak op 28 sep:
tember 1956 voor de politierechtbank
moest gebracht worden, en zijne echtgenote Marie-Louise Dezegher, d~ genaamde
Remi Coucke rechtstreeks deden dagen
om op 17 september 1956 te verschijnen
voor de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, zetelende in correctionele politiezaken, om er terecht te staan wegens
de betichting te Roeselare 01~ 14 maart
1956 aan Marie-Louise Dezegher bij gebrek aan vooruitzicht of VOOl'zoi·g doch
zonder het J,nzicht om de persoon v~ een
ander aan te randen, onvrijwillig slagen
of verwondingen te hebben toegebracht,
en bovendien wegi:ms inbreuken op de artikelen 25, 2, en 26, 2, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, en .om zich te horen veroordelen tot het betalen van schadevergoeding; dat de zaak voor gezegde
rechtbank thans hangend is;
Overwegende dat, bij vonnis van 28 september 1956, de politierechtbank te Roeselare zich onbevoegd heeft verklaard, om
reden flat een goede rechtsbedeling en de
bezorgdheid om tegenstrijdige beslissingen
te ontgaan vergden dat de feiten welke
de ten laste van Vanneste gelegde betichtingen uitmaken en de aan Ooucke door
de rechtstreekse dagvaarding· verweten
misdrijven, wegens hun samenhang door
dezelfde rechtsmacht zouden beslecht worden en de zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Kortrijk heeft verwezen ;
Overwegende uat, op hoger beroep van
het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij Coucke, de Oorrectionele
Rechtbank te Kortrijk, bij vonnis van
13 december 1956, bij overneming van de
beweegrerlen van de eerste rechter, het
vonnis van 28 september 1956 bevestigde
en de burgerlijke partij in de kosten door
haar veroorzaakt verwees, de openbare
partij veroordelend tot de kosten door
lmar veroorzaakt;
Overwegende dat de beschikking van
de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk van .1 juni 195.6 en
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het in hoger beroep uitgesproken vonnis
van gezegde rechtbank van 13 december
1\)56, in kracht van gewijsde zijn gegaan
en dat nit hun strijdigheid een geschil
van rechtsgebied is ontstaan welk de
gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de ten laste van Vanneste, voor de politierechtbank te Roeselare gebrachte feiten en deze aan Coucke
verweten, welke bij de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk door de rechtstreekse dagvaarding aanhangig werden
gemaakt samenhangend schijnen en da t
de Correctionele Rechtbank te Kortrijk
regelmatig schijnt kennis gekregen te hebben van laatstgenoemde feiten; dat de
vereisten van een goede rechtsbedeling
vergen dat eenzelfde rechtsmacht er terzelfdertijd kennis zou van hebben;
Overw.egende dat het vonnis dd. 13 december 1956 van de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, aan de ene zijde, bij
een machtsoverschrijding de zaak heeft
verwezen naar gezegde rechtbank en, aan
de andere zijde, onwettelijk de openbare
partij veroordeeld heeft tot de kosten
door baar veroorzaakt;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aimleg te Koi-trijk dd. 1 'juni 1956 in .zover zij de bevoegdheid van de politierechtba.nk aangenomen heeft om het aan
Louis Vanneste verweten regelmatig gecontraventionaliseerd wanbedrijf te berechten, alsmede het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk dd.
13 december 1956 in zover het bij bevestiging van het vonnis a q7w, de zaak verzonden heeft naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk en in zover het de openbare partij tot de kosten door haar veroorzaakt veroordeeld heeft; beveelt dat
melding 'van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zetelende
in eerste aanleg om terzelfdertijd als
deze ten laste van Remi Coucke, bedoeld
in de rechtstreekse dagvaarding, te worden beoordeeld.
25 maart 1957. - 2° kamer. - Foorzitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ver.slaggever, H. Delahaye.
Gelijlcluidenae
oonol7tsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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25 maart 1957

MILITIE. UITSTEL EN VRIJSTELLING VAN
DIENST OP MORELE GROND. -'-- GEWOON UIT-

STEL. AANVRAAG AAN DE MILITIERAAD ONDERWORPEN OVEREENROMSTIG ARTIKEL 26,
1°, VAN DE WE"f VAN 15 JUNI 1951. -LEERBELANG; KAN NIET IN AANMERKING GENOMEN WORDEN.

W anneer ae aanvraag om 7titstel cloo1· een
dienstpliohtige aan ae militiemail' O!laerworpen worat overeenkomsUg a!·tikel 26,1°, van ae wet op ae militie, kan
het leerbelang niet in aanmerlcing genamen worden (1). (Wet van 15 juni 1951,

art. 10, par. 2, 7°, al. 2.)
(RIESEL.)

ARREST.
HET HOF; Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 december 1956 gewezen
door de hog·e militieraad;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 10, paragraaf 2, 7.0, van de wet
.van 15 juni 1951, doordat de bestreden beslissing aanleggers aanvraag om uitstel,
gesteund op een studie-, onderwijs- of
leerbelang verworpen heeft, dan wanneer
zoals aanlegger het v66r de hoge militieraad had doen gelden, hij diamantkliever
van beroep is, verbonden door een contract onder toezicht van het Nationaal
paritair comite der diamantnijverheid
dat hem in de mogelijkheid stelt zich in
dit beroep te vervolmaken en, wijl er
geen scholen in Belgie bestaan voor het
diamantklieven, zulks, nit oorzaak v~:tn
overmacht, dient aangezien te worden
als een leerbelang en dan wanneer dit
rechtsmiddel niet beantwoord werd :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt « dat het aanleren van de
stiel van diamantkliever het studiebelang
niet uitmaakt naar de zin van artikel 10,
paragraaf 2, 7°, van de wet van 15 juni
1951 ));
Overwegende dat het studiebelang diegenen - leerlingen of studenten - betreft
die studeren, wijl het leerbelang de leerjongens betreft;
Overwegende dat artikel 10 van de wet
van 15 juni 1951, zoals het vervangen
werd door artikel 2 van de wet van
22 juli 1952, uitdrukkelijk bepaalt dat zo
de aanvraag, zoals ter zake, aan de militieraad wordt voorgelegd, enkel het studiebelang in aanmerking komt; dat het
leerbelang derhalve uitgesloten is;
Overwegende dat de bestreden beslissing dienvolgens een juiste toepassing ge-

(1) Verbr., 20 februari 1956 (Bull. en PASic.,
1956, I, 633).
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daan heeft van aangeb-aald artikel 10 en,
door·. te verklaren dat het aanleren van
de stiel van diamantkliever geen studiebelang uitmaakt, passend aanleggers con:
dusies beantwoord heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
25 maart 1957. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De-

lahaye. - Gelijkl~tidende ooncl~;sie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN.

I

- --

BEROEP.- HOF VAN BEROEP ER TOE GEHOUDEN ZELF DE GRONDSLAG EN DE WET'l'ELIJK-·
HElD VAN DE AANSLAG TE BEOORDELEN. HOF VAN BEROEP NIET GEBONDEN DOOR DE IN'l'ERPRETATIE AAN DE AANGIFTE GEGEVEN DOOR
DE ADMINISTRATIE OF DOOR DE DIRECTEUR.

roep van de belast-ingpliohtig~ tegen de
beslissing van de direoteur der belastingen, sleohts kennis mag nemen, behalve
het geval van verval, van (i.e door de
1·eolarnatie aan ue direoteur onderwiJrpen betwistingen en van de kwesties
waarovm· deze van ambtswege ~;itspraalc
,qedaan heejt, laat de am·d va,n de aanleg niet toe aan de fisous i ets toe te
lcennen boven hetgeen in de beslissing
van de di1·eoteur begrepen f,& (2). (Sa-

mengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 66).
3° Wannee1· de dkeoteur der belastingen,
in de besliss·ing getToffen op de reolama-·
tie van de belastingpliohtige, aanneemt
dat dezes aangijte volledig en j~tist was
voo1· een deel van de aangegeven inkomsten, gaat het hof van beroep de perken
te. bttiten van het gesohil waarmede het
in lcennis is ,qesteld, doo,- te beslissen
dat de aangijte onvolledig was wat die
inlcornsten bet,-ett en lloor dienvolgens
het bemep van de belastingpliohti,qe ongeg1·ond te veTlcla!'e!L (Samengeschakel-

de wetten op de inkomstenbelastingen,
art. 66 en 74.)

I

:2°

INKOMSTEJNBELASTINGEN.
BEROEP. PERKEN
ZIJN VAN DE ZAAK BIJ
- VERBOD, VOOR RET
AAN DE FISCUS TOE 'l'E
IN DE BESLISSING VAN
PEN IS.

-3°

VAN HET AANHANGIG
HE'f HOF VAN BEROEP.
HOF VAN BEROEP, lETS
STAAN BOVEN HETGEEN
DE DIREC'l'EUR BEGRE-

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DIE AANGENOMEN HEEFT DAT DE AANGIF'l'E VAN DE BELASTINGPLICHTIGE VOLLEDIG
EN JUIS'f WAS, VOOR EEN GEDEELTE VAN DE
AANGEGEVEN INKOMSTEN. HOF VAN BEROEP
DAT BESLIST DAT DE AANGIF'rE DESAANGAANDE
ONVOLLEDIG WAS. HOF VAN BEROEP DAT DE
PERREN TE BUITEN GAAT BINNEN DEWELKE
DE ZAAK AANHANGIG IS GEMAAKT.

1° H et hof van beroep, m·toe

geho~;den

zelf de grondslag en de wettel-ijlcheid
van de aanslag te beoordelen, is niet gebonden door de interpretatie van de
aangifte van de belastingpl-ichtige door
de administratie gegeven noah doo1· die
welke de direote~;r ervan gegeven
heett (1). (Samengeschakelde wetten op
de inkomstenbelastingen, art. 66.)

2° Indien het hot van beroep, waarbij de
zaak aanhangig is gemaakt door het be-

(1) Raadpl. verbr., 2•1 februari en 10 april
1956 (Bull. en PASIC., 1956, I, 651 en 831) ;
25 september en 9 october 1956 en 14 februari
1957 (ibid., 1957, I, 48, 117 en 708).
(2) Raadpl. verbr., 5 mei 1941 (A,.r. Ve•·b•·.,
1941, biz. 117) en de conclusies van de H. eerste
VERBR.,

1957. -

40

(N. V. DRANACO, 'f. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 2 van de wet van 15 mei 1846 over de
comptabiliteit van de Staat, 7 4 van de
door de besluiten van 3 juni 1941 en
30 juli 1943 samengeschakelde "'etten op
de inkomstenbelastingen, 30 van de wet
van 8 maart 1951 houdende wi.iziging van
deze wetten, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, schending van de bewijskracht van de door verweerder v66r het
hof van beroep neergelegde conelusies en
van de beslissing van de direeteur der
directe belastingen van Antwerpen, eerste
directie, dd. 8 september 1952, en van het
gerechtelijk contract, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat
de aanvullende aanslag, waarbij een eerste taxatie, van een bedrag groot :
673.684 fr. 93 op 888.273 fr. 71 gebracht
werd buiten de door artikel 2 van de wet
advocaat-generaal Cornil in Bull. en PAsrc.,
1941, I, 177; 17 juni 1942 (Bull. en PAsrc., 1942,
I, 152); 3 november 1947 (A""· Ve,.b,·., 1947,
blz. 351), alsook het arrest van 14 februari
1957 vermeld in nota 1.
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vim 15 mei 1846 bepaalde termijn, dit wil '
Overwegende dat ·in dit onderdeel bet
zeg-gen na 31 maart 1943, datum van het middel voorhoudt niet dat het hof vall beafsluiten van het fiscaal dienstjaar 1942, roep de perken van zijn macht te bjliten
geschied was, beslist heeft dat verweerder zou gegaan zijn door zich de beoordeling·
over een termijn van 3 jaar vanaf 1 ja- toe te kennen van een geschil dat door de·
nuari 1942 beschikte tot navordering van reclamatie niet onderworpen werd attn de
de kwestieuze aanvullende belastingen op directeur of van een kwestie waarvan
grond van artikel 74, alinea 1, der samen- deze niet van ambtswege kennis genome:n.
g-eqrdende wetten, en wel om reden dat had, doch wel dat, zowel volgens de b~
de ontoereikendheden van de eerste · aan- slissing van de directeur als volgens de
slag het gevolg geweest waren van een interl)retatie van verweerder zelf bij zij:n.
aan eiseres te wijten oorzaak, en, meer conclusies v66r het hof van beroep, de.
bepaald, dat het aan de administratie on- door aanlegster in haar aangifte en de
mogelijk geweest. was bij het onderzoek bijlagen ervan vermelde elementen betre:evan het formulier en van de .er aan toe- fende de betwiste bedragen, de adminis-·
gevoeg-de stukken te bespeuren dat de tratie niet op een dwaalspoor konde:n
bedragen die afgetrokken werden van de brengen;
winsten van eiseres nit hoofde van verOverwegende dat de beslissing van doe
tegenwoordigingskosten van haar direc- directeur aangenomen heeft dat, wat beteurs niet gerechtvaardigd werden, eerste treft de in het middel bedoelde << verteonderdeel, dan wanneer de beslissing van g-enwoordigingskosten ''• de aangifte van
de directeur der directe belastingen dd.
aanlegster volledig en juist was, alhoew~L
8 september 1952 uitdrukkelijk bevestig·de zi:i geoorloofd heeft dat een aanvullende
dat, wat de posten « vertegenwoordigings- aanslag nochtans regelmatig binnen de
kosten '' betreft, de door eiseres aangege- buitengewone termijn voorzien bij artiven bedragen de administratie geenszins kel 74 van de samengeschakelde wett~n
op een dwaalspoor konden brengen, daar gevestigd werd, omdat die aangifte ondie posten klaar en duidelijk ingeschre- juist of onvolledig was, wat betreft de
ven waren en de controleur op het eerste afschrijving aangaande een autovoertuigzicht over de nodige taxatieelem~nten be- en het mobilair, en, dat in zulk geval, het
schikte, clan wanneer de door verweerder recht van de administratie om een aanv66r het hof van beroep neergelegde con- gifte te verbeteren « zich tot het geheer
clusies naar de motivering van de directo- der belastbare gegevens uitstrekt ll;
riale beslissing verwezen en geenszins
Overwegende, weliswaar, dat, aange-·
staande hielden dat de administratie door zien het hof van beroep tot Dlicht heeft
eiseres op een dwaalspoor gebracht werd zelf de grondslag en de wettelijkheid van
door onjuiste of onvolledige inlichtingen de aanslag te beoordelen, het niet gebon-·
over de vertegenwoordigingskosten, dan
is noch door de interpretatie welke
wanneer, bijgevolg, het bestreden arrest, den
door de administratie van de aangifte van
door van ambtsweg·e te beslissen dat het de belastingplichtige gegeven wordt noeh
aan de administratie onmogelijk was de door die welke de directeur ervan gegetaxatieelementen te bespeuren waarvan ven heeft;
de administratie zelf verklaart op klaar
Overweg-ende, nochtans, dat, zo het hof
en duidelijke wijze, en zelfs op het eerste zicht, kennis te hebben gehad, de be- van beroep, waarbij cle zaak aanhangig
wijskracht van de conclusies van ver- is gemaakt door het verhaal van de belasweerder en van de directoriale beslissing tingplichtige tegen de beslissing van de
geschonden heeft, en de perken van het directeur, slechts kennis mag nemen, begerechtelijk contract overschreden heeft, halve wat betreft het verval, van de door
dan wanneer het door de verklaringen de reclamatie aan de clirecteur onderwor_
van eiseres en door de beslissing van de pen betwistingen en van de kwesties
directeur bewezen is dat de administra- waarover deze van ambtswege beslist
tie tot de inkohiering van de eerste taxa- heeft, de aard van de aanleg v66r het hof
tie, op grond van de aangifte van eiseres, van beroep niet toelaat aan de fiscus iets
met kennis van zaken, overgegaan is, toe te kennen boven li.etgeen in de beslisminstens wat de vertegenwoordigingskos- sing van de clirecteur begrepen is;
Dat, door te beslissen dat die aangifte,
ten beu·eft, en dat verweerder niet meer
ontvankelijk of gerechtigd was om, na wat betreft de vertegenwoordigingskosten,
het verstrijken der normale termijne:u, onvolledig was, en, dienvolgens, het vereen aanvullende aanslag daarover na te haal van aanlegster ongegrond te verklavorderen, dan wanneer het bestreden ar- ren, het hof van beroep de perken van
rest het verhaal in zijn geheel niet onge- het aan zijn beoordeling onderworpen gegrond kon verklaren om reden dat het schil, te buiten is geg·aan;
Dat het eerste onderdeel van het middel
over « ontdokene belastingen '' ging, vermits voor de hoofdposten van de aangifte gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er aaner geen belastingen << ontdoken '' wet'den :
Over het eerste onderdeel :
leiding is tot onderzoek van het tweede
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-onderdeel, 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.
26 maart 1957. - 26 kamer. - Voorzit.ter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. Huybrechts.
Gelijkl~tidende
concl~tsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, HH. Struye en Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXl'RABELASTING. - HOF VAN BEROEP DAT
OP FICTIEVE WIJZE IN RET BEZIT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE OP 1 JANUARI 1940 RET
BEDRAG OPNEEMT VAN EEN OPEISINGSVERGOEDING DIE SLECHTS TUSSEN NOVEMBER 1945 EN
SEPTEMBER 1948 WERD UITBETAALD. - SOM
ONWE'l'TELIJK ONl'TROKKEN AAN DE EXTRABELASTING.
'2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - REDENEN DIE NIET TOELATEN TE
ONDERSCHEIDEN OF RET BEDRAG VAN EEN OPEISINGSVERGOEDING AAN DE BEDRIJFSBELASTING OF AAN DE MOBILIENBELASTING ONDERWORPEN IS. - DUBBELZINNIGE REDENEN.

l_o

1° W anneer het hof van beroep op fictieve
wijze .in het bezit van een belastingplichtige op 1 jamtari 1940 het bedrag
opneemt van een opeisingsvergoeding,
die hem slechts tussen de maand november 1945 en de maand september 1948
werd ~tUbetaald, onttrekt het onwettelijk deze som van de extrabelasting.

(Wet van 16 october 1945, art. 1 en 4.)
:2°

•

8te~mt op d~tbbelzinnige redenen en is,
bijgevol.q, niet regelmatig gemotiveerd
de beslissing van het hot van beroep,
die niet toelaat te onderscheiden of een
som, door de belastingplichUge als opeisingsvergoeding ontvangen, aan de bedl-ijjsbelasting onderworpen is ojwel of,
cleze som geen bedri.ifsinlcomen ~titma
lcencl, er mede 1·e1cening moet gehouden
worden
voor
de
mobilienbelasting.

(Grondwet, art. 97.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'1'. VIEREN.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, en 42 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936 en voor zoveel
als nodig door de besluiten van 3 juni
1941, 31 juli 1943 en het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 6 van de wet
van 17 juni 1938 houdende wederinvoering van de nationale crisisbelasting en
voor zover als nodig 7 van de besluiten
van 16 juni 1941, 31 juli 1943 en het besluit van de Regent van 16 jauuari 1948,
houdende samenschakeling der wettelijke
beschikkillgen betreffende deze belasting,
2, paragraaf 1, en 19 van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
doordat het hof van beroep, na vastgesteld te hebben dat de tussen november
1945 en september 1948 uitbetaalde vergoeding van 202.283 fr. 36, wegens opeising van een schip voor het tijdperk van
juni 1940 tot einde 1944 ten onrechte bij
de beslissing van de directeur der belas,
tingen als een bedrijfsinkomen werd beschouwd, beslist dat de belaste inkomsten
dienvolgens dienen verminderd met een
bedrag van 211.654 fr. 72, bedrag bekomen
door enerzijds de som van 202.283 fr. 36
te voegen bij de in de beslissing vermelde
vermogenstoestand op 1 jamiari 1940, het
aldus verhoogd bezit zijnde te verminderen met de voor het opgeeiste schip aangenomen a.fschrijvingen, 192.902 frank, en
anderdeels de vergoeding zijnde af te
trekken van het in de beslissing in aanmerking genomen bezit op · 31 december
1944, dan wanneer het hof van beroep, als
gevolg van zijn vaststelling dat de na
31 december 1944 uitbetaalde opeisingsvergoeding geen bedrijfsinkomen uitmaakt, de belaste inkomsten enkel mocht
verminderen met
een bedrag
van
9.381 fr. 36, zijnde het bedrag van de opeisingsvergoeding, verminderd met de
voor het opgeeiste schip aangenomen afschrijvingen, vermits de beslissing van
de directeur, voor zover zij betrekking
heeft op het karakter van de opeisingsvergoeding, aileen tot resultaat heeft gehad de voorheen belaste inkomsten met
het bedrag van 9.381 fr. 36 te verhogen;
en dan wanneer het hof van beroep beslist dat het bedrag van de opeisingsvergoeding onder het bezit op 1 januari 1940
dient opgenomen, en gevolglijk de belastbare inkomsten vermindert met een bedrag van 202.283 fr. 36, zonder deze beslissing te motiveren of door ze ten minste te steunen op verkeerde of tegenstrijdige motieven, vermits zij in strijd is met
de eigen vaststelling van het hof dat de
opeisingsvergoeding pas uitbetaald is tussen november ·1945 en september 1948 :
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-628Overwegende dat aannemende dat het
aan verweerder in medeeigendom toebehorende vaartuig 0.228, tnRsen 1 januari
1940 en 31 december 1944 in zijn bedrijf
gebleven is, de administratie, aan de ene
zijde, 192.902 frank afschrijvingen op dit
vaartuig aanvaarcl heeft in aftrekking
van de belastbare gronclslag, door het bezit op 1 januari 1940 met genoemcl bedrag
te verhogen en, aan de andere zijcle, die
belastbare grondslag heeft vermeerdercl
door een som van 202.283 fr. 36, zijncle het
door verweerder ontvangeri bedrag wegens opeising van het vaartuig, bij zijn
bezit op 31 december 1!l44 te voegen, alclus
de belastlmre grondslag in de gewone en
extrallelastingen, voor de dienstjaren 1941
tot en met 1945 met een som van
9.381 fr. 36 verhogencl;
Overwegende clat bet hof van beroep,
Rteunend op de door de voorzie:ning niet
bestreden beweegreden clat bedoelcl vaartuig alboewel aangezien als « in de onderneming belegd 11 « aan de winstgevende
uitbating onttrokken 11 wercl, beslist, aan
de ene zijcle, clat ten opzichte van verweerclers bezit op 1 januari 1940 geen
rekening moet gehoutlen worden met de
192.202 frank amortisatie op llet vaartuig 0.228 en, aan de andere zijcle, clat het
bedrag van 202.283 fr. 36 van verweerclers
bezit op 31 decembre 1944 client afgetrokken te worden;
Overwegencle dat het bestreden arrest
bovendien, na er op gewezen te hebben
dat de tussen november 1!l45 en september 1948 uitbetaalde opeisingsvergoeding,
moet aangezien worden als een hum·geld
belastbaar, niet in de bedrijfsbelasting,
doch in de mobilienbelasting en, « aldus
oncler het bezit op 1 januari 1940 op te
nemen is 11, clienvolgens bet belastbaar totaal der bedrijfswinsten in de gewone belastingen en in de extrabelasting over de
clienstjaren 1!l41 tot en met 1945 met de
som van 202.283 fr. 36 verminclert, cloch
eraan toevoegt clat, evengenqemde som
« v66r de gewone belastingen 11 in aanmerking moet komen;
Overwegencle dat de recbter .over de
grond door bij verweerders bezit op 1 januari 1940 opeisingsvergoedingen te voegen, die eerst tussen november 1945 en
september 1!l48 uithetaald zijn geweest,
zonder wettelijke reden de som van
202.283 fr. 36 nit de belastbare gronclslag
zowel in de gewone als in de extrabelastingen verwijdert;
Dat, ten opzicbte van de gewone belas-.
tingen, de bestreden beslissing weliswaar
<< verstaat dat daarenboven, een som van
202.283 fr. 36 in aanmerking moet komen \1, cloch clat die beslissing, in verbancl
gebracbt met de motieven waarop zij
steunt, niet toelaat uit te maken of de
recbter beeft willen beslissen dat voor-

meld heclrag in aaninerking moet komeu
voor de bedrijfsbelasting, ofwel of djt bedrag geen beclrijfsinkomen uitmaaltt en.
voor de Inobilienbelasting in aanmerking
moet komen;
Dat het miclclel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beslist dat een
som van 202.283 fr. 36 bij verweerders bezit op 1 januari 1940 zal gevoegd worclen ;
zegt dat melding van onderha vig arrest
zal geclaan worden op .de kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
de alclus beperkte zaak naar bet Hof van
beroep te Brussel; veroorcleelt verweerder
tot de kosten.
26 maart 1957. - 26 kamer. - Vom·zi'tteT, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve'l"slaggever, H. Delabaye.
Gelijlcltt'iclende
conclnsie,
H. Gansbof van cler Meerscb, advocaatgeneraal. ~ Ple-ite1·s, HH. Van Leynseele
en De Fonseca (deze laatste van de Balie
van beroep te Gent).
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1° lVIIDDELEN TOT VERBREKING.
Z,~KEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGE'I'. JVliDDEL
GESTEUND OP DE SCHENDING VAN EEN MINISTERIEEL BESLUIT DA'l' NIE'l' BESTAAT OP DE DATUM IN HE'!' MIDDEL VERMELD. lVIJ:DDEL
NIET <;JNTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERHOGINGEN ALS
STELLENDE DAT DE
GIFTE BLIJKT UIT
NORMALE WINS'l'EN
TINGPLICHTIGEN. GERECHTVAARDIGD.

SANC'l'IE. ARREST VASTONJUISTHEID VAN DE AANDE VERGELIJKING MET DE
VAN SOORTGELIJKE BELASBESLISSING WETTELIJK

1 o Is niet ontvankelijlc het rnidflel uestettnfl op de schenfling van een ·m·inis-·
terieel besluit flat niet bestaat op de daturn in het rniflflel verrnelfl.

2° Is wettelijlc gerechtvaardigd het an·est
flat beslist flat fle belastingen, op het
fleel van fle niet aangegeven inlcomsten
verschulfligfl, bij toepassing van arukel .57 van fle sarnengeschalcelfle wetten
op fle inlwrnstenbelastingen, op het flrieflttb bel zttllen gebracht worflen, rloo1·
vast te stellen dat de onjuistheid van de
aangifte van de belastingplichtige bUjlct
ttit cle vergelijlcing rnet de gewone winsten van gelijlcsoortige belastingplicMigen. (Samengescbakelde wetten, art. 28

en 57).

L
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629(WOUTERS, 1'. BELGISCHE STAAl',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, , op 16 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 25, 28 en 57 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen en van de ministerH\le besluiten van 9 december 1945, 26mei
1946 en 5 april 1949 betreffende de vaststelling van de maximmnprijzen van het
geplaatst glas, doordat het bestreden arrest beslist dat de litigieuze aanslag terecht gevestigd werd op een winst van
55 t. h., doch ook op het eigen loon van
aanlegger, en dat de belas.tingsverhogingen gerechtvaardigd waren, eerste onderdeel, dan wanneer geen loon mocht getaxeerd worden, vermits het loon, ten gevolge van de reglementering van de prijs
van het glas, in die prijs en dus in de
winst begrepen was, tweede onderdeel,
dan wanneer het bewijs van een loon niet
geleverd werd en aanlegger, overigens, in
de physische onmogelijkheid verkPerde
een eigen loon te verdienen, derde onderdeel, dan wanneer de opgelegde belastingsverhogingen niet gerechtvaardigd waren :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, in zover het middel op
de schending van de ministeriele besluiten van 9 december 1945, 26 mei 1946 en
5 april 1949 gegrond is, dat er op die verscheidene data met betrekkin!:: tot het
beweerde onderwerp geen ministerieel besluit bestaat;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
.Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat, bij gebrek aan bewijskrachtige elementen, de administratie de
belastbare winsten van aanlegger bepaald
heeft bij vergelijking met de norm ale winsten van soortgelijke belastingplichtigen
doch door het percent van deze winsten
tot 55 t. h. te herleiden wegens de ziekelijke toestand van aanlegger;
_ Dat het arrest niet besiist dat aanleggers loon bij de 55 t. h. van de winsten
van soortgelijke belastingplichtigen diende te worden gevoegd, maar zich erbij bepaalt te beslissen dat dit loon niet van
dat bedrag mocht worden afgetrokken;
Dat dit onderdeel van het middel op
een verkeerde interpretatie van het arrest steunt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de onjuistheid van aanleggers, aan-

gifte blijkt uit de .vergelijking voorzien
bij artikel 28 van de samengeschakelde
wetten, het bestreden arrest de toepassing
van artikel 57 derzelfde wetten, gerechtvaardigd heeft;
Dat het tweede en het derde onderdeel
van het middel feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
26 maart 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, II. Huybrechts.
Gelijlclttidende
conclttsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - PleUers, HI-I. Van Herck
(van de Balie van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
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VOORZIENING lN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. SAMENWERKENDE VENNOO'l'SCHAP. VOORZIENING
ALLEEN DOOR ENKELE VAN DE BEHEERDERS GEl'EKEND. GEEN Uil'GIFTE VAN DE Sl'Al'UTEN
VAN D,E VENNOOl'SCHAP NOCH BIJLAGE VAN RET
<< S'l'AA'l'SBLAD ll W AARIN ZIJ BEKEND GEMAAK'l'
WERDEN EN WAARUil' ZOU BLIJKEN DAl' DEZE
BEHEERDERS GEMACH'l'IGD WAREN OM ZICH NAMENS DE VENNOOTSCHAP TE VOORZIEN,

Wannee1· de dam· een sanwnwe1-kende vennootsahap ingestelde voorziening getekend werd, niet d.oo1- alle beheerders
van de vennootsahap, doah- alleen door
en1cele van hen, en dat, tot staving van
deze voo1-ziening, de aanleggende vennootsahap geen nitgifte van de stat·uten
noah een exemplaa1- van de bijla,qe van
het Belgisch Staatsblad, waaTin zij belcendgemaakt we1-den, overgeLegd heeft,
waantit zrnt bUjlcen dat cle beheerde1"8
die het verzoelcsahritt in ve1-brelcing getelcend hebben daartoe gemaahtigd zijn,
noah een bijzondere volmaaht de ondertelcenaa1"8 van het verzoelcsalwift maahtigende om de vennootsahap te vertegenwoo1-digen, is de voorziening niet
on tvanlcelij 7c (1) .
(SAMENWERlmNDE
VENNOOTSCHAP
« SLAGERSCOOPERATIEF DER VLAANDEREN BOVINA ll, 'f.
BELGISCHE Sl'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1} Raadpl. verbr., 9 maart 1948 (An·.
Yerbr., 1948, blz. 144) en 15 juni 1949 (ibid.,
1949, blz. 390).

-630arrest, op 28 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat de voorziening ingesteld werd door de S. V. Slagerscool)eratief der Vlaanderen « Bovina >> « vertegenwoordigd » door acht beheerders,
waarvan een het verzoekschrift niet
heeft getekend, en door drie commissarissen wier handtekening OD het verzoekschrift niet voorkomt;
Overwegende dat de aanleggende vennootschaD, tot staving van de voorziening,
noch een uitgifte van de statuten der
vennootschaD noch een exemDlaar van de
bijlage van het Belgisch Staatsblad, waarin zij bekendgemaakt werden, noch een
bijzondere volmacht waarbij de ondertekenaars van het verzoekschrift gemachtigd worden haar te vertegenwoordigen,
heeft overgelegd; dat het hof aldus in de
onmogelijkheid gesteld .wordt na te gaan
of de personen die het verzoekschrift
hebben getekend gemachtigd 'Waren om
een voorziening in verbreking namens
aanlegster in te dienen;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerl)t de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

¥

INKOJVISTENBELASTINGEK
BUITENGEWONE TER.MIJN. AANSLAG Bl:J
NAVOR.DERING VAN RECHTEN DIE MAG GEVESTIGD WOR.DEN, ZELFS NA DE BESLISSING V~N
DE DIR.ECTEUR., INDIEN DE AANSLAG GEGROND
IS OP ELEMENTEN DIE DE ADMINISTRATIE NIET
GEKEND HEEFT, OM EEN AAN DE BELASTINGPLICHTIGE TE WIJTEN REDEN, EN DIE PAS NA
DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR. BEKEND GEWORDEN ZIJN.

5°

1° De adrniniskatie vesUgt wettelijlc een
aanmtllende aanslag wanneer, de one1·1cend hebbende van het oeflrag van de do01· rle belastingplichtige
aangegeven inlcornsten, zij van ambtswege een eerste aanmtllencle aanslag flevestigcl hacl doch, bij vergissing, het oedrag ervan niet op het lcohier had flebracht.

j~tistheid

2° De directem· cler belastingen mag door
eenzelfde beslissing ttitspraalc doen over
een reclamatie van de belastingplichtige
tegen Z'ijn aanslag in de belasting en
ove·r een tweede 1·eclamatie van dezelfde
belastingplichtige betrejfende een aanV'ltllende aanslay.

26 maart 1957. - 2 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlclttidende
conclttsie,
6

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. van Hille (van
de Balie van beroep te Gent) en Van
Leynseele.
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1°
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INKOJVISTENBELASTINGEN.
AANVULLENDE AANSLAG GEVESTIGD WEGENS DE
ONJUISTHEID VAN RET BEDRAG VAN DE AANGEGEVEN INXOMSTEN. ADMINISTRATIE DIE BIJ
VERGISSING HET BEDRAG VAN DEZE AANVULLEN·
DE AANSLAG NIET OP RET KOHlER BRENGT. WET'l'ELIJKHEID VAN DE VESTIGING VAN EEN
NIEUWE AANVULLEI\'DE AANSLAG.

2°

INKOJVISTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. TWEEDE RECLAMATIE BETREFFENDE EEN AANVULLENDE AANSLAG.
DIREC'l'EUR DER BELASTINGEN DIE DOOR EEN
ENKELE BESLISSING OVER DE TWEE RECLAMATIES UITSPRAAR DOET. WE'l'TELIJKHEID.

So

INKOJVISTENBELASTINGEN.
BUrL'ENGEWONE TERMIJN. - _ WE'l'TELIJKREID
VAN DE' VERBE'l'ERING 0)]' VAN DE AANSLAG VAN
AMBTSWEGE ZOLANG · DE BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR, OP R.ECLAMATIE, NIET IS GEGEVEN-.

INKO:M:STENBELASTINGEN. -

BUITENGEWONE TERMIJN. ADMINISTRA1'IE
DIE AAN DE . AANGIFTE ELEMENTEN ONTLEENT
DIE NUTTIG ZIJN VOOR. DE VESTIGING VAN DE
BELASTING. PROCEDURE DIE GEEN ERKENNING Ul'fMAART VAN DE GELDIGHEID VAN DE
AANGIF'l'E. PROCEDURE DIE GEEN VERZAKING IMPLICEER.T VAN RET AANWENDEN VAN
RET RECHT IN DE BUITENGEWONE TERMIJN
AAN TE SLAAN.

so

TVanneer de administ?-atie de onfttistheid van de aangifte van de belastingplichtiye erlcent, verrnag zij de belasting
te vestigen hetzif van ambtswege hetzij
door wijziging, in de bu.itenyewone termijnen voorzien bij artilcel 74 van de
samengeschalcelde wetten en opgeschorst
lcrachtens de beslu.itwet van 17 december 1942, zolan_q de beslissing van de
di?"ecteu.r, op de reclamatie van de belastingplichtige n·iet is gegeven (1). (Sa-

mengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 55, 56, 61, par. S,
65 en 74.)
4° Een aansz'ag bif navorde1·ing van 1"echten mag in . de bttitengewone tern~ijnen
na cle beslissing van de di1·ectetw der
belastingen op ae 1·eclarnatie van de belastingplichtige gevestigd wo1·den, ind·ien
deze aanslag geg1·ond is op elementen
clie cle adrninistraUe niet gelcend heett,
om een awn de belastingplichtige te wijten retlen, en die pas na de beslissing
van de directettr belcend zijn geworden (2). (Samengeschakelde wetten op

(1) en (2) Raadpl. verbr., 8 januari 1952
(A'l'r. Yerbr., 1952, biz. 219).

-
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de inkm;nstenbelastingen, art. 55, 56, 61,
,,par. 3, 65 en 74).
5° De administratie mag wettelijlc, zonder
dat z1tllcs een erlcenning van de geldigheid van de aangitte nitmaalct, die vm·zalc·in_q impliceert van het aanwenden
van het recht dat haar door Mtilcel 74
van de samengeschalcelde wetten verleend is, aan de aangifte, als teitelijlce
vennoedens, cle tot het vestigen van de
belasting clienstige elementen ontlenen (1) (2).
(BELGISOHE

STAAT, MINISTER
T. EENENS.)

VAN

FINANOIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 53, 55, 56, 65 en 74 van de
wetten betl·effende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, van artikel 7 van het besluit van
31 juli 1943, de wetten en besluiten inhoudende betreffende de nationale crisisbelasting, en, voor zoveel als nodig, van
artikel 6 van dezelfde wetten en besluiten, samengeschakeld bij het besluit van
de Regent van 16 januari 1948, doordat
het hof van beroep de onder artikel 19.230
op het kohier gebrachte aanvullende aanslag vernietigt om de reden dat de directeur der belastingen, bij wie de betwisting
aangelJracht was door de reclamatie tegen
de aanvankelijke aanslag onder artie
kel 52.358 op het kohier gebracht, behom·de de in die aanslag begane vergissing te herstellen, doch dat de taxeringsdtenst, zulks willende doen door de aanvullende aanslag te vestigen na het verstrijken van de normale aanslagtermijn
op basis van het bedrag der te laat aangegeven winsten, de aanvankelijk als ongedaan beschouwde aangifte geldig gemaakt heeft en dat derhalve de onder artikel 19.230 ingeschreven aanslag te laat
is gevestigd, dan wanneer het hof van
beroep zelf erkend heeft dat de onder artikel 52.358 op het kohier gebrachte aan(1) Verbr., 22 rnei en 3 juli 1956 (Bull. en
PASIC.; 1956, I, 1010 en 1234).
(2) Eens dat de oorzaak verworven is die er
het c;mtstaan van rnedebrengt, kan de administratis geen afstand doen van het recht de belasting gedurende de buitengewone termijnen,

vankelijke aanslag van ambtswege gevestigd werd wegens te laat .indienen der
aangifte en dan wanneer de aangeslagen
iukomsten noodzakelijk de te laat aangegeven inkomsten omvatten; dan wanneer
derhalve, de controleur-taxateur gerechtigd was, zolang de directeur over de
bovenbedoelde reclamatie geen uitspraak
had gedaan, die aanslag van ambtswege
te regulariseren binnen de termijnen van
artikel 74 van de samengeschakelde wetten, die bij de besluitwet van 17 december
1942 opgeschorst zijn; dan wanneer, zelfs
waar hij de te laat aangegeven inkomsten opnienw luat gelden bij het vestigen
van de onder artikel 19.230 op het kohier
gebrachte aanvullende aanslag, de contraleur in die omstandigheden geenszins de
reeds als onbestaand bevonden aangifte
geldig gemaakt heeft :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest en de aan
het hof voorgelegde stukken verweerder
over het dienstjaar 1946 een belastbaar
inkomen van 153.152 frank te laat aangegeven heeft;
Dat de controleur-taxateur, na het aldus aangegeven bedrag onjuist bevonden
te hebben, in 1918 van ambtswege een aan-·
slag gevestigd heeft op een vermoedelijk
inkomsten van 264.949 frank, doch slechts
een deel ervan op het kohier liet brengen, daar hij het niet op het kohier gebracht bedrag vau die aanslag bij vergissing afgetrokken had van de aanslag betreffende de te laat aangegeven inkomsten; dat verweerder op 23 juni 1949 tegen deze aanslag een reclamatie ingediend heeft;
Dat in mei 1950, de controlenr-taxateur,
de vergissing herstellend, een aanvullende
aanslag vestigde op basis van de te 1aat
aangegeven inkomsten, welke aanslag op
het kohier gebracht werd; dat verweerder
op 8 januari 1951 tegen de aanvullende
aanslag een reclamatie indiende;
Dat de beslissing van de directeur,
waarbij over beide reclamatie uitspraak
werd gedaan, op 19 november 1954 gegeven werd en de belastbare winst op
205.229 frank vaststelde;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de aanslag, waarin opnieuw
het aangegeven bedrag voorkomt, na de
normale verstrijking van het dienstjaar
waarop de inkomsten betrekking hebben,
te laat gevestigd blijkt en dienvolgens die
in 1950 op het kohier gebrachte aanvullende aanslag vernietigt om de redenen
voorzien bij artikel 74 van de samengescha.
kelde wetten, te eisen of na te vorderen
(verbr., 10 april en 22 mei 1956, Bull. en PAsrc.,
1956, I, 831 en 1010; 14 maart 1957, ibid., 1957,,

T,

sm.
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« dat de directeur, bij wie de betwisting
aangebracht was door de reclamatie van
23 juni 1949 en die in de volheid zijner
bevoegdheden handelde, behoorde de vergissing te herstellen en het juist bedrag
opnieuw te bepalen van de belastingen
welke verschuldigd waren op de aanslag
waartegen de reclamatie van 23 juni 1949
gericht was)) en << dat de taxeringsdienst,
door een nieuwe aanvullende aanslag te
vestigen, de aanvankelijkheid als ongedaan beschouwde aangifte opnieuw in
aanmerking genomen en in een zekere
mate geldig geniaakt heeft, zodoende op
zijn eerste houding terugkomende;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt niet enkel
dat de aangifte te laat was ingediend
doch dat de administratie ze onjuist bevonden heeft;
Dat de administratie derhalve vermocht
de aanslag hetzij van ambtswege, hetzij
door wijziging te vestigen in de buitengewone termijnen, gesteld bij artikel 74
van de samengeschakelde wetten en opgeschorst krachtens de besluitwet van 17 december 19.42;
Dat de administratie het recht heeft
de ontdoken belasting binnen de grenzen
van die termijnen na te vorderen, zolang
op de reclamatie van de belastingplichtige de beslissing van de directeur niet is
gegeven;
Dat een aanslag bij navordering van
rechten zelfs niag gevestigd worden in de
buitengewone termijnen na de beslissing
van de directeur, indien zij gesteund is op
elementen welke de administratie niet ter
kennis gekomen zijn om een aan de belastingplichtige te wijten reden en welke
pas na de beslissing bekend geworden
zijn;
Dat de adminishatie, zonder dat zulks
een geldig bevinden van de aangifte ople~
vert, hetwelk verzaking impliceert van
het aanwenden van het recht dat haar
door artikel 74 van de samengeschakelde
wetten verleend is, wettelijk aan de aangifte, als feitelijke vermoedens, de tot
het vestigen van de belasting dienstige
elementen vermocht te ontlenen;
Dat hieruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de aanvullende
aanslag nietig was wijl te laat gevestigd,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding 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.

28 maart 1957. - 16 kamer. - Voorzitter,. H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux

Henry de Faveaux. - Gelijkluidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en van Bastelaer (deze laatste
van de Balie van beroep te Brussel).

1~
1°
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INKOMSTENBELASTINGEJN.
EXTRABELASTING. PERSONEN WIER BEZOLDIGINGEN BEGREPEN ZIJN ONDER DE TOT HE'J'
VASTSTELLEN VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG
TE VERGELIJ:KEN ELEMENTEN. PERSONEN
OPGESOMD IN ARTI:KEL 25, PARAGRAAF 1, 2°,
LI'l"l'ERA b, VAN DE SAMENGESCHA:KELDE WETTEN OP DE IN:KOMS'l'ENRELASTINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE REDRIJFSIN:KOMSTEN.
VERSCHEIDENE BEZOLDIGINGEN VAN DE PERSONEN OPGESOMD IN ARTJiKEL 25, PARAGRAAI!' 1, 2°, LITTERA b, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN OP DE IN:KOMSTENBELASTINGEN. BEPALING DIE 'J'OT DOEL HEEI!'T DE
JUIS'l'E INNING VAN DE BELASTING OP DIE BEZOLDIGINGEN MOGELIJ:K TE MA:KEN, DOOR DE
WERKELIJ:KE ~'OESTAND VAN DE BELANGHEBBENDEN IN DE VENNOOTSCHAP IN AANMER:KING
TE NEMEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELAS'l'ING. OP DE BEDRIJFSIN:KOMSTEN.
IN ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, LITTERA b,
VAN DE SAMENGESCHA:KELDE WETTEN OP DE
INKOMSTENBELASTINGEN OPGESOMDE AMRTEN.
BEPALING DIE DE AARD VAN DE AMBTEN IN
AANMERKING NEEM'J' WELKE HUN RENAMING
WEZE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEJN.
BELASTING OP DE BEDRIJI!'SINKOMSTEN.
AMBTEN OPGESOMD IN AR'J'lliEL 25, PARAGRAAI!' 1, 2°, LITTERA b, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE~'TEN.- AMBTEN DIE NIET RET
JURIDISCH STATUUT VEREISEN VAN BEHEERDER, COMMISSARIS OF VEBEI!'l!'ENAAR BIJ EEN
VENNOOTSCHAP OP AANDELEN, NOCH RET GENIETEN VAN DE PREROGATIEVEN DIE ERMEDE
VERBONDEN ZIJN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEJN.
BELASTING OP DE BEDRIJI!'SINKOMSTEN.
AMBTEN OPGESOMD IN ARTlliEL 25. PARAGHAAI!' 1, 2°, LITTERA b, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. FUNCTIES EIGEN AAN
DE BEHEERDERS, COMMISSARISSEN OF VEREFFENAARS.

6o

INKOMSTENBEJLASTINGEN.
EJXTRABELASTING. VERSCHEIDENE BEZOLDIGINGEN VAN PEHSONEN OPGESOMD IN AR'J'IKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, LITTERA b, VAN
DE SAMENGESCHAKELDE WE'l"l'EN. BESLISSING VAN RET HOF VAN BEROEP DIE, UIT RET
FElT DAT TOT EEN BEPAALDE DATUM, ~'WEE
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VENNOOTSOHAPSBESTUURDERS BEDIENDEN VAN
DEZE· VENNOOTSOHAP WAREN, DOOR EEN BEDlF,NDENCONTRAOT VERBONDEN, EN DAT HUN .
WAREN
GEBEZOLDIGINGEN AFGETROKKEN
WEEST VAN DE WINSTEN VAN DEZE VENNOOTSOHAP, AFLEIDT DAT HUN BEZOLDIGINGEN NIET
MOGEN GEBRAOHT WORDEN ONDER DE INKOMSTEN VAN DE REFERENTIEPERIODE, VOORZIEN
ONDER ·DE TE VERGELIJKEN ELEMEN'l'EN BIJ ARTIKEL 4, PARAGRAAF 5, VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945, HETWELK VERWIJST NAAR
ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 2°, LITTERA b. 0NWETI'ELIJKE BESLISSING.

1 o De personen wier bezoldi,qingen be,q1·epen zijn onder de tot het vaststellen
van de belastbare grondslag te vergelijlcen elementen zijn degene d·ie opgesomd
zijn in artilcel 25, pa1·agraat 1, 2°, litte1·a b, van de samengeschalcelde wetten
ap· de inlcomstenbelastingen (1). (Wet

van 16 october 1945, art. 4, par. 5.)
2° ilrtilcel 25, paragraaf 1, 2°, littet·a b,
van de samengeschakelde wetten. op de
inlcomstenbelastingen heett tot doel de
juiste inning van de op de bezold·iginr1en
versch1tld·igde belasting mogelijlc te malcen, de werlcelijlce toestand van de belanghebbenden in de vewnootschap zijnde ·in aanmerlcing genomen.

3o Door in de opsommihg van de ambten
voorzien bij artilcel 25, paragraaf 1, 2°,
littera b, van de samengeschalcelde wetten niet alleen de personen die de hoedanigheid van beheerder, commissar-is
at ve1·ejfenaar bezitten op te nemen,
doch oolc degene die soortgelijlce ambten vermtllen, heett de wetgever de aard
1'an de ambten in aanmerlcing genomen,
wellce de benaming oolc zij waat·onder
zij uitgeoetend worden (2).
·

lastingen volstaat dat aan die personen
bevoegdheden zijn vedeend die, krachtens de wet of het maatschappelijlc verdrag, de beheerders eigen zijn en zodanig zijn dat daa1·uit het waarnemen van
een soortgelijlc ambt lean worden atueleid (4).

6° Is onwettelijlc, als schendend artilcel 25, pa1·agraat 1, 2°, Uttera b, van de
samen,qeschalcelde wetten op de inkomstenbelastingen, in zoverre deze bepaling met de beheerders, commissarissen
en ve·rejfenaars bij de naamloze vennootschappen ,qelijlcstelt degenen die
soortgelijlce ambten vermtllen, de beslissing va.n het hot van be·roep die, 1tit het
enlcel feit-dat twee bestmtnlers van een
naamloze vennootschap, tot een dat1tm
die zij bepaalt, « bedienden waren van
de verzoelcende vennootschap, doo1· een
bediendencontract ve1·bonden ll en « dat
de hun deswege toegelcende bezoldigingen als bedrijfslasten van de winsten
van de vm·zoelcende vennootschap wet·c
den afgetroklcen Jl, ajteidt dat die bezoldigingen niet mogen gerekend worden
tot die wellce toegekend zijn aan de in
artilcel 25, pMagraaf i, 2°, littera b, van
de samengeschalcelde wetten vermelde
personen en dat zij dienvolgens niet onder te b?-engen zijn bij de te vergelijlcen
elementen bedoeld bij artilcel 4, paragraaf 5, van de wet van 16 october
1945 (5).
(N. V. (( FABRIQUE NATIONALE DE CIRAGES ll,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

lijlcheid van de tmwties uitgeoefend
door.de personen opgesomd in artilcel25,
paragraaf 1, 2°, littera b, van de samengeschakelde wetten op de inlcomstenbe-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorziening tegen
het arrest enkel opkomt in zover daarbij
over de bepaling van de referentiewinst
uitspraak gedaan is;
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 4, paragraaf 5, en 19 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, 25, en inzonderheid 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1319, 1320 en 1922 van het

(1) Verbr., 17 november 1956, twee arresten
(Bull. en PAsrc., 1957, I, 277, en de conclusies
van de Ii. advocaat-generaal R. Delange).
(2) (3) en (4) Raadpl. verbr., 18 october 1949
(A1-r. Verbr., 1950, blz. 81), 22 februari 1955

(Bull. en PAsrc., 1955, I, 684), 22 november
1955 en 8 mei 1956 (ibid., 1956, I, 56 en 951)
en 17 november 1956 (ibid., 1957, I, 277).
(5) Raadpl. verbr., 22 november 1955 (Bull.
en PASIC., 1956, I, 275).

4° Indien de bevoegdheden, uitgeoetend
door de personen opgesomd in MUlcel 25,
paragraat 1, 2°, litte1·a b, die moeten
zijn van een lasthebber welke de vennootschap vertegenwoordigt, heett de
wetgever een soor·tgelijlcheid van ambten bedoeld, wellce geen jwtidisch stat1tut vereist dat identielc is met dat van
beheerder, commissaris at verejfenaar,
noah het genieten vergt van al de prerogatieven die met dezer j1tnct-ies verbonden zijn (3).

5° Tot het aanwezig zijn van de soortge-
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bezolcligingen te begrijpen van de beren Versavel en Demuynck, bestuurclers
cler vennootschap die gednrende het belastbaar tijclperk beheerclers ·geworclen
zijn, en znlks om de reden clat die per~
sonen gednrencle het referentietijclperk
door een- beclienclencontract met de vennootschap verbonclen waren, clan wanneer de bepalingen van artikel 25, paragraaf 1, 2°, litter a b, van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen en bijgevolg artikel 4, paragraaf 5, van de wet van 16 october 1945,
melding maken niet enkel van de bezolcligingen van de beheerclers, commissarissen... cloch ook van cle bezolcligingen van
alle personen, al clan niet door een beclienclencontract verbonclen, die soortgelijke ambten vervullen als die van evengemelcle beheerclers en commissarissen, en
clan wanneer clerhalve, door niet na te
vorsen of, zoals in de conclusies van aanlegster gestelcl was, de heren Versavel en
Demuynck v66r of na hun benoeming· tot
bebeerder identieke ambten vervulcl hadclen, het bestreclen arrest zijn beslissing
niet wettelijk met reclenen omkleed en de
conclusies van aanlegster niet passend beantwoord heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle clat blijkens de vermelclingen van bet bestreden arrest, de heren Versavel en Demuynck, die bestuurders van de aanleggende vennootschap
waren, op 7 november 1940 tot bebeerders
van bewuste vennootscbap .zijn benoemd ;
dat beide voormelde bestuurclers tot 6 november 1940 jegens de aanleggencle vennootscbap verbonden waren door een bedienclencontract en dat de hun cleswege
toegekende bezoldigingen als bedrijfslasten van de winsten cler vennootscbap afgetrokken zijn;
Overwegencle dat artikel 4, paragraaf 5,
van de wet van 16 october 1945 naar artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van de
samengescbakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen verwijst ten aanzien van de opsomming cler personen wier
bezolcligingen begrepen zijn: onder de tot
bet vaststellen van de belastbare grandslag te vergelijken elementen;
Overwegende clat de opsomming van de
in bet 2°, litter a b, van paragraaf 1, van
artikel 25 der samengescbakelde wetten
aangegeven functies niet beperkt is tot de
personen die de boedanigheid van bebeercler, commissaris of vereffenaar bezitten,
docb clat claarin tevens de personen voorkomen die soortgelijke ambten vervullen;
clat "de wetgever dam·door de aard der
ambten in aanmerking genomen heeft,
welke de titel ook zij waaronder zij uit-

geoefend worden; dat zulks beilntwo.ordt
aan bet cloel dezer bepaling betwelk, zijncle de juiste inning van de op de bezolcligingen verscbulcligde belasting mogelijk
te maken, alleen de werkelijke toestand
bp het oog beeft;
·
Overwegende clat, al moeten de uitgeoefende bevoegdbeden die zijn van een
lasthebber welke de vennootscbap ve£tegenwoorc1igt, de wetgever evenwel· een
soortgelijkbeicl van ambten becloelcl heeft
welke geen juricliscb statuut vereist dat
iclentiek zij met dat van een beheerder,
commissaris of vereffenaar, noel! bet genieten vergt van alle prerogatieven die
met clezer ftmctie verbonden zijn;
Dat het tot bet aanwezig zijn van de
soortgelijkbeicl volstaat clat aan die persoon bevoegdbeden zijn verleencl welke
kracbtens de wet of bet maatsclutppelijk
verclrag aan de bebeerders eigen zijn en
zodanig zijn dat daaruit bet waarnemen
van een soortgelijk ambt kan worden afgeleid;
Overwegende claf bet bestreden arrest
nit bet feit dat << beide bestuurders Versa vel en Demuynck tot 6 november 1940
bedienclen van de verzoekende vennootscbap en jegens baar door een bedienclencontract verbonden waren ll en « dat de
hun deswege toegekencle bezoldigingen als
hedrijfslasten van de winsten der verzoekende vennootschap afgetrokken zijn ll,
afieidt dat die bezoldigingen niet mogen
gerekencl worden tot die « welke toegekencl zijn aan de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b, van de samengeschakelcle wetten vermelde personen, en
mitsdien niet onder te brengen zijn bij de
te vergelijken elementen, aangeduid in
artikel 4, paragraaf 5, van de wet van
16 october 1945 ll; dat het arrest hierdoor
de in het middel aangecluide bepalingen
schenclt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, docb enkel voor zoveel bet bet
beroep van aanlegster met betrekking tot
bet bepalen van de referentiewinst niet
gegrond verklaart; beveelt cla t melding
van onderbavig arrest zal gemaakt .worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verwerencle partij tot de kosten ; verwijst de
alclus beperkte zaak naar bet Hof van beroep te Luik.
28 maart 1957. - 1• kamer~ - VoorzitSohier, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. '-- Geli.ilclnidende oonolttsie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Nossent
(van de Balie van beroep te Brussel) en
Van Leynseele.
te1·, H.
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2°

KAMER. -

VENNOOTSOHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCHAP. BEZOLDIGING VAN DE BEHEERDER. BEZOLDIGING BIJ RET EINDE VAN
RET DIENSTJAAR DOOR VOORAFNEMING OP DE
ALGEMENE ONKOS'l'EN. 0VERLIJDEN VAN DE
BEHEERDER VOOR RET EINDE VAN RET DIENSTJAAR. BEHEERDER DIE ,IN ZIJN PATRIMONIUM EEN SCHULDVORDERING MEl' TIJDSBEPALING, DIE OP ZIJN ERFGENAMEN OVERGAAT, GEHAD REEFT.
VENNOOTSOHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCHAP. BEZOLDIGING VAN DE BEHEERDER. BEZOLDIGING OP DE RESERVES
VOORAFGENOMEN NA BESLISSING VAN DE ALGE0VERLIJDEN VAN DE
MENE VERGADERING. BEHEERDER VOOR DEZE BESLISSING. BEHEERDER DIE IN ZIJN PATRIMONIUM EEN
RECHT OP SCHORSENDE VOORWAARDE OP DIE
VERGOEDING GEHAD REEFT. -RECHT DAT OP
DE ERFGENAMEN VAN DE BEHEERDER OVERGAAT
WEGENS DE TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE
VOORW AARDE.

go

VENNOOTSOHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCHAP. BEZOLDIGING VAN DE BEHEERDER. BEZOLDIGING DOOR VOORAFNEMING VAN EEN PERCENT OP DE UITGEKEERDE
WINSTEN. 0VERLIJDEN VAN DE BEHEERDER
V66R DE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADEHING. BEHEERDEH DIE HODDER IS GEWEEST VAN EEN EVENTUEEL RECHT OP EEN BEZOLDIGING. ElVENTUEEL RECHT DAT OP ZIJN
ERFGENAMEN OVERGAAT.

4°

OVEREENKOMST.- ElvENTUEEL RECHT.
BEGRIP. RECHT VAN DE BEHEEHDER
VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP BEZOLDIGD
DOOH VOORAFNEMING VAN EEN PERCENT OP DE
UITGEKEERDE WINSTEN.

5°

VENNOOTSOHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCHAP. BEZOLDIGING VAN DE BEHEERDER. BEZOLDIGING TEGELIJK DOOR
VOORAFNEMING OP .DE ALGEMENE ONKOSTEN
EN DOOR EEN TOESLAG OP DE UITGEKEERDE INKOMSTEN. 0VERLIJDEN VAN DE BEREERDER
V66R DE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VER-.
GADERING. ~ RECHT DAT OP ZIJN ERFGENAMEN OVERGAAT.
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7°

DE BELASTINGPLICHTIGE IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN EHFGENAAM MOET GEDRAGEN WORDEN, OP RET TIJDSTIP VAN DE BETALING VAN
HE1' INKOMEN, OP HE'!' BEDRAG VAN DE BEZOLDIGING DAT HIJ GEERFD REEFT.

28 maart 1957

VENNOOTSOHAPPEN. HANDELSVENNOOTSCHAP. BEZOLDIGING VAN DE BEREERDER.- 1\I[ANDAAT VAN DE BEHEERDER DAT
DOOR OVERLIJDEN EEN EINDE NEEMT V66R RET
EINDE VAN RET DIENSTJAAR. BEZOLDIGING
DIE << PRO RATA TEMPORIS >> DIENT BEREKEND
l'E WORDEN.
INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEZOLDIGING VAN EEN BEREERDER VAN EEN
HANDELSYENNOOTSCHAP. 0VERLIJPEN VAN
DE BEHEERDER GEDURENDE DE UITOEFENING
VAN ZIJN MANDAAT. RECHT OP DE BEZOLDIGING DIE .op DE ERFGENAMEN VAN DE BEREERDER OVERGAA1'. BELASTING DIE DOOR

8°

INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEt\. BEZOLDIGING VAN EEN BEHEEHDER VAN EEN
HANDELSVENNOOTSCHAP.
VENNOOTSCHAP
DIE AAN DE ERFGENAAM VAN DE OVERLEDEN BI!:HEEHDER HE'.r BEDRAG VAN DE AAN DEZE LAA'.rSTE VERSCHULDIGDE BEZOLDIGINGEN UITBETAALD HEEFT. VENNOOTSCHAP DIE DE DOOR
HAAR AAN DE BRON INGEHOUDEN BELAS1'ING
VERSCHULDIGD IS.

1 o l•Vannee1· de beheerder van een handelsvennootschap, voor de ttitvoering van
zijn rnandaat, bij het einde van het
dienstjaar bij vooratnerning op de algernene onkosten bezoldigd wordt en voor
het e·indc van het dienstjaar overlijdt,
heett hij in zijn patdrnonittm een
schuldvorde1·ing met tijdsbepaling .die
op zijn erfgenarnen overgaat.

2° Wannecr de behee1·de1· van een hanclelsvennootschap, voor de ttitoetening van
zijn nwndaat, bezoldigd wordt bij voorafneming op de rese1·ves na beslissing
van de algernene ve1·gadering en ove1·lijdt voordat deze beslissing genornen
is, heett hij in zijn pat1'irnonittrn een
recht op die bezoldiging gehad, op de
schorsende voorwaarde welke de stemming door bedoelde vergadering opleverde, recht dat, gezien de teru.gwerkende lcracht van de voorwaa1·de, op
zijn e1'fgenamen is over,qegaan. (Burger-

lijk Wetboek, art. 1179.)
go Wanneer de beheerder van een handelsvennootschap, lcrac'lttens de statttten en
eventueel lcrachtens de rnet cle andere
beheerders gesloten bijzondere overeenlcornsten, bezoldigd wo1·dt door voorafnerning van een percent op de uitgelceerde winsten en overlijdt voor de beslissing van de algemene vergadering
over het bestaan van de winsten en hun
ttitlce1·ing, is hij houde1· geweest van een
eventtteel 1·echt op een bezoldiging, recht
dat op zijn ertgenarnen overgaat.

4° Het recht dat de overleden beheerder
van een handelsvennootschap, bezoldigd
krachtens de statuten en de bijzondere
overeenlcornsten cloor vooratneming van
een percent op de uitgelceerde winsten,
gehad heett, is het eventtteel recht dat
zijn rnandaat niet onbezoldigd zott we. zen en dat, ingeval er zuivere en wm·lcelijlce winsten aanwezig zouden zijn en
de al.qemene vergadering de uitlcering
e1·van ni.ocht beslissen, hij daa1·van,
overeenlcomstig de statuten en de bijzondere overeenkornsten, een deel zou
ontvangen.

__::_ 636 5° Wanneer· cle beheercler.van een hanclels. vennootschap voor cle nitoefenin,q van
zijn manclaat volgens een .Qemengcl stelsel bezolcligcl wercl, clU wil zeggen cloor·
voorafneming van een vast of ver·anclerUjk beclrag op cle algemene onlcosten
alsoolc cloor een toeslCL{f op cle ·uitgekeercle inlcomsten, en wwnneer· hij v66r
de beslissing van cle algernene ver·gacle'rin.Q overlijclt, gnat het recht, aat M.i ·in
zijn patrimoniu.rn gehacl heett over op
zijn ertr1enamen.
6o De bet(tUng van cle bezolrlig·ing van cle
beheenler van een hanclelsve·nnootschazJ,
wiens manclaat in cle loop van een
clienstjnar cloor. overlijclen een eincle genomen heejt, client pro rata temporis te
,qeschierlen.
7° TVellce oolc rle wijze van bezolcliging zij
rlie rle n;ohtsvoorrJanger van een belastingpUohti.qe, tifrleits zi.in leven beheerrler van een hanrlelsvennootsohap, ten
goerle behoorrle te lcomen, rnoet cle bed'l'ijjsbelastin.Q rloor rleze belastingzJliohtige in z·ifn hoeclanigheirl van er·jgenaam
rJerlr·arJen wor-den, op het tijclstip van cle
betaliny van het inlcomen, op het bedraa van rle bezoldiginyen van zijn
r·eohtsvoor·ganger rlie hif geiJrfrl heejt.

(Samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 32, par. 3.)
8°

Wanneer een handelsvennootsohap,
waarin rle reohtsvoorganyer· van een belastin,qpUohtige een manclaat van beheer·rler· ver·mtlrle, als sohtt.lrlenaar, aan
rle ertgenaam van haar over·lerlen beheer·de1· het beclrag betaalcl heett van de
aan rleze laatste versolmlrliyrle bezolrliyingen, een in het 2° van par·agr·aaf 1
van artikel 25 rler samengesohalcelde
wetten nangerltticl inlcomen, is rleze vennootsohap de aan cle bran ingehottclen
belastiny. versohttlcligcl. (Samengescha-

kelde wetten op de inkomstenbelastingen, art. 31, par. 1, litt. b.)
(BARON JEAN EMPAIN EN CONSORTEN,
T. BELGISCHE S'J'AA'f; MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1954 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, paragraaf 1,
inzonderheid 2°, litter a b, 29, paragrafen 1 en 3, 31, paragrafen 1 en 3, 32, paragrafen 2 en 3, 35, paragraaf 1, 39 en 54,
IJaragraaf 1, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, samengeschakeld
bij het besluit van de secretaris-generaal
van het Ministerie van' financien van
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, van

dezelfde artikelen van voormelde wetten
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, van de artikelen 1, 2, parag1;aaf 1, en 7 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting;
samengeschakeld bij het besluit van de
secretaris-generaal van het Ministerie van
financien van 31 juli 1943 en, voor zoveel
als nodig, van de artikelen 1, 2, paragraaf 1, en 6 van dezelfde wetten, samengeschakeld bij het beshiit van de Regent
van 16 januari 1948, van de artikelen 14
(tekst, gewijzigd bij artikel 1 van het besluit van 10 februari 1941 van voormelde
secretaris-generaal, en, voor zoveel als nodig, tekst gewijzigd bij het besluit van de
Regept v.an 31 october 1947), 35, vierde
lid, en 38 van het koninklijk besluit van
22 september 1937, tot uitvoering van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, en van de artikelen 97 en 110 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest beslist dat de bedrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullende personele belasting
verschuldigd waren en wettelijk aan de
bron gei:nd waren geworden op de sommen welke in 19±6 en in 1947 na het overlijden van baron Jean Empain op 7 februari 1946 waren betaald geworden aan
aanleggers als diens erfgenamen en uit
hoofde van tantiemes van beheerder of
commissaris van vennootschappen, welke
hij door zijn bedrijfsactiviteit tot met
zijn overlijden verdiend had, doch waarvan de bedragen pas waren vastgesteld
en waarvan de verdeling pas na zijn overlijden was verricht, om de reden dat het
inkomsten betreft, bedoeld in artikel 25,
paragraaf 1, 2°, b, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en waarop de bedrijfsbelasting
is geheven, zonder dat de belastbaarheid
ervan afhankelijk is gesteld van de ter
zake niet vervulde voorwaarde dat de inkomsten door de belastingschuldige werkelijk ontvangen zijn, en dan wanneer
artikel 32, paragraaf 2, van dezelfde wetten « zich niet verzet tegen het begrijpen,
in de bedrijfsinkomsten van de overledene, van de sommen welke hem (sio) na
zijn overlijden zijn toegekend l), naardien
deze bepaling de persoon aanduidt welke
jegens de fiscus de belasting zal verschuldigd wezen, doch het karakter der belastbare inkomsten in genen dele wijzigt,
dan wanneer, enerzijds, behoudens een ter
zake niet aanwezige wettelijke uitdrukkelijke uitzondering, de bedrijfsbelasting
en dienvolgens de nationale crisisbelasting en de aanvullende personele belasting, inzonderheid op de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, bedoelde onderscheiden bezoldigingen van de beheerders of commissarissen van vennoqtschappen niet treffen
het recht als zodanig op het bekomen van
sommen welke eventueel zullen verschul-
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digd ZIJn, zoals de tantH~mes, door de
de bij de procedure gevoegde stukken
vennootschap tot bezoldiging van de acti- blijkt dat, al waren voor zekere dier venviteit van de beheerder of commissaris, nootschappen de balans en de verlies- en
doch de werkelijk aan de belastingschul- winstrekening v66r het overlijden van de
dige betaalde sommen voor wie zij enkel rechtsvoorganger van aanleggers en voor
op dat tijdstip een inkomen uit zijn be- andere na zijn overlijden opgemaakt, de
drij:fsactiviteit uitmaken, dan wanneer, beslissingen der algemene vergaderingen
anderzijds, in geval van staking van het betreffende zijn bezoldigingen pas na zijn
bedrijf door· overlijden, een bijzondere overlijden genomen zijn;
aanslag gevestigd wordt volgens de resulOverwegende dat het bedrag der bezoltaten van de periode tijdens welke het digingen, berekend voor het gedeelte der
bedrijf uitgeoefend is, dit wil zeggen val- dienstjaren tijdens welke de overledene
gens de tijdens bedoelde periode ontvan- zijn functies in die vennootschappen vergen bezoldigingen, die door de algemene v]lld heeft, aan diens erfgenamen, ter
erfopvolgers van de overledenen binnen zake aanleggers, uitbetaald werd nadat
drie maanden na het overlijden dienen de belasting op de bedrijfsinkomsten, de
aangegeven te worden, bedoelde aanslag nationale crisisbelasting en de aanvulten laste van de overledene gevestigd en lende personele belasting aan de bron
ten name van de nalatenschap op het ko- werden afgehouden;
hier gebracht zijncle, wat belet clat in de
Dat aanleggers, die op dat bedrag aanbedrijfsinkomsten van de overleclene som- geslagen zijn, tegen de aanslag een reclamen zouden worden begrepen welke, matie ingediend hebben;
« daar zij hem na zijn overlijden toegeDat zowel de directeur der belastingen
kend zijn geworden JJ, volgens de termen als het hof van beroep beslist hebben dat
van het arrest, hem in werkelijkheid hele- de aanslagen principieel wettelijk waren;
maal niet toegekend zijn gedurende de
Overwegende dat artikel 25, paraperiode van uitoefening van zijn bedrijf, graaf 1, van de samengeschakelde wetten
en dan wanneer mitsdien, de litigieuze onder meer onder nr 2, littera b, treft « de
tantiemes welke na het overlijden van verschillende bezoldigingen
van de behun rechtsvoorganger aan aanleggers toe- heerders, commissarissen of vereffenaars
gekend zijn uit hoofde van diens bedrijfs- van de vennootschappen op aandelen JJ;
activiteit tot met zijn overlijden, niet beOverwegende dat, ingeval de rechtslastbaar waren, evenmin aan de bron als vomoganger van aanleggers voor het
op aangifte, in bovengemelde belastingen waarnemen van zijn mandaat bij het
in hoofde van de overledene noch, gevolg- einde van het boekjaar bezoldigd was uit
lijk, in hoofde van zijn erfgenamen als de algemene onkosten, hij in zijn patrizodanig, en dan wanneer zij evenmin in monium een termijnvordering gehad heeft
hoofde van aanleggers persoonlijk belast- die op zijn erfgenamen overgegaan is;
baar waren, om de reden dat bewuste tanOverwegende dat, ingeval hij bezoldigd
tiemes in hunnen hoofde niet, zoals het was uit de reserves, na beslissing van de
bestreden arrest trouwens vaststelt, een algemene vergadering, hij in zijn patribezoldiging van hun bedrijfsactiviteit uit- monium een recht op die bezoldiging gemaakten, doch het ontvangen van het ka- had heeft, op de schorsende voorwaarde
pitaal van een schuldvordering die te welke de stemming door bedoelde Vergahunnen opzichte geen bedrijfsinkomsten dering opleverde;
uitmaakt, welke reden aanleggers regelDat krac]}tens artikel 1179 van het Burmatig voorgebracht hebben in hun beroep gerlijk Wetboek, de vervulde voorwaarde
en hun conclusies v66r het hof van beroep terugwerkt in de loop van het deel van
om die belastbaarheid te betwisten en het boekjaar tijdens hetwelk het mandaat
welke het arrest nalaat te beantwoorden waargenomen is geworden; ·
met schending van artikel 97 van de
Dat, in dergelijk geval, vermits de
Grondwet :
mandaathouder v66r de vervulling van
de voorwaarde overleden is, dezes rechten
Over het eerste onderdeel :
op zijn erfgenamen overgegaan zijn;
Overwegende ·dat het bestreden arrest
Overwegende dat, ingeval de rechtsvaststelt dat de door de litigieuze belas- voorganger van aanleggers bezoldigd was
tingen getro.ll'en inkomsten de bezoldigin- krachtens de statuten en eventueel krachgen zijn, door wijlen baron Jean Empain tens de met de andere beheerders of coinverdiend door het uitoefenen van zijn missarissen gesloten bijzondere overeenfuncties van beheerder of commissaris komsten, door afneming van een percent
van vennootschappen op aandelen waar- op de uitgekeerde winsten, hij slechts
van de firmanaam en de statuten noch uit houder geweest is van een eventueel recht
het bestreden arrest, noch uit de regelma- op het ontvangen van een bezoldiging;
tig bij de procedure gevoegde stukken
Overwegende echter dat de rechtsvoorblijken;
ganger van aanleggers in dat geval in zijn
Overwegende dat zowel uit de vaststel- patrimonium krachtens het vennootlingen van het bestreden arrest als uit . schapscontract het recht gehad heeft dat
0

0

0

-
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ZlJll mandaat niet onbezoldigd zou wezen
en dat, ingeval er zuivere en werkelij)l:e
winsten aanwezig zouden zijn en de algemene vergadering de uitkering ervan
mocht beslissen, hij daarvan overeenkom~
stig de statuten en eventueel overeenkomstig de bijzondere overeenkomsten een
deel zou ontvangen;
Dat in deze onderstelling dit recht aan
aanleggers toegevallen is;
Overwegende tenslotte dat, ingeval de
rechtsvoorganger van aanleggers volgens
een gemengd stelsel bezoldigd was, dit
wil zeggen door een vast of veranderlijk
bedrag uit de algemene onkosten en door
een toeslag op de uitgekeerde inkomsten,
zijn recht insgelijks op zijn erfgenamen
overgegaan is;
Overwegende dat uit de bij de procedure gevoegde stukken blijkt da t de vennootschappen op aandelen waarin baron
Jean Empain zijn functies uitoefende gehouden waren aan aanleggers, zijn erfgenamen, de bezoldigingen te betalen waarvan het belastbaar karakter betwist is;
Dat immers de betaling van de bezoldiging van de beheerder of de commissaris
wiens mandaat in de loop van een boekjaar door overlijden een einde genomen
heeft, pro 1·ata temporis dient te geschieden:
Overwegende dat aangezien de vennootschappen, waarin wijlen baron Jean
Empain een mandaat van beheerder of
comrnissaris vervulde, als schuldenaar een
in het 2° van paragraaf 1 van artikel 25
der samengeschakelde wetten aangeduid
inkornen betaald hebben, die vennootschappen krachtens artikel 31, paragraaf 1, littera b, van de sarnengeschakelde wetten de belasting verschuldigd waren;
Overwegende dat, welke de wijze van
bezoldiging zij die hun rechtsvoorganger
ten goede behoorde te komen, de belasting
door aanleggers als erfgenamen verschuldigd was op het tijdstip van de betaling
van het inkomen, overeenkomstig artikel 32, paragraaf 3, van dezelfde wetten;
Overwegende dat dit onderdeel van het
rniddel naar recht fa:ilt;

Over het tweede onderdeel :

Dat
del in
Om
ning;
ten.

het tweede onderdeel van het midfeite niet opgaat;
die redenen, verwerpt de voorzieveroordeelt aanleggers tot de kos-

28 rnaart 1957. - 1e karner. - VoorzitSohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijkl1tidende concl1tsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. AnsiauK en Van Leynseele.
te1', H.

1e

29 maart 1957

KAMER. -

1° FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN.
- BEWERING DAT EEN DAAD EEN FOUT UIT:MAAK'l' DIE AFBREUK DOET AAN DE WAARDE
VAN EEN HANDELS:MERlL - AANSPRAAK DIE
NIET VOOR DE EERSTE MAAL v66R HE1' HOF
MAG GEBRAOHT WORDEN.
2° TUSSENKOMST. - BURGERLIJKE ZAKEN. - VERBREKING.- EIS VAN AANLEGGER
'l'OT GEMEENVERKLARING VAN HET ARREST. VERWERPING VAN DE VOORZIENING. - Ers
VAN BELANG ONTBLOOT.
1° De eiser in ve1·brelcing, eigenaar 1.>an
een handelsme1'7c, is niet ontvankelijk
om voor de ee·rste maal voor het hot te
beweren dat de verweerder, die een P1'0d1wt, hetwellc dit merk clraagt, ve1'kocht heett onde1· de prijs door eiser
opgelegd, daa1·door een tout begaan
heett die aan de waa1·de van het me1·1c
atbrmtlc doet.
2° Door de verwerping van de voorziening
is de eis tot gemeenvedclaring van het
arrest, door de· aanlegger in' verbrekin(f
ingesteld, van belang ontbloot geworden (1).

(N. V. ETABLISSEMENT

J.

NEEFS, T. WILLEMS.}

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegende dat het bestreden arrest, arrest, op 7 juni 1955 gewezen door het
door te beslissen dat de litigieuze inkom- Hof van beroep te Brussel ;
sten bedoeld waren in paragrat~-f 1, 2°, b,
Over het middel, afgeleid uit de scherrvan .artikel 25 der samengeschakelde wetvan de artikelen 537, 544, 1382, 1383
ten en als zodanig onder de bedrijfsbelas- ding
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3 (li:oninkting. vielen, irnpliciet doch duidelijk de lijk
besluit
nr 89 van 29 januari 1935, arstelling van aanleggers verworpen beeft
volgens welke de bezoldigingen voor de tikel 1) van de wet van 1 april 1879 beerfgenarnen niet een bedrijfsinkornen uit- treffende de fabrieks- en handelsrnerken
maakten « doch het ontvangen van het
kapitaal' van een schuldvordering welke
(1} Verbr., 20 januari 1955 (A1·r. Verb1·.,
te hunnen aanzien geen inkomen oplevert));
. 1955, blz. 392).
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enkele font heeft begaan door merkarti,
kelen in het klein te hebben verkocht onder de door eiseressen opgelegde prijzen,
om reden dat het eigendomsrecht op een
handelsmerk zich niet uitstrekt tot een
eigendomsrecht op de koopwaar die onder
de bescherming en onder de waarborg
van het handelsmerk verkocht wordt, dat
het recht van de eigenaar van een goed
zich niet kan ontbinde'n in een eigendomsrecht op de waar en de verpakking en in
een detentierecht op het merk, dat anders
het goed onvervreemdbaar zou worden en
dat het gevolg ervan zou zijn een jtts in 1·e
aan de eigenaar van het merk toe te kennen door zijn recht een opgelegde prijs te
doen eerbiedigen, dan wanneer het eigendomsrecht bet recht niet toekent aan een
ander een schade te berokkenen en hij,
die een merkartikel verkoopt tegen een
prijs welke hij weet lager te zijn dan de
door de fabrikant opgelegde verkoopprijs,
afbreuk doet en, in elk geval, afbreuk
kan doen aan de waarde van het merk
van de fabrikant en aan een element. van
dezes handelsfonds, hetgeen een font uitmaakt in de zin van de artikelen 1382 en
;1383 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit
volgt dat, hoe het ook .zij, de redenen van
het arrest niet voldoende zijn om, naar
de eis van artikel 97 van de Grondwet,
het beschikkend gedeelte ervan te rechtvaardigen :
Overwegende dat blijkt uit de niet bestreden vaststellingen van het arrest dat
aanlegsters hun vordering steunden :
;to op de aantasting, door verweerder, van
hun eigendomsrecht op hun handelsmerk,
aantasting bestaande in het wederrechtelijk gebruik van dat eigendomsrecht;
zo op de medeplichtigheid van verweerder
aan overtredingen door zijne leveranciers
gepleegd;
Overwegende dat, op grond van niet
door de voorziening bestreden motieven,
het arrest het bestaan van dergelijke medeplichtigheid van de hand wijst;
Overwegende dat het middel niet langer
staande houdt dat het arrest onwettelijk
beslist heeft dat verweerder geen wederrechtelijk gebruik van het eigendomsrecht
van aanlegsters op het merk heeft gemaakt;
Dat het aanvoert dat verweerder, welke producten heeft verkocht onder de
prijs cliP aanlegsters hadden opgelegd aan
·hun kopers, welke <le waren aan verweerder hadden voortvei'kocht, - een fout had
.begaan die afbreuk doet, of althans a:E'breuk kan doen, aan de waarde van het

merk, en dat dienaangaande de rechter
zich had dienen te verklaren;
Overwegende, aan de ene zijde, dat
daar die aanspraak niet v66r het hof van
beroep ·werd · gebracht, lletzelve ertoe niet
gehouden was deze ambtshalve te onderzoeken;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
daar zij vreemd is aan de openbare orde,
die aanspraak niet voor de eerste maal
vo6r het hof kan wor<len gebracht;
Overwegende dat het middel dienvolgens niet kan worden ingewilligd ;
En overwegende dat de vordering tot
gemeenverklaring van het arrest, die door
aanlegster tegen de vereniging zonder
winstgevend doel << De Eendracht >> werd
ingesteld, van belang ontbloot is ingevolge
het verwerpen van de voorziening;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, alsmede de vordering tot gemeenverklaring van het arrest; veroordeelt
aanlegsters tot de kosten.
29 maart 1957. ~ 1° kamer. - Yoorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Yerslaggever, H. Belpaire. Gelijkluidende concl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Simont en Ansiaux.
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BEVOEGDHEID EN AANLEG. -BuRGERLIJKE ZAKEN. U IT DEN EOHT GESOREIDEN EOHTGENOTEN. JYlOEDER DIE LATER
VAN DE VADER VAN DE MINDERJARIGE KINDEHEN, VAN WIE ZIJ DE BEWARING HEEFT, DE
UITVOERING EIST VAN DE VERPLIOHTING TOT
UITVOEONDERHOUD VAN DIE KINDEREN. RING DOOR BE1'ALING VAN EEN UITKERING TO'l'
EIS INGESTELD SEDERT RET
ONDERHOUD. IN WERKING 'l'REDEN VAN DE WET VAN 10 FEBRUARI 1953. BEVOEGDREID VAN DE VREDEREOH1'ER ZELFS INDIEN RET BEDRAG VAN DE
EIS 10 000 FRANK OVERSOHRIJDT.

De vredereclzter is bevoegd om kennis te
nemen van de eis tot ttitvoering, door
betaling van een uitkering tot onderhand, van de verplichting tot onderhottd
van de uit het huwelijlc gesproten lcinderen, voorzien bij artilcel 203 van het
Burgerlijk Wetboek, die wordt ingesteld na het in we1·Jcing treden van de
we.t van 10 jebru.a1·i 1953 door de ttit den
echt gescheiden vrouw tegen de vader
van die kinderen, van wie z·ij de bewaring heett, zelfs indien het bedrag van
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Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 3 van de wet van
25 maart 1876 op de bevoegdheid, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 10 februari 1953, doordat het bestreden vorinis
een vonnis bevestigt van de vrederechter
te Tongeren die zich bevoegd had verklaard om te beslissen over een door verweerster ingestelde vordering in naam
harer twee minderjarige kinderen en die
ertoe strekte eiser te horen veroordelen,
voor de zoon Paul, een maandelijks onderhoudsgeld van 2.000 frank, en voor de
dochter, een maandelijks onderhoudsgeld
van 1.500 frank te betalen, en zulks doet
om reden dat de eis is gesteund op de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk Wet~
boek, dan wanneer de buitengewone bevoegdheid van de vrederechter zich niet
tot de bij die wetsbepalingen voorziene
gevallen uitstrekt, maar enkel tot deze
gesteund op de artikelen 205, 206 en 207
van het Burgerlijk Wetboek die het geval
voorzien waarin de ouders onderhoudsg·eld vorderen van hun afstammelingen of
het geval waarin deze laatsten, meerderjarig geworden, zich voor onderhoud wenden tot hun vader en moeder en andere
bloedverwanten in opgaande lijn :
Overwegende dat nit de vastsb~llingen
van het bestreden vonnis en uit de beweegredenen van de beslissing van de eerste rechter, waarnaar het vonnis verwijst,
blijkt dat verweerster, gescheiden echtgenote van aanlegger, handehmde in hoedanigheicl en van moecler. aan wie cle twee
nit het huwelijk gesproten minclerjarige
kinderen toevertrouwd werclen, en van
wettelijke beheerster der goederen van
die minderjarigen, na de inwerkingtreding
van de wet van 10 februari 1953, tot wijziging van de volstre:kte bevoegdheid en
van de plaatselijke bevoegdheid in .zake
verstrekking van levensonderhoud, tegen
aanlegger een vordering ingesteld heeft,

strekkende tot het betalen van een uitke~
ring tot onderhoud ten voordele van gezegde minderjarigen; dat de vordering Ol.}
de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk
Wetboek gesteund was en dat het jaarlijks bedrag van het gevorderd onderhoudsgeld, voor elkeen van de minderjarigen, 10.000 frank overschreed;
Overwegende dat het bestreden vonnis.
in strijd met aanleggers conclusies, beslist heeft dat de eis, in eerste aanleg,
binnen de bevoegdheid van de vrederechter viel krachtens de bepalingen van· artikel 2 van de wet van 10 februari 1953;
Overwegende, weliswaar, zoals het middel erop wijst, dat artikel 2 van voormelde wet geen melding maakt van .artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek, doch
enkel van de artikelen 205, 206, 207, 212,
337 en 351 van dit wetboek, en dat de verplichting tot onderhoud welke artikel 203
aan de vader van een niet-geemancipeerd
minderjarig kind oplegt, zelfs wanneer
ze uitgevoerd wordt onder vorm van een
uitkering tot onderhoud, en de onderhoudsverplichtingen voorzien door de artikelen 205, paragraaf 1, en 207, alhoewel
gemene kentekens hebbende, dezelfde niet
zijn;
Overwegende, enerzijds, dat uit de
voorbereidende werkzaamheden van de
wet van 10 februari 1953 blijkt dat de
wetgever aan de vrederechter de kennis
heeft willen opdragen, op algemene wijze,
van de geschillen omtrent uitkering tot
levensonderhoud en aileen heeft wilren
'uitsluiten de eisen die verband houden
met een geding tot echtscheiding of tot
scheiding van tafel en bed en de eisen die
de oplossing onderstellen van een kiese
voorafgaande kwestie, namelijk de eisen
gesteund op de ar:tikelen 340b, 762 en 763
van het Burgerlijk Wetboek; dat hij niet
heeft overwogen dat zulks het geval was
van een OD artikel 203 gesteunde eis;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 2
van de wet uitdrukkelijk aan de vrederechter de kennis toekent van eisen tot
onderhoudsgeld ten voordele van zekere
erkende onechte kinderen, op artikel 337
van het Burgerlijk Wetboek gesteund,
dan wanneer die uitkering, volgens het
geval, beheerst wordt door de regelen toe~
Dasselijk op de krachtens artikel 203 verschuldigde uitkeringen of door de regelen
die de krachtens de artikelen 205, paragraaf 1, en 207 verschuldigde uitkeringen
betreffen, waaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat (le vre-

(1) Raadpl. Parl. Besch., Kamer, zittijd 19511952, ur 126; Senaat, zittijd 1951-1952, ur 526.
N opens het onderscheid tussen de verplichting tot onderhoud voorzien bij artikel 203 van
het Burgerlijk Wetboek en de verplichting tot
levensonderhoud,. voorzien bij de artikelen 205,

paragraaf 1, en 207 van zelfde wetboek, raadpleeg DE PAGE, bd. I, ur 54;8bis, alsook de nota
onder verbr., 13 februari 1947 (Bull. en PASIC.,
1947, I, 52) ; nopens de draagwijdte van artikel 337 van het Burgerlijk Wetboek, zie DE
PAGE, bd. I, nr 1196.

de eis 10.000 frank

overschrijdt

(1).

(Wet van 10 februari 1953, art. 2.)
(HENAUf>T, T. VAN DEN KERCKHOVE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 november 1955 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;

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

-------------
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derechter in eerste aanleg, en de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep,
bevoegd waren om kennis te nemen van
de door verweerster qnalitate qua ingestelde vordering, geen enkel der in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 maart 1!l57. ~ 1" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. Gelijlcltti~
dende conclttsie, H. Raoul Hayoit deTermicourt, procureur-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1° WEGENIS. -

BUURTWEGEN. -REPLANTINGEN DOOR EEN PARTICULIER OP EEN OPENBARE WEG. - RECHTSVORDERING VAN EEN
GEMEENTE TOT VERWI.TDERING VAN DE BEPLANTINGEN. - AARD.

2° VERJARING IN BURGERLIJKE ZA-

KEN. - BEPLANTINGEN DOOR EEN PARTICULIER OP EEN OPENBARE WEG GEDAAN. BUURTWEGEN. - STAAT VAN ZAKEN ONVERENIGBAAR MET DE BESTEMMING VAN OPENBAAR
NUT VAN DE WEG. - RECHTSVORDERING TOT
OPHOUDING VAN DEZE STAAT. - 0NVERJAARBAARHEID.
1 o De rechtsv01'dering ·van een gemeente
st1'elclcende tot verwijdering van bomenbeplantingen, door een particulier gedaan op een openbare weg die tot de
btttwtwe.qenis beh001't, lean een vordering zijn tot vergoeding van de schade
veroorzaalrt door het misdrijf ontstaan
d001' het planten van bomen op de openbare weg; zij lean oolc een .vordering
zijn strelclcende tot het weuruimen van
een, met de bestemming van openbaar
nut van de weg onverenigba1'e, toestand (1).

zo

Is onvm'jaarbaar de vordering van een
gemeente st1'elclcende tot ve1'Wijdering
van bornen door een partiettlier geplant
op een openba1'e weg, die tot de btturtwegenis behoort, en hierop gesteund dat
het behoud van die beplantingen onverenigbaar is met de besternming van
openbaar nut van de weg (2).

(1) en (2) Verbr., 6 maart 1953 (A1'T. Yerb1·.,
1953, blz. 464) en de nota's 1 en 3.
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(GEMEENTE .ZWEVEZELE, T. ANDRIES.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juli 1955 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2226 van het Burgerlijk Wetboek, 73 van de provinciale
verordening van 21 juli 1887 op de buurtwegen van de provincie West-Vlaanderen,
goedgekeurd bij het koninklijk besluit
van 16 november 1887, 21 en 23 van de
wet van 17 april 1878, doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres ~
strekkende tot verwijdering van opgaande populieren en knotwilgen, door ver- '
weerder langs een buurtweg van het
grondgebied van eiseres geplant in strijd
met de bepalingen van voormeld artikel 73
en tot schadevergoeding - niet ontvankelijk verklaart omdat die overtreding
een ogenblikkelijk misdrijf uitmaakt,
strafbaar met politiestraffen en dat was
·verjaard, dan wanneer de vordering strekkende tot verwijdering van ongeoorloofde
beplantingen langs een openbare weg niet
vatbaar is voor verjaring :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de kwestieuze beplantingen in 1951
werden gedaan in strijd met de provinciale verordening op de buurtwegen ;
Dat het erop wijst dat dit planten een
ogenblikkelijk misdrijf uitmaakt, strafbaar gesteld met politiestraffen, en dat
het vaststelt dat de daaruit volgende publieke vordering door verjaring vervallen
is;
Dat het ambtshalve beslist dat, daar
zij in 1953 werd ingesteld, de in het middel bedoelde burgerlijke vordering eveneens verjaard is;
Overwegende dat de omstandigheid dat
een misdrijf tegen een reglement op de
buurtwegen geen aanleiding heeft gegeven, binnen de termijn van verjaring, tot
het instellen van de publieke vordering of
van een burgerlijke vordering tot herstelling van de door het Inisdrijf veroorzaakte schade, niet tot gevolg heeft aan
de weg, met betrekking tot dewelke het
Inisdrijf werd gepleegd, zijn bestemming
van openbare weg te ontnemen of om, in
weerwil van artikel 2226 van het Burgerlijk Wetboek, de dader van het misdrijf
rechten te verlenen welke met die bestemming onverenigbaar zijn;
Dat, derhalve, niettegenstaande het
verstrijken van hogerbedoelde termijn
van verjaring, aanlegster . ontvankelijk
bleef om te bewijzen dat het in stand
houden van de kwestieuze beplantingen
in feite onverenigbaar was met de be-
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het verwijderen ervan;
Overwegende dat, om de vordering van
aanlegster te hebben afgewezen, op grond
aileen hiervan dat zij slechts de burgeriijke vordering kon zijn volgend nit een
misdrijf, zoals bedoeld bij de wet van
17 april 1878, zonder na te gaan of zij de
hierboven bepaalde draagwijdte niet had,
de rechter het dispositief van zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd heeft ;
Dat het middel gegrond is;
-Oin die redenen, verbreekt het bestredcn 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 Kortrijk.
29 maart 1957. - 1" kamer. - VoorzUter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. BeJpaire. Gelijlcl~ti
dende oonol~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1° l\HLITIE. - UITSTEL EN VRI.JSTELLING
. VAN DlENST OP MORELE GROND. - GEZINSSTEUN. - IN AANMERKING ~I'E NEMEN INKOMS1'EN. - !NKOMSTEN VAN EEN BEDRIJF AAN DE
OUDERS VAN EEN DIENS'l'PLICHTIGE TOEBEHORENDE, DOOR DOOR DEZE LAATSTE UITSLUITEND VOOR EIGEN REKENING BEHEERD.
20 VERBREKING.- BEVOEGDHEID.- MILITIE. - MIDDEL AANVOEREND DAT DE HOGE
MILITIERAAD IN FEITE DE ELEMENTEN VAN DE
ZAAK SLECHT BEOORDEELD HEEFT. - 0NBEVOEGDHEID VAN RET HOF.
1o De in aanmerlcing te nemen inlcomsten
om te oordelen ot een dienstpliohtige
op een uitstel ot op de vrijstelling van
dienst reoht heett als onmisbare ste·nn
van zijn vadm· en moede1·, omvatten de
inlcomsten niet van een bedrijf dat aan
de ouders van de dienstJJliohtige toebehoort dooh aan hun zoon overgelaten
werd en door deze laatste, uitsMtitend
voor eigen relcening, behee1·d wordt,· zij
omvatten noohtans de netto-inlcomsten
die de o~tde1·s · evenhteel 1tit die overdraoht halen (1). (Wet van 15 juni 1951,

art. 10, par. 2, 1°, en 12, 4°).
(1) Raadpl. verbr., 14 februari 1955 (Bttll.
en PAsrc., 1955, I, 638). Raa-dpl. ook _verbr.,
21 december 1953 (A1'1'. Verbr., 1954, blz. 291),
14 februari en 7 maart 1955 (ibid., 1955,

2° H et hot heett de maoht niet om na te
gaan of cle hoge militieraad, in teite,
cle elementen van de zaalc goecl ot sleoht
beoorcleeld heett (2).

(HORLAI1'.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 november 1956 gewezen
door de hoge militieraad;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, paragraaf 2, 1°, van de wet van 15 juni 1951,
3, 4, 5, 14, 15 tot 19, 25 tot 30bis inbegrepen van de sameng·eschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1951,
28 maart 1955 en 14 juli 1955, doordat de
bestreden beslissing, om de aanvraag om
uitstel te verwerpen, hierop steunt dat
« al neemt men aan dat de vader van appellant aan deze uitsluitend voor zijn rekening het hem toebehorende landbouwbedrijf van 20 ha. overgelaten heeft, er
toch blijft dat hij hem zodoende een inkomen overlaat waarover hij verantwoording verschuldigd is in de zin van de wet
op de dienstplicht ll, dan wanneer aanleggers vader, onbekwaam geworden zijnde
tot het drijven van zijn hoeve, geen bedrijfsinkomsten meer ontvangt en nit dien
)loofde niet meer in c1e bedrijfsbelasting
aangeslagen wordt, dan wanneer derhalve
bedoelde inkomsten niet in aanmerking
mogen genomen worden om de geldmiddelen van aanleggers vader te ramen :
Overwegende dat naar luid van artikel10, paragraaf 2, 1°, van de wet betreffende de dienstplicht, er voor het verlenen
van het in deze bepaling omschreven uitstel rekening dient te worden gehouden
met de inkomsten van c1e ouders van de
dienstplichtige welke · in hunnen hoofde
hetzij «in de bedrijfsbelasting belastbare
inkomsten ll, hetzij << andere netto-inkomsten, ongeacht de bron ll uitmaken;
Overwegende dat aanlegger v66r de
rechter over de grond betoogde dat zijn
vac1er, lichamelijk onbekwaam geworden
zijnde het beroep van landbouwer voort
uit te oefenen, hem uitsluitend voor zijn
rekening· de exploitatie van de hem toebehorende 20 hectaren akkergrond overgela ten hac1 ;
Overwegende dat de hoge militieraad,
zonder na te vorsen, hetzij of die overblz. 489 en 572)_ en 4 april 1955 (Bull. en

1955, I, ~72).
(2) Verbr., 17 september 1956 (Bull.
PASIC., 1957, I, 1).
PASIC.,
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dracht en cUe prijsgeving echt waren en,
in bevestigend geval, of aanleggers vader
uit die handeltag noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks enig netto-inkomen haalde,
hetzij dat het geen gemeenschappelijk bedrijf betrof ten bate van de leden van
een zelfde familie die onder hetzelfde dak
woonden, waarvan het beheer aan de zoon
zou zijn opgedragen, beslist dat zelfs in
het door aanlegger aangevoerde geval er
tot raming van de geldmiddelen der ouders, rekening zou dienen te worden gehouden met de prijsgegeven inkomsten ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, door mitsdien als netto-inkomsten
van de ouders te bescllouwen inkomsten
welke deze niet werkelijk zouden ontvangen llebben, doch gewoon hadden kunnen
of moeten behalen .indien ze die inkomsten
niet prijsgegeven lladden, artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet op de dienstplicllt van 15 juni 1951 geschonden heeft;
Dat !let middel gegrond is ;
Over !let tweede middel, afgeleid uit
de scllending van artikel 10, paragraaf 2,
8°, van de wet van 15 jlini 1951, doordat
de bestreden uitspraak beslist dat << appellant niet aantoont dat hij onmisbaar
is voor de goede gang JJ van bovengemeld
lai1dbouwbedrijf, dan wanneer de elementen der zaak !let tegengestelde aantonen :
Overwegende dat het niet aan het hof
staat na te gaan of de recllter over de
grond de llem voorgelegde elementen goed
of slecllt beoordeeld heeft, daar deze beoordeling onder diens souvereine macllt
valt;
Overwegende dat !let middel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing ill zover daarbij uitspraak gedaan is over de op artikel 10, paragraaf 2, 1o, gesteunde aanvraag om uitstel; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderllavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de hoge militieraad, anders samengesteld.
1 april 1957. - ·2" kamer. - T'oorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - T'erslaggever, H. Valentin. Gelijlclttidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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l" MIDDELEN TOT VERBREKING.
8'l'HAFZAKEN. 1\'liDDEL DAT SLEOHTS DE
PHOCEDURE VOOR DE EERSTE REOHTER BE-

THEFT. VREEMD AAN DE 'BEVOEGDHEID EN
NIET AAN DE R'EOH'!'ER IN BEROEP ONDERWORPEN. NIET-ONTVANRELIJKHEID.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. MIDDELEN HIERUIT GENOMEN DAT DE VERDEDIGING VAN DE llEKLAAGDE
BELEMMERD WERD VOOR RET GEHECHT DAT
DE BESTREDEN BESLISSING GEWEZEN HEEF'l'. BEKLAAGDE DIE ZONDER VOORBEHOUD VERSOHEEN. l\I[IDDELEN ONGEGROND.

3° l\HDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. MIDDELEN DIE EEN BESLISSING BE'l'REFFEN WAARTEGEN GEEN VOORZIENING WERD INGESTELD. :M:IDDELEN NIET
ONTVANKELIJK.

1° Mag niet voor de eei"Ste maal voor het
hoj opgewo1·pen WOi"den een rniddel dat
aan de bevoegdheid vreemd is en enkel
de pmcedw-e voo1· de ee?-ste r·echter beti"ejt (1). (Wet van 29 april1806, art. 2.)
2° Kttnnen niet aangenomen wor·den ae
rniililelen hientit genornen aat het vei·ileiligings?-echt belernrnera wera voor
het ,qerecht aat ae best~-eaen beslissing
gewezen heejt, dan wanneer de belclaagae zich m·van onthouden heejt clit
rniddel op te werpen, zonder vOOi"behou.d
beti"effende de uitoejening van zijn ve1·dedigings1·echt verschijnend (2).
3° Zijn niet ontvanlcelijlc, bij gebrek aan
voorwerp,de rniddelen die enlcel een beslissing betrejfen, waa?-tegen de voo?-ziening niet gericht is (3).
(ESSERS.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat bij het bestreden ar~
rest enkel over de publieke vordering uitspraak gedaan is;
Over het eerste middel, in de eerste en
de derde memorie voorgesteld, afgeleid
uit de schending van artikel 190 van het
W etboek van strafvordering en van de
rechten der verdediging, doordat de zaak
bij de correctionele rechtbank aanhangig
zijnde, de onderzoeksrechter of de magistraat van het openbaar ministerie door de
gerechtelijke politie een aanvullende instructieverricllting heeft doen uitvoeren
(1) Verbr., 7 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 504).
(2) Verbr., 28 februari 1955 (A1-r. Verb•·.,
1955, biz. 553).
(3) Verbr., 28 maart en 4 juli 1955 (A1·r.
Ve1·br., 1955, biz. 640 en 899).
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de in het Seminarie te Floreffe gepleegde
diefstal, inzonderheid betreffende de oorsprong van de op de plaats van het misdrijf opgenomen inclrukken van passen,
dan wanneer, ingeval een zaak bij de correctionele i·echtbank aanhangig is, de onderzoeksrechter betreffende die zaak alle
macht verliest, en dan wanneer de gerechtelijke politie, ofwel geen proces-verbaal opgemaakt heeft over de door haar
nitgevoerde verrichting welke aaiitooncle
dat de inclrnkken niet met aanleggers
schoenen overeenstemden, ofwel, op bevel
van de magistraat van het openbaar ministerie, het te dier gelegenheicl opgemaakt proces-ver baal niet bij het dossier
gevoegd heeft, wat tot gevolg gehad heeft
aanlegger wederrechtelijk te beroven van
een wezenlijk element van zijn verdediging :
Overwegende, enerzijcls, clat, in zover
het de in eerste a an leg g·evoerde rech tspleging critiseert, het middel, clat vreemcl
is aan de bevoegdheid van het wijzend
rechtscollege, voor de eerste maal niet
v66r het hof mag worden aangevoerd;
Overwegende, ander.zijds, dat noch nit
het arrest, noch nit de stnkken der rechtspleging blijkt dat aanlegger v66r het bof
van beroep doen gelden heeft dat zijn verdedigingsrecht door het in het middel aangevoerd feit zou belemmerd zijn geworden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede en het derde middel
samen, beide afgeleid nit de schencling
van artikel 1382 van het Bnrgerlijk Wetboek, het tweede, doordat het hof van
beroep nagelaten heeft de waarde van het
aan de bnrgerlijke partijen ternggegeven
metaal te ramen om het bedrag der aan
deze te betal en sclladevergoeding te bepa c
len; het derde, doordat het hof van beroep llet beroepen vonnis wijzigt ten aanzien van de verdeling van de door de veroordeelden, waaronder aanlegger, te betalen sclladevergoecling, do ell desniettemin
in dezelfde vergissing vervalt als die ·van
de eerste rechter :
. ,
Overwegende dat de middelen, · welke
betrekking hebben op een beslissing waartegen de voorziening niet opkomt, doelloos en derllalve niet c:intvankelijll; zijn;
Over .het vierde micldel, in de eerste eli
de tweede memorie voorgesteld, afgeleid
nit de schending van de n)cllten cler verclediging alsmede van de artikelen 208,
210 en volgende van het W etboek van
strafvordering, doordat het llof van beroep geweigerd heeft een verzoek om verdaging door aanlegger ter terechtzitting
van 6 februari 1957 gedaan, in te willigen,
clan wanneer aanlegger, verzetdoende gedetineerde, noch verwittigd was geworden

van de datum waarop over ZlJn verzoek
uitspraak zou worden gedaan, nocll naar
het vereiste van voormeld artikel 208 gedagvaarcl was geworden, en llij ervan liet
blijken dat zijn raadsman, ziek zijncle, in
de onmogelijkheid verkeerde zich te verplaatsen en doordat het hof van beroep
het verzoek van die raadsman niet toegewezen heeft dat ertoe strekte een wederopening van de debatten te doen gelasten
en clat de voorzitter van de zetel v66r de
nitspraak van het bestreclen arrest bereikt lleeft, dan wanneer aanleggers
raadsman wenste het woord te voeren en
te conclncleren over het feit dat deze wegens een ander misdrijf in de psychiatrische afclellng van een strafcentrum in
observatie gestelcl was :
Overwegende dat nit de processen-verbaal der in de zaak door het hof van beroep gehonden terechtzittingen blijkt dat
aanlegger verzet doende tegen het te voren bij verstek tegen hem gewezen arrest,
voor zijn verzet op 6 febrnari Hi57 op de
enige onderzoekszitting cler zaak verschenen is en daar zijn verweermiddelen voorgebracht heeft en dat hij op 9 februari
1957 de nitspraak van het bestreden arrest bijgewoond lleeft;
Overwegencle dat noch nit dit arrest,
noch uit voormelde processen-verbaal,
nocll nit enig cler stnkken waarop het llof
acht vermag te slaan blijkt dat aanlegger
op welke ook van de twee bovenvermelde
terechtzittingen, de enige die in de zaak
zijn gehonden, enigerlei exceptie of· voorbehoud betreffende zijn verschijning· en·
zijn verrledigingsrecht doen gelden heeft,
enigerlei verdaging verzocht heeft of het
belet zijn van zijn raadsman kenbaar gemaakt heeft, noch clat zijn raadsman aan
de voorzitter van de zetel tnssen de onderzoekszitting en de zitting waarop de
uitspraak gegeven is geschreven heeft om
een wederopening van de debatten te bekomen;
Dat aanlegger derhalve zonder grieven
is en dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het vijfde miclclel, tegelijkertijcl in
de eerste en de tweecle memorie voorgesteld, afgeleid nit de schending van de
artikelen 1, 2, 6 en 7 van de wet van
9 april 1930, doordat het bestreden arrest
aanlegger tot een gevangenisstraf veroordeelt, dan wanneer het hof van beroep
nit de betekening van de beschikking van
de raaclkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Lnik van 26 . januari 1g,57
wist dat deze rechtbank de inobservatiestelling van .aanlegger in de psychiatlische afdeling van een strafcentrum beslist had, en clan wanneer voormelcle
raaclkamer op. 21 februari 1957 aanleggers
onmiddellijke internering gelast heeft,
wat aantoont clat· aanlegger ten dage van
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voormeld arrest klaarblijkelijk verkeerde
in een der , in artikel 1 van de wet van
9 april 1930 omschreven toestanden :
Overwegende dat noch uit het bestreden
arrest, noch uit enig der stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
aanlegger v66r het hof van beroep de beschikking van de raadkamer van 26 januari 1957, waarvan in het middel sprake
is, ingeroepen en overgelegd heeft, noch
dat die raadkamer op 21 februari 1957
aanleggers internering in een der door de
regering daartoe bestemde en ingerichte
bijzondere gestichten gelast heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging,
doordat het proces-verbaal over de confrontatie van aanlegger met een andere
beklaagde uit het do,s1:1ier verdwenen is
en vervangen· is door een ander niet ondertekend document waarin de afgelegde
verklaringen gewijzigd zijn en hun oorspronkelijke zin veranderd is :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat aanlegger v66r
het hof van beroep ten aanzien van de
gronq der zaak verweer gevoerd heeft en
dat uit geen stuk waarop het hof vermag
acht te slaan blijkt dat aanlegger v66r
het hof van beroep doen gelden heeft dat
zijn verdedigingsrechten door het in het
middel aangevoerd feit belemmerd werden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
Over.;.egende, voor het overige, dat aanleggers memories, ofwel enkel feitelijke
beweringen inhouden welke noch in het bestreden arrest, noch in enig der stukken
waarop het hof vermag acht te slaan
steun vinden, ofwel ertoe strekken feitelijke na vorsingen te doen gelasten welke
buiten de bevoegdheid van het hof vallen;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 april 1957. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul raadsheer waarnemend voorzitter. - 'verslaggever, H. Moriame. Gelijlclnidende concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

(1). Raadpl. verbr., 24 mei 1948 (Bull. en
1948, I, 332).
(2) Verbr., 13 februari 1956 (Bull. en PABIC.,
1956, I, 607).
(3) Verbr., 25 februari 1952 (A1·r. Yerbl-.,
PASIC.,

I

2"
1°

2°

l april 1957

MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL DAT DEZE
SCHENDING HIERUIT AFLEIDT DAT DE RECHTER
OP DE VERKLARINGEN VAN DE BEKLAAGDE,
VASTGELEGD IN EEN 'l'AAL DIE DEZE LAATSTE
NIET KENDE, GESTEUND HEEFT. BEKLAAGDE
DIE GEEN ANDICRE TAAL VOOR ZIJN VERKLARINGEN GEKOZEN HEEFT. MIDDEL DAT FEI1'ELIJKE GRONDSLAG MIST.

FRANSE
TAAL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). STRAFZAKEN. NIETIGHEID VOORTSPRUITEND UIT
EEN SCHENDING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935.
LATER ARREST VAN VEROORDELING, OP TE·
GENSPRAAK. GEDEKrE NIETIGHEDEN.

3°

4°

KAMER. -

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S1'RAFZAKEN. GEEN
SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE CONCLUSIES.
NIET ONDERTEKENDE NOTA. GEEN VERPLICHTING VOOR DE REOHTER ER OP TE ANTWOORDEN.

SOUVEREINE
BEOORDELING
DOOR
DE
RECHTER
OVER
DE
GROND. STRAFZAKEN. EOHTHEID EN
DRAAGWIJDTE VAN DE VERKLARINGEN VAN DE
GETUIGEN. PERKEN BINNEN WELKE DE BEOORDELING SOUVEREIN IS.

1° JJ!ist grondslag J,n feite het middel aanvoerende dat de rechter de rechten van
de verdediging geschonden heett, door
te stemwn op verlclarinaen van de belclaaade die in een taal zijn vastgelegd,
wellce deze laatste niet lcende, dan wan. neer niet blijlct dat de belclaagde voor
zijn verlclarina.en een andere taal zou
gelcozen hebben (1).

2° De nietigheden, die 1tit een schending
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruilc der talen in gereolitszalcen voortvloeien, zijn gedelct door het op tegenspraalc aewezen arrest van veroordeling, dat niet is aangetast door enige
nietigheid 1tit een schending van die
wet voortvloeiende (2). (Wet van 15 juni

1935, art. 40, lid 2.)
3° De rechter is er niet toe aehouden een
niet ondertelcende nota, die tijdens de
debatten werd nederaelead, te beantwooi·den, wanneer noch uit de bestreden
beslissing noch 1tit de andere stulclcen
van de procedure b1ijlct, dat schriftelijlce of mondelinae conolusies aenomen
wm·den (3) .

1952,
1936
1952
1956

biz. 326). Verge!. verbr., 21 december
(Bull. en PABIC., 1936, I, 459), 7 maart

(Ar1·. J!el'bl·., 1952, biz. 367) en 30 april
(Bull. en PABIC., 1956, I, 918).
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4o De Techte1· over de m·ond beoordeelt
souverein, in feite, de echtheid en de
draagwijdte van de verklaringen van de
getuigen, ~nits de inte1·pretatie, die hij
ervan (/eett, met de termen ervan ve1·enigbafw weze (1).

Overw~gende, ander.zijds, dat de aangevoerde nietigheden, welke betrekking hebben op de procedures van informatie en
onderzoek, gesteld dat zij- bewezen waren,
in elk geval gedekt worden door het bestreden arrest hetwelk ten opzichte van
aanlegger op tegenspraak is gewezen, niet
voorbereidend is en zelf niet aangetast is
(TANGHE.)
door enige nietigheid welke zou voortvloeien nit een schending van de wet van
15 juni 1935;
ARREST.
Dat, in zover het op de schencling van
de artikelen 31 en 40 van de wet van
HET HOF; - Gelet op het bestreden 15 juni 1935 gesteund is, het middel naar
arrest, op 22 november 1956 gewezen door recht faalt;
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende, tenslotte, dat noch uit het
Over het eerste middel, afgeleicl nit cle arrest, noch nit de stukken waarop het
schending van de artikelen 97 van de hof vermag ·acht te slaan blijkt dat aanGrondwet, 31 en 40 van de wet van 15 juni legger v66r het hof van beroeD schrifte1935, betreffende het gebruik der talen in lijk of mondeling· conclusies zou: genomen
gerechtszaken, en schending van de rech- hebben;
Dat rlit hof geen antwoord behoefde te
ten der verdediging, cloordat het hof van
beroep, hoewel souverein vastgesteld heb- verstrekken op de beschouwingen, verbend dat aanlegger de Franse taal niet meld in een cloor aanlegger nedergelegde
sprak, evenwel zijn arrest steunt op be- en niet ondertekende nota; dat het hof,
kentenissen welke hij bij de opening der door het misdrijf in de termen van de wet
informatie zou afgelegd en v66r de onder- bewezen te verklaren, zijn beslissing rezoeksrechter zou herhaald hebben, welke gelmatig gemotiveerd lweft;
Overwegencle dat, in zover het op de
vastgelegrl zijn in de processen-verbaal in
de Franse taal, zonder de nietigheid er- schending van artikel 97 van de Grondwet
van vast te stellen welke het "l(an ambts- gesteund is, het middel niet kan aangenowege behoorde nit te spreken, clan wan- men worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
neer aanlegger steeds stellig staancle gehouden heeft, zoclra hem toegestaan is schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322
van het Burgerlijk Wetboek, doordat
geworclen zich in de Vlaamse taal nit te
drukken, dit is op 15 october 1955, dat hij het hof van beroep steunt op getuigenisde processen-verbaal ondertekend had sen welke het duidelijk en overeenstemzonder daarvan iets begrepen te hebben mend verklaart en waarvan niets de open dat hij helemaal onschulclig was, en reclltheid en de echtheid in twijfel kan
dan wanneer hij in zijn ter zitting van trekken, dan wanneer in de getuigenissen
15 november 1956 nedergelegde en regel- welke opgetekend zijn in de processenmatig bij het dossier gevoegde nota het verbaal van de informatie en van het onhof van beroep verzocht de valsheid en derzoek niet te ontkennen verschillen te
dienvolgens de nietigheid van bewuste merken zijn, dan wanneer het hof van
processen-verbaal vast te stellen, en dan beroep derhalve de bewijskracht van die
wanneer het voor zijn verweer van het getuigenissen heeft geschonden :
hoogste belang was dat hun krachteloosOverwegende dat nit het bestredEm arheid zou vastgesteld worden, en doordat rest niet blijkt dat de rechter over de
het bestreden arrest in elk geval dit voor- grond aan de getuigen welke in de ontgesteld verweermiddel niet beantwoord wikkeling van het middel aangeduid zijn
heeft :
andere verklaringen zou toegeschreven
Overwegende, enerzijds, dat nit geen hebben dan die welke zij hebben afgelegd,
enkel stuk der rechtspleging blijkt dat , noch dat hij de termen van hun depositie
aanlegger op het tijdstip der kwestieuze zou miskend hebben;
Dat de rechter over de grond dienvolterechtzittingen een andere taal zou gekozen hebben dan die waarin hij gehoord gens met aanwending van zijn souvereine
is; dat, in zover het op de schending van macht de juistheid en de draagwijdte der
de rechten der verdediging gesteund is, getuigenissen beoordeeld heeft;
Overwegende dat het middel niet kan
het middel niet kan aangenomen worden;
aangenomen worden;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
(1} Verbr., 15 maart 1954 (Bull. en PASIC.,
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
1954, I, 618). en 4 april 1955 (ibid., 1955, I,
beslissing overeenkomstig de wet is ;
857). Raadpl. oak verbr., 25 april 1955 (ibid.,
1955, I, 928) en 13 februari 1956 (ibid., 1956,
Om die redenen, verwerpt de voorzieI, 612).
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

-_ 6471 april 1957. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Giroul, raaC!sheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Valentin. Gelijklttidende conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. .
Ple-iter,
H. Roger Le Clercq (van de Balie van
beroep te Brussel.)
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1° VERKEER.- WE3CODE, AR'l'IKEL 16.
HIERARCHIE VAN DE OPENBARE WEGEN.
.AFGELEID UIT DE KENMERKEN VAN EEN VAN DE
WEGEN. - 0NWEf1'ELIJKE GEVOLGTREKKING.
2° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 16, 2,
a. - HIERARCHIE VAN DE WEGEN. - OPENBARE WEGEN MET l'EN. MINSTE EEN SPOOR EN
OPENBARE WEGEN MET VERSCHEIDEN RIJBANEN. - HOOFDWEGEN. - VoORWAARDE.
1° Is onwettelijk de beslissing die, om te
bepalen of, op het benaderd k1·uispunt,
een van de wegen hoofdweg is ten opzichte van de andere, alleen steunt op
de kenrnerlcen van de ee1·ste weg zonder
die van de andm·e weg na te gCUln (1).

(Wegcode, art. 16.)
2° De openbare wegen met ten minste een
spoor en de openbare wegen met verscheidene 1·ijbanen zijn slechts hoofdwegen, op het benaderd lcruispnnt, ten opzichte van de wegen, die niet het een
of ande1· lcenrnerk van die wegen ve1·tonen (2). (Wegcode, art. 16, 2, a.)

(GABRIELS EN CONSORTEN, T. BERTRAND.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat het arrest aangevallen
is enkel in zover het over de burgerlijke
vorderingen van aanleggers beslist;
·
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 8 april1954, houdende
.Algemeen Reglement op de politie van
het wegverkeer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 1954, 3 en 4 van
de wet van 17 april1878, de voorafgaande
titel inhoudende van het Wetboek van
(1) en (2) Raadpl. verbr., 18 januari 1954
(Bull. en PAsiC., 1954, I, 422) en de in nota
vermelde arresten, alsook verbr., 21 februari
1955 (A1'1'. V erb1·., 1955, biz. 520).

rechtspleging in strafzaken, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest beklaagde Bertrand vrijgesproken
heeft en dienvolgelis geweigercl heeft over
de burgerlijke vorderingen van aanleggers
in verbreking uitspraak te doen, om de
redenen, enerzijds, dat uit de elementen
der zaak niet ten genoege van recht zou
blijken dat het gevaarsteken nr 3, waarvan in het beroepen vonnis sprake is, ten
clage van het ongeval werkelijk aan de
door beklaagde gevolgde weg stolid, en
anderzijds dat uit het onderzoek zowel
van de plans als van de fotografieen der
plaats die ter terechtzitting overgelegd
werden, zou blijken dat beldaagde een berijdbare weg met verscheidene rijbanen
volgde die ten opzichte van de Simpsonstraat, welke de tweede burgerlijke partij
uitgereden kwam, een hoofdweg is, dan
wanneer een berijdbare weg· met verscheidene rijbanen die een andere weg kruist
of ermede samenloopt niet nood.zakelijk
een hoofdweg is ten opzichte van laatst
genoemde weg, dan wanneer derhalve het
bestreden arrest, hetwelk de kenmerken
van de Simpsonstraat niet releveert en
enkel steunt op de kenmerken van de door
beklaagde gevolgde weg om te beslissen
dat deze ten opzichte van de Simpsonstraat een hoofdweg is, op dit punt niet
wettelijk met redenen omkleed is :
Overwegende dat verweerder ingevolge
een verkeersongeval uit hoofde van onvrijwillige verwondingen vervolgd is ;
Dat het beroepen vonnis hem aan dat
misdrijf schuldig bevonden heeft, door
als het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg uitmakend het feit te releveren dat
verweerder de doorgang niet vrijgelaten
heeft voor de wagen, bestuurd door aanlegger Gabriels die rechts van hem het
kruispunt kwam opgereden, dit wil zeggen het niet nakomen van artikel 15 van
!let konirtklijk besluit van 8 april 1954,
luidens hetwelk elke bestuurder ·de doorgang moet vrijlaten voor de van rechts
komeilde bestuurder;
Overwegende dat het bestreden arrest
verweerder vrijspreekt om de redenen
<< dat uit het onderzoek zowel van de
plans als van de fotografieen der plaats,
die ter terechtzitting overgelegd zijn,
blijkt dat beklaagde (hier verweerder)
een berijdbare weg met verscheidene rijbanen volgde die ten opzichte van de
Simpsonstraat, welke de tweede burgerlijke partij uitgereden kwam, een hoofdweg is; dat de eerste rechter dus ten onrechte geacht heeft dat beklaagde een delictuele font begaan heeft door de voorrang voor het van rechts komend verkeer
welke de burgerlijke partij zou genoten
hebben, niet in acht te nemen »;
Overwegende dat artikel 16 van boven-
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gemeld reglement onder meer bepaalt
1° In afwijking van artikel 15 moet de
bestuurder die een weg, die hoofdweg is
ten opzichte van die waarop hij zich bevindt nadert, de bestuurder die op die
hoofdweg rijdt laten voorgaan; 2° op het
genaderd kruispunt zijn hoofdwegen :
a) ten opzichte van elke andere weg, de
openbare wegen waarin ten minste een
spoor ligt en de openbare wegen met verscheidene rijbanen ... ll;
Overwegende dat uit ar~ikel 16, 3,
blijkt dat de aldus gestelde derogatie niet
toepasselijk is op het geval waarin de in
aanmerking te nemen wegen allebei het
karakter van hoofdweg vertonen;
Overwegende dat hieruit volgt dat,
door niet na te vorsen of de cloor aanlegger Gabriels gevolgde weg ook geen hoofdweg was in de zin van voormeld artikel 16, 2, de rechter in h9ger beroep zijn
beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd
en de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het over de burgerlijke vorderingen van aanleggers beslist ;
beveelt dat van onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat ,
de kosten de Staat ten laste; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
1 april 1957. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. ~
Gelijlcl~tidende conclusie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
Ple-iter,
H. DeBruyn.
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1° HOGEJR BEJROEJP. - STRAFZAKEN.
ElENPAR!GHEID VAN STEMMEN. - HOF VAN BEROEP DAT, NA VERNIETIGING VAN HET VONNIS
WAARTEGEN BEROEP, DE DOOR DE CORREC'l'IONELE RECHTBANK UITGESPROKEN STRAF VERZWAART. ]]ENPARIGHEID VAN STEMMEN
VEREIST.
2° VEJRBREJKING.- UITGESTREK'l'HEID.S'l'RAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT DE
VERBREKING MEDE VAN DE NIET-DEFINITIEVE
BESLISSING, GEWEZEN OVER DE VORDERING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - ZELFS INDIEN DE BEKLAAGDE ZICH TEGEN DIE BESLISSING NIET VOORZIEN HEEFT.
1o Het hot van beroep mag lle lloor lle
con-ectionele ,-echtbank ~~Ugesproken
straf niet verzwaren, zonder ~~itsp1-aak
te doen met eenparigheid van stemmen,

zelfs indien het het vonnis waartegen
beroep vernietigt en bij een nimtwe beschikking ~~itspmak doet (1) .

2o De veTbrelcing, op voorziening van de
belclaagde, van de beslissing van veroordeling over de publielce vorclering
brengt lle verb1-elcing mede van de nietdefinitieve beslissing, gewezen over de
vordering van de b·ur,qerlijlce paTtij,
zelfs indien de beklaagde zich niet voo1·zien heeft tegen deze laatste beslissing (2).

(WOLKOWIECKI.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelef op het bestreden
arrest, op 27 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit de schending van artikel 140 van
de wet van 18 juni 1869, gewijzigd bij
artikel 2 van de wet van 4 september 1891,
doordat het arrest de tegen aanlegger uitgesproken straf verzwaard heeft, zoncler
vast te stellen dat het hof van beroep
met eenparigheicl van stemmen van zijn
leclen uitspraak gedaan heeft :
Overwegencle dat het hof van beroep,
overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van strafvordering beslissencle het
vonnis van de Correctionele Rechtbank te
Brussel vernietigcl heeft waarbij aanlegger uit hoofde van zware slagen aan
Graevenitz tot een geldboete van 200 fr.
veroorcleelcl was geworden, en opnieuw
over de groncl uitspraak gedaan heeft;
Overwegende dat het arrest met verzwaring van de straf, aanlegger een gevangenzitting van twee maand en een
geldboete van 50 frank oplegt ;
Overwegende dat artikel 140 van de wet
van 18 juni 1869, gewijzigd bij artikel 2
van de wet van 4 september 18\11, bepaalt
dat eenparigheid van stemmen vereist is
opdat het hof van beroep de tegen de verdachte uitgesproken straffen zou kunnen
verzwaren ·
Overweg~nde dat deze termen algemeen
zijn en dat de geest van de wet ermede
strookt om de bepaling zonder onderscheid toepasselijk te maken op alle gevallen waarin het hof van beroen de
straffen of de veiligheidsmaatregel welke
door de eerste rechter uitgesproken zijn
verzwaart;
Dat er mitsdien geen termen zijn om
(1)_ Verbr., 14 juni 1897 (Bull. en PASIC.,
1897, I, 224). Vergel. verbr., 20 september 1937 .
(A1•-r. Ve1·br., 1937, blz. 87).
(2) Verbr., 1 october 1956 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 73).
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van de regel bet geval uit te zonderen
waarin het hof van beroep bij toepassing
van artikel 215 van bet Wetboek van
strafvordering bet bij hetzelve aangebracht vonnis vernietigt, zo bij dit vonnis
een vrijspraak gegeven is of straffen uitgesproken zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet vaststelt dat het met eenparigheid
van stemmen van de leden van het hof
van beroep uitgesproken is ;
Overwegende dat het arrest ingevolge
bet verzuimen van deze formaliteit die
substantieel is voormeld artikel 140 overtreedt;
Overwegende dat de verklaring tot
voorziening beperkt is tot de strafbepalingen van bet arrest en niet gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de vordering van de burgerlijke partij Alexandre Graevenitz;
Overwegende evenwel, dat deze beperking van de voorziening niet met een berusten kan gelijkstaan, naardien de aangevallen beslissing, welke a an een be twisting omtrent de bevoegdheid vreemq is,
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en deswege in de stand der zaak niet
vatbaar is voor een ontvankelijke voorziening in cassa tie;
Overwegende derhalve dat de verbreking van de over de publieke vordering
gewezen beslissing, verbreking met zich
brengt van de over de vordering der burgerlijke partij gewezen beslissing welke
het gevolg van de eerste is ;
Om die redenen,.en zonder acht te slaan
op de memorie welke door aanlegger meer
dan twee maand na de inschrijving van
de zaak op de algemene rol nedergelegd
is, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; laat de kosten de
Staat ten laste; verwijst de zaak naar
bet Hof van beroep te Luik.
1 april 1957. - 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijlclnidende conclu.sie, H. Paul :M:ahaux,
advocaat-generaal.
Pleite1·,
H. Van Dieren (van de Balie van beroep
te Brussel.)
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STIP. DER FElTEN.
BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - VONNIS
VAN ONBEVOEGDVERKLARING DAT- GEGltoND
.BLIJK'£. - VERNIE'l'IGING VAN DE BESCHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR.
2° VERKEER. - WEGOODE, ARTIKEL 1. WEG UITSLUITEND VOOR MILITAIR GEBRUIK.
- WEGCODE NIET TOEPASSELI"-K.
1° TVanneer de raadlcamer de belclaagde
naar de politierechtbanlc verwezen heett
wegens onvrijwilU.ge verwondingen, dat
de politierechtbanlc zich onbevoend verlclaard heeft, de belclaagde militair in
actieve dienst zijnde op het tijdstip der
feiten, en dat beide beslissingen in
lcraoht van gewijsde zijn gegaan, ve?·nietigt het hot, het reohtsgebied re_qelende, de besohilclcing van de ,-aadlcamm· en venvijst de zaalc naar de lcrijgsanditeur (1).
2° De Wegcode is niet van toepassing op
de wegen 71-itslnitend voor militair gebru.ilc (2). (Wegcode, art. 1 en 3. 10°.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. GROSS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet oo het verzoek tot
regeling van rechtsgebied, ingediend door
de procureur des konings te Verviers;
· Overwegende dat de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers
bij bescbikking van 2 october 1956 op
grond van verzachtende omstandigheden
naar de bevoegde rechtbank van politie
verwezen heeft Bernard Gross, beroepsmilitair, ter zake van, te Elsenborn, op
31 augustus 1956, bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, doch zonder het inzicht
om de persoon van een ander aan te randen, onvrijwillige slagen en verwondingen
veroorzaakt te hebben aan Camille Bonte,
Joseph :M:onsee en Heinrich Michels;
Overwegende dat de ambtenaar van het
openbaar ministerie bij de Rechtbank van
politie te :M:almedy door een .zelfde vordering Bernard Gross v66r die rechtbank
liet dagvaarden om er terecbt te staan
zowel •wegens het in de beschikking van
de raadkamer omschreven feit als wegens
een daarmede verknochte inbreuk op de
Wegcode, en, bovendien, Camille Bonte,
en Joseph Monsee uit hoofde van inbreuJren op evengemelde code;
Overwegende dat, bij vonnis van 14 no-

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED.

- 'STRAFZAKEN. - BESOH=ING VAN DE
RAADKAMER DE BEKLAAGDE NAAR DE POLITIEREOHTBANK VERWIJZENDE. - VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING, DE BEKLAAGDE MILITAIR, IN AO'l.'IEVE DIENS'£ ZIJNDE OP HET TIJD-

(1) Raadpl. verbi·., 1 mei 1944 (Arr. Yerbr.,
1944, blz. 151) en 28 juni 1948 (ibul., 1948,
blz. 352).
·
,
(2) VAN RoYE, Code de la ci•·culation, nr 67.
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vember 1956, de Rechtbank van politie te
Malm~Gdy, uitspraak doende over de gezamenlijke bij hetzelve aanhangige telastleggingen, zich onbevoegd verklaard heeft
om de rec1en dat, daar het ongeval plaats
gehad heeft op een weg in het privaat
domein van de Staat, de Wegcode niet
toepasselijk was ;
Overwegende dat de beschikking en het
vonnis in kracht van gewijsde gegaan zijn
en dat nit hun tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht gerezen is dat de
gang van !let gerecht belemmert;
Overwegencle dat nit de procedure en
nit de elementen cler zaak schijnt te blijken clat op !let tijdstip der feiten wegens
welke hij door de beschikking van de
raadkamer verwezen werd, Bernard Gross
militair in actieve dienst was en dat het
ongeval zich op een uitsluitend militaire
weg voorgedaan heeft welke niet onderworpen is aan de bij de Wegcode gestelcle
regelen voor het wegverkeer ;
Om die redenen, het reclltsgebied regelende, vernietigt de beschikking van de
Raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers; beveelt dat meldipg
van onderha vig arrest zal gemaakt wo:·den op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de krijgsanditeur te Lnik.

GER BEROEP NIET GESTEUND OP DE REDENEN
VAN RET VONNIS ((A QUO ll. - lVIIDDEL NIET
ON'l'VANKELIJK ..

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAREN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - lVIELDING VAN DE AANDU!DING, OP DE
'l'EREC:EITZIT'l'ING, VAN DE 'l'OEGEPAS'l'E WETSBEPALINGEN. NIET VOORGESCHREVEN OP
S'l'RAFFE VAN NIE'l'IGHEID.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - AANDUIDING VAN DE TOEGEPASTE WETSBEPALINGEN. RECHTER. IN HOGER BEROEP. - VERWIJZING
NAAR RET VONNIS WAARTEGEN BEROEP.
WETTELlJKHEID.

5°

STRAF. VERBEURDVERKLARING.
GEEN VAS'l'STELLING VAN DE DOOR DE WET VEREIS'l'E VOORWAARDEN. - NIET GEMOTIVEEHDE
BESLISSING.

1 o V ennengt cle feiten en het 1·echt en is
(lienvoliJens niet ontvankeliflc, het miclflel h·ie-J'itiit afgele·id flat n-it fle stnlclcen
van fle ,·echtspleging blijlct flat fle te·iten, ten laste van aanlegger wee1·ho1tden
als (/.iefstal onder verzwa·renfle omstanfli.qheclen, slechts een paging tot dit
misfl1·iff nitmalcen (1).

2° Is niet ontvanlcelijlc het rnicldel ttit fle
nietigheicl van het vonnis a qno afgeleifl clan wannem· cleze nietigheicl voo1·
cle 1·echter in beroep niet wercl opgewo1·pen en cle besl'issing van cleze laatste
niet op cle betQeegreclenen van gezegfl
vonn·is ste1mt (2).

1 april 1957. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Gironl, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, H. Vroonen. Gelijklnidende concl·ttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

3° De rnelcl·lng, in (le beslissingen van ver-
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oo1·fleling, flat fle toegepaste wetsbepalingen floo1· fle voorzitter op cle te,·echtzittin_q aangefluid tve,-clen, is niet voo,·geschreven op straffe van nietigheicl (3).
(Wetb. van strafv., art. 163 en 195.)

1 april 1957

1° lVliDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. - DIEFSTAL ONDER VERZWARENDE OMS'l'ANDIGHEDEN. - lVIIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT UIT DE STUK!(EN BLIJ:KT DAT DE
FElTEN SLECH'l'S EEN LOUTERE POGING UITMAKEN. - J\IIIDDEL AAN DE RECHTER OVER DE
GHOND NIET ONDERWORPEN. - 111IDDEL NIET
ONTVANKELIJ!(.

zo

MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - J\IIIDDEL DE NIE'l'IGREID VAN
RET VONNIS « A Q.UO ll INROEPEND. - NIE'l'IGHEID NIET VOOR DE RECH'l'ER IN HOGER
BEROEP OPGEWORPEN. - BESLISSING IN HO-

(1) Verbr.,
1955, I, 926).
(2) Verbr.,
1955, I, 713).
(3) Verbr.,
blz. 770).
(4) Verbr.,
blz. 749) en

25 april 1955 (B·1<ll. en PAsrc.,
28 februari 1955 (Bull. en PASIC.,
29 juli 1954 (Ar>·. Yerb1·., 1954,
12 juli 1954 (A,.,.. Jlerbr., 1954,
7. januari 1957 (Bull. en PAsrc.,

4o De ,·echter in hager beroep mag ve1·wijzen naa1· cle aanwi.iz·ing van de wetsbepal'in.oen wa(t~·van floo1· cle eerste ,-echte,· toepassing wenl _qemaalct, zonde1·
cleze bepalingen anclers moeten te he1·. nemen (4).
()o

Is niet gemotiveenl fle beslissing clie
een verbeitrdverlcla,-ing uitspreelct zon(ler het bestaan vast te stellen van fle
voo1·waarclen, waarvan de wet fle toepassing van cleze straf afhanlceU:ilc
stelt (5). (Grondwet, art. 97.)

1957, I, 497). Nopens de vermelding van ai:-tikel 56 van het Strafwetboek om het stellen
van een herhaler ter beschikking van de regering te motiveren, raadpl. verbr., 25 januari
1954 (A1-r. Tle,·bl-., 1954, blz. 364; Bull. en
PAsrc., 1954, I, 450) en de nota 1, biz. 451.
(5) Verbr., 11 maart 1957 (Bull. en PAScC.,
1957, I, 829).

651(DETHY EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari l!J57 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Aangaande de voorziening van Rood :
Overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de voorziening van
Dethy:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 51, 461 en ·467
van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld uit
hoofde van diefstal gepleegd met behulp
van braak, van inklirnrning en van valse
sleutels, dan wanneer in werkelijkheid
aileen de elernenten welke de poging tot
dit rnisdrijf opleveren, verenigd waren :
Overwegende dat uit geen stuk der
rechtspleging blijkt dat het middel aan de
rechter over de grond voorgesteld wercl;
dat claarin feitelijke en rechtskunclige gegevens verrnengcl liggen en cla t het clerhal ve niet kan aangenomen worden ;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl nit de
schencling van artikel 26 van de wet tot
bescherrning cler maatschappij van 9 april
1930, cloordat het vonnis van 14 december
1956, waartegen hoger beroep, de stelling
van aanlegger ter beschikking van de regering gedurencle tien jaar na afloon van
zijn straf gelast heeft, zoncler vast te
stellen dat de rechtspleging betreffende
het rnisclrijf hetwelk de herhaling moest
verantwoorden, bij het dossier gevoegcl
was:
Overwegende dat de beweerde nietigheid, welke aan de bevoegclheid vreernd
is, op de besUssing van de eerste rechter
betrekking heeft en niet v·66r het hof van
beroep opgeworpen wercl; clat dit hof die
nietigheicl niet heeft kunnen overnernen,
naarclien zijn beslissing steunt op eigen
redenen en niet op die van de correctionele rechtbank ;
Dat het midclel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het derde rnidclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 56 van het
Strafwetboek en 25 van de wet van
9 april 1930, doordat het bestreden arrest
de stelling van aanlegger ter beschikking
van de regering geclurende tien jaar na
afloop van zijn straf gelast, bij toepassing
van artikel 25, lid 1, van de wet van
9 april 1930, dan wanneer aanlegger op
het tijdstip van het plegen c1er nieuwe
feiten niet in c1e in voormeld :Jrtikel 56

ornschreven staat van wettelijke herhaling verkeercle, daar tussen het nieuw
misclrijf, clat op 27 october 1956 gepleegcl
wercl, en de tenuitvoerlegging van de vroegere gevangenisstraf, die in septembe.r
1951 een eincle genomen heeft, rneer clan
vijf jaar verlopen is :
Overwegende clat noch uit de bestreden
beslissing, noch nit de stukken der rechtspleging waarop het hof verrnag acht te
slaan blijkt dat aanlegger sedert vijf jaar
zijn vroegere gevangenisstraf onclergaan
had toen hij de feiten gepleegcl heeft wegens welke hij bij die beslissing veroordeeld wordt;
Dat zij integencleel vaststelt dat aanlegger de nieuwe feiten gepleegd heeft
v66r het verstrijken van de terrnijn van
vijf jaar seclert hij zijn straf onclergaan
of de verjaring ervan bereikt heeft;
Dat het rnicldel in feite niet opgaat;
Over het vierde midclel, afgeleid ui t de
schending van de rechten cler verdediging,
doordat het orgaan van het openbaar rni,nisterie v66r het hof van beroep het pleiclooi van aanleggers raadsrnan herhaalclelijk onderbroken en gehinclercl heeft,
zulks niettegenstaande de aan dat orgaan
door de voorzitter gernaakte oprnerkingen:
Overwegencle dat het micldel, hetwelk
rust op een bewering welke steun vindt
noch in het bestreclen arrest, noch in de
stukken der rechtspleging waarop het hof
vermag acht te slaan, in feite niet opgaat;
En overwegende clat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat de
beslissing overeenkornstig de wet is;
III. Aangaande de voorziening van Gerard :
Over het eerste rnidclel, afgeleid nit de
schending van de wet van 2 januari 1g.24,
van de artikelen 97 van de Gronclwet,
195 van het Wetboek van strafvordering,
25; lid 1, van de wet van 9 april 1930,
56, lid 2, van het Strafwetboek, cloordat
het bestreden arrest niet verrnelclt dat de
voorzitter op de terechtzitting de toegepaste wetsbepalingen aangecluid heeft, en
doordat het arrest, om de stelling van
aanlegger ter beschikking van de regering
gedurende tien jaar na afloop van zijn
straf te gelasten, onder meer hierop
steunt dat aanlegger «in de staat van
herhaling omschreven in artikel 50 van
het Strafwetboek », verkeert, clan wanneer artikel 56 van dit wetboek diende
te worden aangeduid tot rnotivering naar
recht ten aanzien van de staat van herhaling, van de gelaste maatregel tot bescherrning van de maatschappij :
Over het eerste onclercleel :
Overwegende dat de verrnelding, in de
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door de voorzitter aangeduid zijn, niet
op straffe van nietigbeid voorgescbreven
is en geen substantiele formaliteit uitmaakt ; da t de enige sanctie van bet nalaten ervan een geldboete ten laste van
de griffier is;
Dat dit onderdeel van bet middel naar
recbt faalt;
Over b·et tweede onderdeel :
Overwegende dat bet bestreden arrest
bij verwijzing naar de door bet beroepEm
vonnis aangebaalde wetsbepalingen artikel 56 van bet Strafwetboek vermeldt;
Dat bet mitsdien naar recbt gemotiveerd is;
Dat, al vermeldt bet arrest in de redenen door welke bet de stelling van aanlegger ter bescllikking van de regering
gedurende tien ja ar bij toepassing van
artikel 25 van de wet van 9 april 1930
gelast en in welke ten laste van aanlegger de staat van wettelijke llerbaling gereleveerd is, deze berllaling als «in artikel 50 van llet Strafwetboek omscbreven ll, de aanduiding van laatstgenoemde
bepaling in de plaats van artikel 56 van
betzelfde wetboek voorkomt als het gevolg van een misschrijven van de griffier,
daar het arrest trouwens onmiddellijk
preciseert dat aanleggers staat van herhaling bierop gesteund is dat hij tot twef'
jaar gevangenis veroordeeld werd bij het
in kracht van gewijsde gegaan arrest van
het Hof van beroep te Brussel van
28 april 1955, daar de nieuwe feiten zich
voorgedaan hebben v66r het verstrijken
van de termijn van vijf jaar << sedert hij
zijn straf onderga-an .of de verjaring ervan bereikt heeft ll, bewoorclingen ontleenc1 aan artikel 56 van bet Strafwetboek;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet en 42 van het Strafwetboek,
doordat de straf van verbeurdverklaring
van de ten laste van aanlegger in beslag
genomen lamp tegen hem uitgesproken is
zonder dat het aanwezig zijn vastgesteld
is van alle voorwaarden waarvan de wet
deze maatregel ter zake afbankelijk
stelt :
Overwegende dat bet bestreden arrest
aanlegger veroordeelt tot een gevangenisstraf uit hoofde van zware diefstal, in
staat van wettelijke herhaling gepleegd,
en het beroepen vonnis bevestigt waarbij
de verbeurdverklaring uitgesproken is van
een (( bij aanlegger )) in beslag genomen
lamp die tot het plegen van het misdrijf
gediend heeft;
Overwegende dat, vermits het arrest er

niet op wijst dat het verbeurd verklaard
voorwerp het eigendom van de veroordeelde was, deze motivering onvoldoende
is om het hof in staat te stellen na te
gann of de verbeurdverklnring uitgesproken is in de voorwaarden omschreven in
artikel 42, 1 o, van het Strafwetboek;
Dat het arrest dienvolgens de in het
midclel
:iangeduide
wetsbepalingen
schendt;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van cle
Grondwet, 50, eerste en tweede lid, van
het Strafwetboek, doordnt het bestreden
arrest aanlegger en zijn twee medebeklaagden elk tot een derde van de in boger beroep gevallen kosten veroordeelt,
dan wanneer het aanlegger en zijn medebeklaagde wegens een zelfde misdrijf veroordeelt en voormeld artikel 50 op gebiedende wijze bepaalt dat al de wegens een
zelfde misdrijf veroordeelde personen
hoofdelijk tot de teruggaven en de schadevergoecling verplich t zijn :
Overwegende enerzijds, dat het middel,
in de mate dat bet opkomt tegen een dispositief hetwelk voor aanlegger niets beslist, niet ontvankelijk is ;
Overwegende anderzijds, dat aanlegger
geen belang erbij heeft te klagen dat hij
gezamenlijk en niet hoofdelijk met anderen tot al de in hoger beroep gevallen
kosten veroordeeld is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet ls;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-ningen van Dethy en Rood; veroordeelt
dezen tot de kosten van hun respPctiev;;
voorzieningen; over de voorziening van
Gerard uitspraak doende, verbreekt het
bestreden arrest, doch enkel in zover bet
het beroepen vonnis bevestigt waarbij de
verbeurdverklaring van de lamp uitgesproken is; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanlegger tot vier
vijfde der kosten, het overblijvende de
Staat ten laste zijnde; verwijst de alduli'
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te BrusseL
1 april 1957. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Giroul raadsheer waarnemend voorzitter. - 'verslaygever, H. Moriame. Gelijlcl7tiilenile conolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL
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RECHTERLIJKE INRICHTING. -

SA-

MENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE. ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. IfOF
VAN BEROEP. GEEN PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECRTZITTING. GEEN MELDING, IN
RET ARREST, VAN DE SAMENSTELLING VAN DE
ZETEL OP DE TERECHTZI'l"l'INGEN W AAROP DE
ZAAR ONDERZOCR1' EN BERANDELD WERD NOCR
VAN DE TEGENWOORDIGHEID VAN RET OPENBAAR MINISTERIE EN DE AANWEZIGHEID VAN DE
~GRIFFIER OP BEDOELDE TERECRTZITTINGEN. VERBREKING.

Het hof verbreelct het arrest van een hot
van beroep, 1titspraalc doende in zalcen
van directe belastingen op het beroep
door een belast'ingplichUge ingesteld tegen de beslissing van de directmtr der
belastingen, wanneer de samenstelling
van de zetel op de terechtzittingen van
het hof van beroep, tijdens dewellce de
zaalc onderzocht en het openbaar ministerie in zijn advies gehoord werd, alsoolc de tegenwoordigheid van het openbaar min·isterie op zelcere van die terechtzittingen en de aanwezigheid van
de grijfier, noch 1tit een proces-verbaal
der te1·echtzitting noch uit het bestreden
a1·rest blijlcen (1).
(STEYNS, T. BELGISCRE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
-ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 7 mei 1956 gewezen door het
Hof v~n beroep te Luik;
'
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7 van de. wet van
20 april 1810 op de organisatie der rechterlijke macht, van het enig artikel, X,
van de wet van 25 october 1919 waarbij
de rechterlijke inrichting tijdelijk gewijzigd wordt en van artikel 1 van de wet
van 18 juni 1928 tot verlenging van die
wet van de artikelen 150, 152, 155, 156,
158,' 159 en 163 van de wet van 18 juni 1869
op de rechterlijke imichting, 33 en 36 van
het decreet van 30 maart 1808 op de politie der hoven en rechtbanken, 138 en 470
van het vVetboek van burgerlijke ,rechtsvordering, 66 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 ja(1) Verbr., 18 december 1956 en 31 januari
1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 423 en 643). Vergelijk verbr. Fr., 11 october 1956 (Bull. des
a1'rets de la cour de cassation de France, burgerlijke kamers, 1956, 2, nr 505).

nuari 1948, 6 van het besluit van de Regent van 16 januari 1948 houdende samenschakeling van de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de exceptionele winsten,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest en de processen-verbaal der
terechtzitting de samenstelling niet vaststellen van de zetel op de terechtzitting
.van 14 maart 1956 waarop het verslag werd
gedaan en partijen geconcludeerd en gepleit hebben, noch op de terechtzitting
van 28 maart 1956 waarop verweerder additionele conclusies neergelegd heeft,
noch op de terechtzitting van 25 april 1956
waarop het openbaar ministerie zijn advies gegeven heeft, en evenmin de tegenwoordigheid op die drie terechtzittingen
vaststellen van alle raadsheren die het bestreden a,rrest gewezen hebben en van de
griffier noch de tegenwoordigheid van het
openbaar ministerie op de terechtzittingen
van 14 maart 1956 en 28 maart 1966 waarop partijen geconcludeerd en gepleit hebben, dan wanneer die vaststellingen van
tegenwoordigheid substantHile formaliteiten uitmaken welke het arrest mitsdien
miskend heeft, doordat aJthans,. door het
ontbreken van bewuste vaststellmgen, het
bestreden arrest het hof van cassatie in
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit
te oefe.nen over de regelmatigheid van de
samenstelling van de zetel op alle voormelde terechtzittingen en op de aanwezigheid van alle raadsheren die het arrest
gewezen hebben op de terechtzittingen in
de loop van welke het verslag is gedaan,
er geconcludeerd en gepleit is en het advies van het openbaar ministerie is gehoord :
Overwegende dat het bestreden arrest,
op 7 mei 1956 door de vijfde kamer van
het Hof van beroep te Luik gewezen, vermeldt dat op de openbare terechtzitting
van 14 maart 1956 raadsheer Vroonen ver-·
slag gedaan heeft, partijen geconcludeerd
en gepleit hebben en het hof de zaak in
voortzetting tot 28 maart 1956 verdaagd
heeft; dat op de openbare terechtzitting
van 28 maart 1956 de Belgische Staat conclusies neergelegd heeft, het hof de debatten gesloten heeft en de zaak op
18 april 1956 verdaagd heeft voor het advies van het openbaar ministerie; dat op
de terechtzitting van 18 april 1956, het
hof de zaak in dezelfde staat tot 25 april
1956 verdaagd heeft; dat op de openbare
terechtzitting van 25 april 1956, het hof
het advies van de heer advocaat-generaal
Kellens heeft gehoord en de uitspraak
van het arrest verdaagd heeft tot 7 mei
1956, op welke dag het arrest gewezen werd
door de heren Verreydt, voorzitter, Vroo.
nen en Goffinet, ra,adsheren, in tegenwoordigheid van de heer Kellens, advo-

-654
caat-generaal, en van de heer Robeyns,
griffier;
Overwegende dat uit een regelmatig
aan het hof voorgelegd attest van de griffier van het Hof van beroep te Luik
blijkt dat, afgezien van de bovenaangehaalde vermeldingen van het bestreden
arrest, er geen proces-verbaal bestaat van
de terechtzittingen die gehouden zijn op
14 en 28 maart alsmede op 25 april 1956;
Overwegende dat, daar het bestreden
arrest vaststelling inhoudt noch van de
identiteit van de magistraten die de terechtzittingen van 14 en 28 maart en van
25 april bijgewoond hebben, noch van de
tegenwoordigheid van de griffier op deze
terechtzitting, noch van de tegenwoordigheid van het openbaar ministerie op de
eerste· twee terechtzittingen, het hof in
de onmogelijkheid verkeert zijn toezicht
nit te oefenen over de regelmatigheid van
de zetel op voormelde tere-chtzittingen, en
over de aanwezigheid van alle rechters
die het arrest gewezen hebben op de terechtzittingen in de loop waarvan de zaak
onderzoch t werd en het advies van het
openbaar ministerie werd gehoord;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worclen op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

sommen, die de gegoedheid van de belastingpliohtige verzelcerd hebben, van
belastbaTe inlcomsten voortlcomen, al
laat het aan de administ1·at-ie de last
over de belangrijlcheid van cUe sommen,
onder meer door middel van teitelijlce
vermoedens, te bewijzen (1).

(VANDERLINDEN, T. BELGISOHE S1'AAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF; -,-- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorziening enkel
tegen de beslissing betreffende aanslagen
in de gewone inkomstenbelastingen gericht is;

TING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG KRACHTENS ARTIKEL 55, PARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETl'EN.- BEWIJS VAN DE
BELANGR.IJKHEID DER SOMMEN WELKE DE GEGOEDHEID VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE VERZEKERDEN. BEWIJS DAT DOOR DE FISCUS
MAG GELEVERD WORDEN DOOR MIDDEL VAN
FEITELIJKE VERMOEDENS.
VERMOEDEN
DAT DE GELDEN, DIE TOT HE'!' VERZEKEREN
VAN DE GEGOEDHEID VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE GEDIEND HEBBEN, UIT BELASTBARE INKOMS'l'EN VOORTKWAMEN.
WETTELIJK
VERMOEDEN «JURIS TAN'l'UM >>.

Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 55 en inzonderheid 55, paragraaf 1, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij beslniten van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350,
1352 en 1353 van het Bnrgerlijk Wetboek,
1 en 2 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting samengeschakeld
bij beslniten van 31 juli 1943 en 16 januari 1948, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat al de door aanlegger tot
beleggingen en tot nitgaven ge<lnrende de
jar en 1945 en, Hl46 bestemde sommen on·
der de toepassing vallen van het vermoeden juris tantu.m van artikel 55, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten.
wat de oorsprong aangaat van gezegde
sommen die, behalve tegenbewijs, dat op
de schatplichtige rust, geacht worden
voort te komen nit belastbare ·inkomsten,
zonder na te gaan, zoals aanleggers conclusies het verzochten, of gezegde sommen j a dan neen gediend had den om aanleggers levenswijze te verzekeren, dan
wanneer alleen de sommen die gediend
hebben om de levenswijze van de schatplichtige te verzekeren onder de toepassing vallen van het wettelijk vermoedeP.
van artikel 55, paragraaf 1, en geacht
worden nit belastbare inkolllSten voort te
komen, en dan wanneer het bestreden arrest mftsdien zijn beslissing niet wettelijk met ,redenen heeft omkleed en een
valse toepassing van artikel 55 der samengeschakelde wetten heeft gemaakt
door tegen aanlegger een in onderha vig

A1·tikel 55, paragraaf 1, van de samengesohalcelde wetten betrej'fende de inlcomstenbelastingen vermoedt dat, onder
voorbehoud van het tegenbewijs, de

(1) Verbr., 6 juli 1954 (Arr. Ve1·br·., 1954,
blz. 735).

2 apri11957. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Gironl, raadsheer 'waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert. GeUjkhtidende oonolusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Pil·son.
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-655geval niet toepasselijk vermoeden te stel- en anderzijds « _dat artikel 55, paralen :
graaf 1, der samengeschakelde wetten, om
Overwegende dat, al laat bet t<an de de belastbare grondslag te bewijzen, een
administratie de last over bet bewijs te vermoeden jttTis tantnrn invoert betrefleveren, ondermeer door middel van fei- fende de om·sprong van gezegde sommen
telijke vermoedens, van de belangrijkheid en dat, behalve tegenbewijs welke op de
der sommen welke de gegoedheid van dt> schatplichtige rust, deze geacht worden
schatplichtige verzekerden, artikel 55 pa- voort te komen nit belastbare inkomragraaf 1, der samengeschakelde wetten, sten ll; dan wanneer dergelijke moti vering
om de belastbare grondslag vast te stel- een tegenstrijdigheid inhoudt of althans
len, een verinoeden j-1/.Tis tanturn betref- dubbelzinnig is en het onmogelijk is te
fende de oorsprong van die sommen in- bepalen of het hof van beroen heeft willen
voert·
zeggen dat het bewijs van de inkomsten
Ov~rwegende, naar luid van het bestre gedaan werd door middel van feitelijke
den arrest, << dat de administratte door vei·moeclens ofwel of het lleschonwcl heeft
feitelijke vermoedens afgeleid uit de vast- clat het wettelijk vermoeclen van artistelling van aanzienlijke beleggingen en kel 55, paragraaf 1, toepasselijk was , en
uit de door de verzoeker (bier aanlegger) dat de rechter dienvolge~s door clit gein 1945 of in bet begin van 1946 gedane bonden was; en clan wanneer het bestreuitga ven bewezen beeft dat deze in de den arrest geen: 11assend ·· antwoord geeft
loop van het jaar. 1945 een hogere graao op de bewering, door aanlegger bij convan gegoedheid heeft genoten dan die clusies gestelcl, clat het wettelijk vermoewelke blijkt uit de aangegeven inkom- den niet kan toegepast worden omda t
sten, en de belangrijkheid van de som- niet bewezen wercl da t de door de aclmimen welke gediend hebben om die gegoed- nistratie aangevoerde uitgaven gedaan
heid toe te ·laten ll;
werden om een bepaalcle levenswij.ze toe
Dat bet hof van beroep, in strijd met te laten :
de bewering van bet middel, aldus nageOverwegende clat door eerst te beslissen
zocht heeft of de beleggihgen en de door
aanlegger op het passief van de balans dat de aclministratie, door feitelijke verhet bestaan heeft bewezen van
van zijn activa gebrachte uitgaven ge- moedens,
een hogere graacl van gegoeclheid clan die
diend hadden tot het verzekeren van die welke
nit de aangegeven .inkomsten blijkt,
gegoedbeid of, met andere woorden, van
alsook van de belangrijkheid van de
zijn levenswijze ;
Dat, na door een souvereine feitelijkE: sommen welke die gegoeclheid toegelaten
beoordeling aangenomen te hebben, dat · bebben, en door qaarna op die sommen,
dit het geval was, het wettelijk heeft onder voorbehoucl van tegenbewijs, bet
kunnen beslissen, bij toepassing van het wettelijk door artikel 55, paragraaf 1, inwettelijk vermoeden door a~·tikel 55, pa- gevoerde vermoeden van om·sprong toe te
ragraaf 1, ingevoerd, dat, behalve tegen- passen, het bestreclen arrest, verre van
bewijs welke op de schatplichtige rust, een strijcligbeicl of dubbelzinnigheicl te
gezegde sommen « geacht worden uit be- bebelzen, nauwkeurlg heeft aangeduid en
juist de orde van de bewijzen beeft gelastbare inkomsten voort te komen ll;
Waaruit volgt dat het middel niet kan volgd, zoals clit zich uit gezegd artikel
afleiclt;
aangenomen worden;
Dat het bovendien, een gepast antwoorcl
Over het tweede middel, afgeleid uit gegeven heeft op de ,in bet micldel aangede scbending van de artikelen 97 van dt> duicle conclusies, door te beslissen clat de
Grondwet, 25, 55 en inzonderheid 55, pa- er in vermelde uitgaven gediend hebben
ragraaf 1, van de wetten betreffende de om de gegoedheid toe te laten, dit wil
inkomstenbelastingen,
samengescbakeld zeggen de levenswij.ze van aanlegger;
bij .besluiten van 31 juli 1943 en 15 jn·
Dat het mlddel feitelijke grondslag
nuari 1948, 1 en 2 van de wetten betref- mist;
fende de nationale crisisbelasting, !Jij beOver het clercle middel, afgeleicl uit de
sluiten van 31 juli 1943 en 16 januari 19,18
samengeschakeld, 1349, 1350, 1352 en 1353 scllencling van de artikelen 97 van de
van bet Burgerlijk Wetboek, doordat het Grondwet, 25, 26 inzonclerbeid 26, parabestreden arrest beslist heeft, enerzijds. graaf 2, 4°, 55 van de wetten betreffencle
dat « de administratie door feitelijke ver- de inkomstenbelastingen, samengescha' moedens afgeleid uit de vaststelllng van kelcl bij besluiten van 31 juli · 1943 en
aanzienlijke beleggingen en uit cle door 15 januari 1948, 1 en 2 van de wetten be ..
aanlegger in 1945 of in het begin van 1946 treffencle de nationale crisisbelasting, sagedane uitgaven, bewezen heeft dat deze, mengeschakelcl bij besluiten van 31 juli
in de loop van het jaar 1945 een hogere 1943 en 16 januari 1948, 17 van het Wetgraad van gegoedheid genoten had dan die hoek van koophandel, 77 van titel IX van
welke blijkt uit de aangegeven inkomsten, boek I van het Wetboek van koophanclel,
en de belangrijkheicl van de sommen doordat bet bestreden arrest beslist heeft
welke die gegoedheid toegelaten hebben ll, dat de schatting in minderwaarde door
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aanlegger van de ]l:landizie van het handelsfonds dat hij afgekocht had niet
rechtzinnig was om reden dat << alles integendeel aanwijst, dat een in zo voordelige omstandigheden overgenomen klandizie, in een voor de handel bijzonder gunstige straat, slechts haar waarde heeft
kunnen houden gednrende de betrokken
dienstjaren zoals gedurende de volgende
dienstjaren )), dan wanneer dergelijke motivering dubbelzinnig is en voortkomt uit
een vermenging tussen de waarde van de
klanclizie welke van het afgestane handelsfonds afhangt, enkele waarde waarvan de vermindering ingeroepen werd, en
de latere opbrengst van aanleggers bedrijvigheid :
Overwegende dat, onmiddellijk v66r het
in het middel weergegeven motief, het
bestreden arrest erop wijst dat << geenszins blijkt dat de door aanlegger in augustus 1943 verkregen klandizie een
waardevermindering zou geleden hebben
in de loop van de litigieuze dienstjarea
noch dat haar waarde normaal zou vernietigd moeten zijn op het einde van vier
jaren )) ; dat aldus, om zijn beslissing te
steunen, _ het arrest slechts de eigen
waarde beschouwt van de overgenomen
klandizie en dus met de door aanlegger
aangevoerde dubbelzinnigheid niet aangetast is;
Dat het middel · feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwernt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 april 1957. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. DaubrE>sse. Gelijkl~tidende concl~tsie, H. R. Delange,
advocaat-g·eneraal. - Pleiters, HR. de
Mey (van de Balie van beroep te Brussel)
en Van Leynseele.

AAN DE MAATSOHAPPELIJKE ZEKEBREID ONDERWORPEN ZIJN. VASTSTELLING DAT DE
FOOIEN IN EVENREDIGHEID ME'l' DE PRIJSVERHOGING GES'l'EGEN ZIJN. VAS'!' STELLING DIE
DE WEIGERING VAN DE DOOR DE WET VOO,RZIENE LOONSVERHOGING NIE'l' REOH'fVAARDIGT.

3°

HUUR VAN WERK. DIENSTVERHURING. ~ ARBEIDSCONTRAO'r. REGLEMENTERING VAN DE BETALING VAN DE LONEN AAN DE
WERKLIEDEN. lNBREUK OP, RET VERBOD,
DOOR DE WE'l' NIET VOOR'ZIENE AFHOUDINGEN
TE DOEN OP DE FOOIEN AAN RE'l' PERSONEEL OF
'l'EN ZIJNEN BEHOEVE GEGEVEN. 0GENBLIKKELIJK MISDRIJ~'.

4°

HUUR VAN WERK. DIENSTVERHURING. vVERKPLAATSREGLEMENT. VERZUIM VAN TOEZENDING VAN EEN E}.'EMPLAAR
AAN DE WERKRECHTERSRAAD. GEEN STBAFSANOTIE. ~ GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID
EN DE BINDENDE KRACHT VAN RET REGLEMENT.
VOORWAARDEN VAN RET IN WERKING TREDEN VAN DIT REGLEMENT.

5°

HUUR VAN WERK. DIENSTVERHURING. ARBEIDSCONTRAOT. REGLEMENTERING VAN DE BETALING VAN DE LONEN AAN DE
WERKLIEDEN. VERDELING VAN DE FOOIEN
TUSSEN DE LEDEN VAN RET PERSONEEL VAN DE
SPIJSHUIZEN. 0NDERJ\'EMING ME'l' VIJF
KELLNERS EN TWEE ROFMEES'l'ERS. BESLISSING DIE DE TWEE HOFMEESTERS TOT DE
VERDELING TOELAAT DOOR AAN DE TWEEDE
HOFMEESTER DE HOEDANIGREID VAN KELLNER
TOE TE KENNEN. SCHENDING VAN RET BESLUIT VAN DE REGENT VAN 27 JANUARI 1948.

1° Indien de voorbe1·eidende wedczaamheden van een wet niet mogen ingeroepen worclen tegen een helde1·e en nauw-·
k~tt!·ige wettekst, mogen zij in aanmeTlc~ng genomen worden om de draagwijdte van de wettelcst te bevesti,qen,
zoals zij tt:it zijn termen bl'ijkt (1).

2° De aTtilcelen 1 en 3 van· de wet van
31 october 1950, waarbij de loonsverhogingen voorzien bij de wet van 6 jttli

1948, weUce een loonsverhoging als te-

l"
1°

2°

KAMER. -
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WET EN KONINKLIJK BESLUIT. lNTERPRE'l'ATIE. MAAT WAARIN DE REOHTER DE VOOBBEREIDENDE WERKZAAMREDEN
VAN DE WET IN AANMERKING MAG NEMEN.

HUUR VAN WERK. DIENSTVERHURING. WET VAN 31 OCTOBER 1950 WAARBIJ DE LOONSVERHOGINGEN VOORZIEN BIJ DE
WET VAN 6 JULI 1948, WELKE EEN LOONSVERHOGING ALS TEGENPRES'fATIE VAN ZEKERE
OOMPENSATIEVERGOEDINGEN TOEICENT, DEFINITIEF WORDEN GEMAAKT EN IN DE BEZOLDIGING
VAN DE ARBEIDERS OPGENOJ\<IEN. WET VAN
TOEPASSING OP DE Ul'fSLUITEND BIJ FO. OIEN ·~
BEZOLDIGDE WERKNEMERS, WELKE BIJ EEN
DIENSTVERHURINGSOONTRAOT VERBONDEN EN

genpTestatie van zelce1·e compensatievergoedingen toelcent, definitief wo1·den
gemaalct en in de bezoldiging van de
arbeide1·s opgenornen, zijn toepasselijlc
op de uitslttitend doo1· middel van
fooien bezoldigde arbeide1's, die bij ee1i
dienstve1·hu.ringscontract verbonden en
aan de maatschappelijlce zekerheid onderworpen zijn (2) ; de vaststelling dat
de tooien in evem·edigheid rnet de p'l'ijsverhoging gestegen zijn volstaat niet

(1) Verbr., 20 october 1952 (Arr. Verbr.,
1953, blz. 65).
(2) Raadpl. Hand. der J(amers, Kamer, zittijd 1947-1948, zitting van 3 juni 1948 ('s margens), blz. 7; Senaat, buitengewone zittijd,
zitting van 17 october 1950, blz. 518.
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:3° De inbrettlc op artikel 7bis van de wet
van 16 augustus 1887, aangemtld door
artikel 1 van de wet van 22 maart 1940,
dat aan de bedrijfshoofden ve1·biedt op
de aan het personeel of ten zijnen behoeve gegeven fooien, andere afhott.dingen te doen dan die bij de wet voo1·zien, f,s voltooid zod1·a de onwettelijke
afhouding gedaan wordt en maalct d·ns
geen vo01·tgezet misdrijf ttit (1) {2).
4° De niet-naleving, door het bedrijfshoofd, van arttJcel 7, laatste lid, van de
wet van 15 .ittni 1896, dat de toezending
aan de werlc1·echte1·sraad voorschrijft
van een exemplaar van het werlcplaatsre_qlement of de definitief geworden wij;zigin,q van het werlcplaatsreglement,
wordt niet strafrechtelij lc betettgelcl en
is zonder invloed op de geldigheid en de
bindende lc1·acht van dit reglement, dat
de partijen bindt zodra de andere formaliteiten, door de artilcelen 7 en 8 van
geze,qde wet voorzien, vervttld ZtJn en
de termijn tot uithanging van het reglement ve1·strelcen is (3).
-5° Bchendt de artilcelen 1, 2 en 4 van het
besluit van de Regent van 27 janttari
1948 tot vaststelling van de wijze van
verdeling van de gemeenschappelijlc
verzamelde fooien in de insteUingen
wellce onder de hotelnijverheid resso1·teren, de beslissing die, voor een spijs-htds met vijf lcellners en twee hofmeeste1·s, deze laatste tot de verrleling toelaat do01· aan de tweede hofmeester
de hoedanigheid van kellner toe te ken1ten.
(VESALKA EN CONSORTEN,
T. P.V.B.A. <<LA LAITERIE ll).
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 20 september 1954 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor werklieden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 3 van de
wet van 6 juli 1948, houdende toekenning
van een loonsverhoging als tegenprestatie
van sommige compensatievergoedingen,
verlengd bij de besluiten van de Regent
van 31 december 1948 en 7 mei 1949 en
volgens de modaliteiten bepaald bij het
besluit van de Regent van 10 augustus
(1) Raadpl. VAN GoETHEM en GEYSEN, Droit
du tmvail (1950), biz. 66.

(2) Nopens het ogenblikkelijk of voortgezet
karakter van een misdrijf, raadpl. verbr.,
VERBR.,
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1948, 1, 3 en 5 van de wet van 31 october
1950 waarbij de loonsverhogingen, voorzien bij de wet van 6 juli 1948 definitief

worden en in de bezoldiging der arbeiders
worden opgenomen, doordat de bestreden
sententie geweigerd heeft aanleggers gerechtigd te bevinden in de door de wet
van 6 juli 1948 ingevoerde en door de wet
.van 31 october 1950 « geconsolideerde ''
compensatievergoedingen of loonsverhogingen, dan wanneer deze wetsbepalingen
van kracht blijven en de omstandigheid
die de sententie inroept om ze niet toe te
passen op de bij fooien bezoldigde werknemers, dit wil zeggen dat de verhoging
der bezoldiging in evenredigheid staat tot
de prijsstijging der koopwaren door de
feiten tegengesproken wordt en bovendien
naar recht niet afdoend is :
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 6 juli '1948, als tegenprestatie van de
krachtens de reglementering betreffende
de toekenning van een toelage ter vergoeding van de prijsstijging van sommige
produkten volgende op de intrekking van
de regeringssubsidies verleende gewone
en persoonlijke compensatievergoedingen,
de werkgevers verplichtte van 1 juli 1948
tot minstens 31 december 1948 aan al de
personen die zij te werk stelden en die
onder de toepassing van de wetgeving betreffende de maatscbappelijke zekerbeid
vielen, alsmede aan diegene die, hoewel
niet aan deze wetgeving onderworpen, on··
der arbeidscontract in dienst genomen
waren, de bij die wet bepaalde voordelen
toe te kennen;
Overwegende dat, naar luid van artikel 3 van dezelfde wet, de verhoging van
het loon van de arbeiders, bedoeld in het
eerste artikel, met uitzondering van diegene die onder bediendencontract te werk
gesteld zijn en hun diensten onder het
toezicht van de werkgever verrichten,
voor de in artikel 1 vastgestelde periode
een bedrag van 50 centiem per verricht
arbeidsuur beliep;
Overwegende dat deze loonsverhogingen, welke door de besluiten van 31 december 1948 en 7 mei 1949 in stand gehouden zijn, kr:i,chtens artikel 1 van de
wet van 31 october 1950 definitief geworden en opgenomen zijn in de bezoldiging
der arbeiders die door een dienstcontract
verbonden zijn en onder de maatschappelijke zekerheid yallen;
Overwegende dat arfikel 3 van deze wet
ltet genot van dezelfde verltoging verleent
aan « de arbeiders die door een dienstcontract verbonden zijn en onder de
10 februitri 1947 (.tbr. Ye,-b,·., 1947, biz. 29).
(3) Raadpl. verbr., 18 october 1900 (Bull. en
PAsrc., 1901, I, 9) en 6 november 1952 (Arr.
Yerbr., 1953, biz. 123).
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ingang van het in werking treclen van afhouclingen OD lonen, noodzakelijkercleze wet >>, zoncler onclerscheid onder die wijze een voortgezet misclrijf is en het in
arbeiders;
elk geval niet o])houut zoclanig misclrijf
Overwegencle clat, hoewel zij .zulks niet te zijn om reclen van omstancligheclen als
in stellige termen zeggen, deze artike- clegene door verweerster ingeroepene, clit
len 1 en 3 .toepasselijk zijn op de werkne- wil zeggen clat het arbeiclscontract een
mers die uitsluitencl door micldel van eincle g·enomen had, clat de vercleling cler
fooien cUe de lonen ui tmaakten ieclere
fooien bezoldigd worden;
Overwegencle immers clat het besluit avoml in goecle verstandhouding met aanvan de Regent van 28 september 1945, ge- leggers plaats had en clat die vercleling
nomen in uitvoering van artikel 2 van de niet alle avonden onder clezelfde l)ersobesluitwet van 28 december 11144 betref- nen geschieclde; tweecle onclercleel, (scherrfencle de maatschappelijke zekerlleid cler cling van alle in het miclclel aangeduide
arbeiders, de beiJalingen van cleze besluit- bepalingen, behalve die nit de voorafwet toepasselijk gemaakt lleeft « OD de gaancle titel van het Wetboek van rechtsbij een clienstverlluringscontract verbon- Dleging in strafzaken), in zover geen misden werkgevers en werknemers waarvan clrijf mocht zijn begaan onder meer omde bezolcliging gelleel of lloofclzakelijk nit clat zekere sommen, aan aanleggers toefooien bestaat >>, en inzonclerlleicl, met in- komencle, niet door de werkgever zouden
gang van 1 october 1945, op de werkgevers zijn behouden, de toel)asselijke bel)alinen de bij' fooien bezolcligde werknemers gen nooclzakelijk cUe zouden wezen welke
welke, zoals ter zake, onder de hotelnij- de verjaring in burgerlijke zaken beheerverheicl ressorteren;
sen, dit wil zeggen artikel 2271 van het
Overwegencle clat de toepassing van de Burgerlijk Wetboek en artikel 6 van de
wet van 31 october 1950, welke nit recle wet van 10 maart 1900, met clit gevolg clat
van haar tekst geboclen is, bevestigcl de verjaring niet mag ingeroepen worden
worclt door de formele verklaringen die cloor cle werkgever die, zoals ten cleze erin de Senaat afgelegcl werclen in de looD kent niet betaald te hebben :
van de besprekingen van de artikelen van
Over het eerste onclerdeel :
de wet;
Overwegende dat, a1 mogen voorbereiOverwegencle dat de sententie niet aanclencle werkzaamlleden niet ingeroel)en
worden tegen helclere en nauwkeurige gevallen is in zover zij beslist clat de vorwetteksten in, zij integencleel in aanmer- clering van aanleggers gesteuncl was op de
king clienen te worden g·enomen wanneer, bel)alingen van de wet van 16 augustus
zoals ten cleze, zij de clraagwijdte ervan 1887, gewijzigcl bij de wet van 22 maart
1940;
bevestigen ;
Overwegencle clat artikel 10 van cleze
Waaruit volgt dat de bestreclen sententie, door aanleggers de toepassing van de wet, zoals het ten tijcle cler feiten
bepalingen van de wet van 31 october 1950 luiclcle, als inbreuk aanmerkt het feit
te weigeren om de in het midclel aange- een cler bel)alingen van de artikelen 1 tot
haalcle reclenen, haar beslissing niet wet- en met 7ter of de ter uitvoering claarvan
genome.n besluiten te overtreclen;
telijk gereclltvaarcligcl he eft;
Overwegencle clat, volgens artikel 7Ms
Over llet tweecle miclclel, afgeleicl nit de van cleze wet, het in al de bedrijven of
schencling van de artikelen 2271 en 2275 ondernemingen van enige aard, waar het
van llet Burgerlijk Wetboek, 22, 23 en 28 gebruikelijk is dat de klanten een fooi
van de wet van 17 april 1878, de vooraf- geven aan het lager personeel of te zijgaande titel bevattende van het Wetboek nen behoeve, aan de bedrijfshoofden vervan rechtspleging in strafzaken, 6 van de boden is op de aldus overhandigde bedrawet van 10 maart 1900 OD de arbeiclsover- gen andere afhouclingen te doen dan die
eenkomst, 1, 7, 7b·is, 7ter en 10 van de bij de wet voorzien ;
wet van 16 augustus 1887, llouclencle reOverwegende dat nit de termen dezer
g·eling van de betaling van llet loon cler bepaling blijkt dat de inbreuk voltooid is
werklieclen, gewijzigd bij de wet van zoclra het beclrijfshoofd een bij de wet
22 maart 1940, cloorclat cle bestreclen sen- ·niet bepaalde afhouding verricht;
·
tentie de vorclering van aanleggers verWaaruit volgt dat het eerste onderdeel
jaard verklaarcl heeft in .zover cleze vor- van het middel, hetwelk hierop gesteuncl
clering gesteuncl was OD aflloucUngen OD is clat het aan de vordering ten gronclslag
lonen die v66r de aan 14 juli 1951 vooraf· liggencle misclrijf een voortgezet misclrijf
gegane periocle onwettelijk waren ver- is, naar recht faalt;
richt, door te beslissen clat, het alclus beOver het tweecle onderdeel :
gane misclrijf geen voortgezet misdrijf
zijncle, de verjaring bereikt was, clan
Overwegencle dat dit onderdeel van het
wanneer, eerste onclercleel, (schencling van
alle in het miclclel aangeduicle bepalingen, middel hierop berilst clat de vorclering
behalve die nit het Burgerlijk Wetboek), van aanleggers tot terugbetaling cler af-
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zou gegrond zijn;
Overwegende dat uit het op het eerste
onderdeel van het middel verstrekte antwoord blijkt dat het tweede onderdeel
van het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, eerste onderdee!, afgeleid uit de. schending van de
artikelen 1 en 7 van de wet van 15 juni
1.896 op de werkplaatsreglementen, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1921, en 7 van
het besluit van de Regent van 27 januari
19±8, tot vaststelling van de wijze van
verdeling van de gemeenschappelijk verzamelde fooien, doordat de bestreden sententie geldig bevindt de bepalingen welke
door verweerster in werking zijn gesteld
met betrekking tot toegelaten loonsverlagingen, welke bepalingen niet vastgelegd
zijn in het bij de werkrechtersraad neergelegde werkplaatsregle!llenf doch gewoon
in de vorm van berichten uitgehangen
zijn «onder haar werkplaatsreglement >l,
en dit om de reden dat « de dool' de bepaling van artikel 7 van het besluit van
de Regent van 27 januari 1948 geeiste
openbaarheid in acht werd genomen ll en
dat « bovendien geen formele bepaling van
de wet of van evengemeld besluit de nietigheid voorziet ll, dan wanneer de kwestieuze wetsbepalingen, onder meer die betreffende het neerleggen van het werkplaatsreglement in zijn integrale tekst
ter griffie van de werkrechtersraad, gebiedend zijn en tot gevolg hebben het
niet-tegenwerpbaar zijn aan de arbeiders
van de bij.zbndere bepalingen ten aanzien
waarvan de aldus voorgeschreven vormregelen niet zijn toegepast; tweede onderdee!, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet, alsmede van de
in het eerste onderdeel aangeduide bepalingen, doordat, kennis nemend van conclusies waarbij aanleggers onder meer
<deden gelden dat het bericht betreffende
het busstelsel geen der door de wet van
1.5 juni 1896 voorgeschreven vermeldingen
behelsde en dat de tekst ervan niet bij de
werkrechtersraad neergelegd was, dat
dienvolgens die bepalingen verweerster
niet veroorloofden de gedane afhoudingen
te verrichten, de werkrechtersraad van
beroep zich ertoe beperkt heeft te antwoorden dat « de door de l;lepaling van
artikel 7 van het besluit van de Regent
van 27 januari 1948 geeiste openbaarheid
in acht is genomen ll, zodat men niet inziet of, in de geest van de raad de neerlegging bij de werkrechtersraad plaats
gehad heeft, dan wei of die neerlegging
niet begrepen is in de voorgeschreven
openbaarheid, doordat derhalve niet geweten is welke de werkelijke reden is van
de beslissing en dat het hof van cassatie

mitsdien niet in staat gesteld is ziJn toezicht uit te oefenen naar het voorschrift
van artikel 97 van de Grondwet
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de sententie vaststelt
dat verweerster onder haar werkplaatsreglement een bericht uitgehangen had
dat aile door artikel 7 van het besluit van
de Regent van 27 januari 1948 vereiste
vermeldingen inhield en dat de door deze
bepaling geeiste openbaarheid in acht is
genomen;
Overwegende dat, ten aanzien van de
bepalingen van artikel 7 van de wet van
15 juni 1896 bp de werkplaatsreglementen,
aanleggers nauwkeurig enkel schending
doen gelden van die harer bepalingen
waardoor aan het ondernemingshoofd opgelegd wordt een exemplaar van het reglement of van de definitief geworden
wijziging aan het reglement aan de werkrechtersraad toe te zenden (artikel 7,
laa tste lid) ;
Overwegende dat het niet nakomen van
dit wetsvoorschrift zonder invloed is op
de geldigheid en de bindende kracht van
het werkplaatsreglement; dat dit reglement de partijen bindt ingeval de andere
formaliteiten, omschreven in evengemeld
artikel en in artikel 8, vervuld .zijn en de
termijn tot uithanging van het reglement
verstreken is (artikel 10) ;
Overwegende voorts, dat geen der bepalingen van de wet van 15 juni 1896 het
niet nakomen van het laatste lid van artikel 7 als een inbreuk aanmerkt;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanleggers bij hun
conclusies deden gelden. dat het bericht
waardoor de modaliteiten van toepassing
van het busstelsel vastgesteld waren, niet
het karakter van een werkplaatsreglement had omdat, onder meer, dat bericht
niet bij de werkrechtersraad neergelegd
was geworden;
Overwegende dat de bestreden sententie
vaststelt dat bedoeld bericht het voorwerp
is geweest van de door artikel 7 van het
besluit van de Regent van 27 januari 1948
opgelegde bekendmaking, en beslist dat
« de nietigheid, welke appellanten, hier
aanleggers, inroepen, door ·geen enkele
formele bepaling van de wet of van voormeld besluit voorzien is ll;
Overwegende dat de sententie aldus impliciet doch duidelijk aangeduid heeft
dat, naar de lliening van de rechter over
de grond, de formaliteit van mededeling
van het werkplaatsreglement aan de werkrechtersraad vreemd is aan de bekendmakingsregelen van de nakoming waarvan
de bindende kracht van het reglement
afhankelijk is ;

-660Waaruit volgt dat de sententie niet behept is met de door het tweede onderdeel
van het middel aangeklaagde onduidelijkheid en dat dit onderdeel in feite niet
opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2 en 4 van
het besluit van de Regent van 27 januari
1948 tot bepaling van de wijze van verdeling van de samengevoegde fooien, doordat, hoewel in de door. aanlegster geexc
ploiteerde inrichting de dienst verzekerd
was door twee hofmeesters, vijf kellners,
bedienden en helpets, de bestreden sententie de twee hofmeesters tot de verdeling der fooien heeft toegelaten, dan wanneer, zo het getal kellners niet meerder
is dan zes, een enkel der hofmeesters aan
de bus mag cleelnemen zoncler clat de
tweecle een kellnerdeel mag ontvangen :
Overwegencle dat cle bestreclen sententie
er op wijst dat niet worclt ontkend dat
bli.ikens de bewoordingen van het besluit
van cle Regent van 27 januari 1948, in onderha vig geval, twee hofmeesters niet in
deze hoedanigheicl aan de verdeling der
samengevoegde fooien vennochten deel te
nemen;
Overwegende dat waar de bestreden
sententie niettemin een tweede hofmeester tot de verdeling toelaat door hem de
hoedanigheid van kellner toe te kennen,
zij de in het middel bedoelde reglementsbepaling geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie, enkel in zover zij, bij wijziging van de beroepen sententie, cle eis tot
betaling van compensatievergoeclfngen
verwerpt, in zover zij tot cle' vercleling
van cle samengebrachte fooien een tweecle
oberkellner toelaat en in zover zij over cle
kosten beslist; verwerpt cle voorziening
voor het overige; beveelt dat van onderha vig arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt aanleggers tot drie
vierde en verweerster tot een vierde der
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de W erkrechtersraad van beroep te
Bergen, kamer voor werklieden.
4 april1957. - 1• kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. - Gelijlvlttidende conclttsie, H. R. Delange,
aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en De Bruyn.
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1° BEWIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. - KWIJTSCHRIFT. - !NTERPRETATIE
VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN HET KWIJTSCHRIFT. - GEEN SCHENDING VAN DE REWIJSKRACHT VAN DE AKTE.

2° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. AKTE DIE INTERPRETATIE VEREIST, - RECHTER DIE OP. VERMOEDENS BEROEP DOET OM DE
BEDOELING VAN DE PAR'l'IJEN TE BEPALEN. GEEN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 1341 EN
1g53 VAN RET BITRGERLIJK WETBOEK.
go BEKENTENIS. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- VERKLARING VAN EEN DERDE.- RECHTER
DIE, OM DE ECHTHEID VAN DE VERKLARING 'l'E
BEOORDELEN, ERMEDE REKENING HOUDT DAT'
DE BELANGHEBBENDE PARTIJ ZE NIET HEEF'l'
TEGENGESPROKEN. - BESLISSING NIET OP EEN
BEKEN'l'ENIS GESTEUND.
1°

Schendt de bewijslvracht van een
l&wijtschrift niet het vonnis, dat er een
interpretatie van _qeeft, die met de termen ervan verenigbaar is.
2° Schendt noch art'ikel 1341 noch arUlcel1353 van het Btwgerlijlc Wetboelv de
rechter, die beroep d.oet op vermoedens
om de jttiste draagwijdte te bepalen,
die de partijen hebben willen geven aan
een alcte, waarvan de termen interp!·etatie vereisen (1). (Burgerlijk Wetboek,

art. 1156).
go De rechter die, om de echtheid van
een door een de1·de gedane verlclaring
te beoordelen, ennede relcening hottdt
dat de belanghebbende partij die verlclaring
niet
heeft
tegengesprolcen,
stmmt niet op een belcentenis van· de·
part·ij, doch weerhottdt de houding van
deze laatste als beoordelingselement van
de waarde van het ve1·moeden hetwella
de verklaring van
de derde ttitmaalct (2).

(N.V. KOLENMIJNEN VAN HELCHTEREN EN ZOLDER,
T. GRESSENS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestredeu
vonnis, op 16 april 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, . 1320, 1g22,
1341, 135g, 1354 en 1355 van het Burgerlijk
Wetboek, eerste onderdeel, doordat het
bestreden vonnis het geloof gehecht aan
een kwitantie van 30 juli 1949, door verweerder aan eiseres afgeleverd en waar
(1) Raadpl. verbr., 4 april 1941 (A1·r. T' e1·br.,
1941, blz. 72) en de conclusies van de H. procureur-generaal Cornil (in 't bijzonder blz. 78);
DE PAGE, bd. II, nr 570, en Oompl., hoek II,
blz. 489 en 490; DAmN, Rev. crit. jur. belge,
1947, blz. 224.
(2) Raadpl. verbr., 17 december 1953 (Arr.
T'erbr., 1954, blz. 264).

-661eerstgenoemde erkende van haar 800 fr.
te hebben ontvangen als vergoeding voor
schade geleden aan zijn landerijen, weilanden en boomgaard door mijnverzakking tot einde 1949, miskent door te beslissen dat gezegde kwitantie geen enkele
vermeldiug inhoudt die op een volledige
betaling zou betrekking hebben, dan wanneer de bepaling dat de ontvangen som de
schade dekt tot einde 1949 noodzakelijker-,
wijze insluit dat alle schade, zonder onderscheid, betreffende de daar vermelde
goederen en te wijten aan mijnverzakking
tot einde 1949 vergoed werd; tweede one
derdeel, doordat het bestreden vonnis, in
strijd met het duidelijk voorschrift van
de laatste beschikking van artikel1341 en
van artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, die het bewijs door getuigen of vermoedens verbieden tegen de inhoud van
de akten, van de duidelijke tekst van
voormelde kwitantie meent te mogen afwijken onder het voorwendsel van een
verklaring door zekere Keyers afgelegd
v66r een deskundige aangeduid door de
eerste rechter en door het vermoeden afgeleid uit het feit dat eiseres de verklaring van Keyers tijdens de onderhandelingen tussen partijen niet uitdrukkelijk
heeft betwist; derde onderdeel, doordat,
moest men het feit - door het bestreden
vonnis weerhouden en volgens hetwelk
eiseres, tijdens onderhandelingen met de
mijnbediende Keyers, de verklaringen van
deze laatste niet uitdrukkelijk zou hebben tegengesproken - aanzien als een bekentenis vanwege eiseres, de rechter deze
zogezegde bekentenis niet kon weerhouden, vermits een getuigenbewijs omnogelijk zou zijn geweest tegen de in:houd van
de besproken kwitantie :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van het bestreden vonnis en de overgelegde stukken,
partijen het niet eens waren over de
draagwijdte welke aan de termen van het
in het middel vermeld kwijtschrift dient
gegeven; dat het, volgens de conclusies
van eiseres, moest geinterpreteerd worden
als zijnde een kwijting gedaan voor aile
schade aan landerijen en tot slot van rekening tot einde 1949, dit wil zeggen van
het jaar 1949 en van de voorafgaande jaren, dan wanneer verweerders beweerden
dat de kwijting aileen de schade betrof
door de veldvruchten ondergaan in het
jaar 1949;
Overwegende dat de rechter over de
grond derhalve verplicht was na te gaan
welke de juiste bedoeling van de partijen
geweest is wanneer op 30 juli 1949 de betaling geschiedde en het kwijtschrift ondertekend werd;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de beslissing van de eerste rechter, naar
dewelke het ontvangstbewijs de schade

betreft door verweerders in 1949 tot het
einde van het jaar geleden, bevestigt, gelet op : 1° de geringheid van de uitbetaalde som, 2° het feit dat het kwijtschrift niet vermeldt dat het betrekking
heeft op een voiledige betaling, 3° de verklariug van een mijnbediende;
Overwegende dat deze door het vonnis
gegeven verklaring van het kwijtschrift
met de termen ervan verenigbaar is; dat
het eerste onderdeel van het middel derhalve feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de in het b.estreden
vonnis ingeroepen verklaring van een
mijnbediende geen bewijs door getuigenis
uitmaakt in de zin van artikel 1341 van
het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, voorzeker, de in het
middel aangeduide artikelen 1341 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek geen bewijs
door getuigenissen of vermoedens toelaten
tegen of boven de inhoud van de akten;
.Maar overwegende dat ten deze de rechter slechts vermoedens heeft in acht genomen ten einde na te gaan welke draagwijdte partijen hadden willen geven aan
een akte waarvan de termen een verklaring vergden;
Dat het tweede onderdeel naar recht
faalt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de rechter zijn tekstverklaring niet op een bekentenis van eiseres
heeft gegrond;
Dat door de verklaring van de mijnbediende als waarachtig te bestempelen om
de in het vonnis aangegeven reden, de
rechter aileen de bewijswaarde van het
vermoeden heeft beoordeeld; waaruit
volgt dat het derde onderdeel van het
middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 april 1957. - 1° kamer. - Voo1'Zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTsla_qgever, H. Louveaux.
Gelijlclltidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de Termicot1rt, procureur-generaal. - PleiteTs, HH .. Van Leynseele en
Pirson.
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1o VElRJARING. - BURGERLIJim ZAKEN.
- STUITING.- VOORBEHOUD VAN HET RECHT
EEN REOHTSVORDERING IN TE STELLEN. -

662
VOORBEHOUD DAT GEEN OORZAAK VAN STUITING VAN DE VERJARING UITMAAK~.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE
ZAKEN.
JVIIDDEL
DAT
SLECHTS EEN BEWEEGREDEN VAN RET ARREST
BESTRTJDT. VEREISTE VOORWAARDE OPDAT
EEN ANDER, NIE'!' BESTREDEN, BEWEEGREDEN,
RET MIDDEL NIET ONTVANKELIJK ZOU MAKEN.

1o De ve1·Jcla1"ing iloor een part-ij, ilat zij
haa1· recht om later een rechtsvorilering
in te stellen voo1·behottilt, maalct geen
oo1·zaalc van stttiting· van ae ve1·jaring
van ilie vorilering ttit (1). (Burg. Wetb.,

art. 2244.)
2o Opilat een middel tot verbrelcing, bij
gebrelc aan belang, niet ontvan7celij7c
zott zijn, wegens een beweegreilen van
het an·est, die het niet bestri.iclt, moet
deze laatste beweegreden het cUspositief
wettelij k rechtvaariligen (2). (Stilzwij-

gende oplossing.)
(DE BOECK, T. RIJKSDIENST VOOR
MAATSCRAPPELIJKE ZEKERREID.)
ARREST.

RET HOF; - ·Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 october 1955 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis vaststelt, enerzijds, dat de oorspronkelijke
dagvaarcling van 7 juli 1949 betrekking
had op de werkgeversbijdragen verschuldigd door eiseres voor de jaren 1945 tot
en met 1948 en, anderzijds, dat de in de
exploten van herdaging en nieuwe dagvaarding
gevorderde
bedragen
van
143.734 frank en 11.789 frank deel uitmaken van de werkgeversbijdragen versclmldigd voor de j aren 1945 tot 1948 en
begin 1949, e11 niettemin, zonder enig onderscheid te maken, verklaart dat deze
laatste eisen in de eerste dagvaarding begrepen zijn daar zij slechts een verhoging
uitmaken van het oorspronkelijk gevorderd bedrag en dus geen andere grondslag
(1) Indien de termen « dagvaarding voor het
gerecht >> in brede zin mogen gei:nterpreteerd
worden en onder meer de in conclusies geformuleerde eisen omvatten, dan nog moet de
akte er toe strekken het door de verjaring
bedreigde recht in rechte te doen erkennen
(DE PAGE, bd. VII, nrs 1171, 1172 en 1173).
Nopens de vraag dat wie voorbehoud maakt
daardoor geen recht ten zijnen voordele doet
ontstaan of erkent en daardoor geen grief aan

hebben dan de hoofdvordering, doordat
die redenen tegenstrijdig zijn daar een
vordering, die tot grondslag heeft de bijdragen verschuldigd voor het eerste kwartaal 1949 onmogelijk kan zijn vervat geweest in een vordering die uitsluitend betrekking had op de bijdragen verschuldigd voor de jaren 1945 tot en met 1948 :
Overwegende dat, naar de vaststellingen van het vonnis en van de stukken van .
de procedure, de oorspronkelijke vordering, op 7 juli 1949 door verweerder tegen
aanlegster ingesteld, strekte tot betaling
van 844.589 frank uit hoofde van bijdragen, verhogingen ·en rente, verschuldig·d,
volgens rekeninguittreksel van 20 maart
1949, voor de jaren 1945 tot en met 1948;
dat, nadat een vonnis van veroordeling
tot betalen van een provisie van 700.000 fr.
was tussengekomen, verweerder op 14 augustus 1953 een tweede maal dagvaardde
tot betaling van het saldo, zijnde
144.589 frank, alsmede van 11.789 frank
nit hoofcle van bijdrage, verhoging en
rente verschuldigcl voor het eerste kwartaal 1949; dat hij op 27 februari 1954 een
derde dagvaarding deecl betekenen tot betaling van 288.323 frank, omvattende bedoeld salclo, vermeerderd met 143.734 fr.
ingevolge verbetering van het rekeninguittreksel van 20 maart 1949, alsmede gemelde 11.789 frank;
Overwegende dat, om het middel af te
wijzen cloor aanlegster gesteuncl op de
verjaring van de vordering tot betaling
van het bedrag van 11.789 frank, het vonnis, enerzijds, wijst hierop dat die vordering « in de eerste dagvaarding enigszins
begrepen is )), dagvaarding welke tot
grondslag had de verbintenis van aanleg~
ster tot betaling van bijdragen voor de
jaren 1945 tot 1948, en, anderzijds, vaststelt dat de vordering met betrekking tot
bedoeld · bedrag van 11.789 frank slechts
een voor het jaar 1949 verschuldigde bijdrage betrof;
Overwegende dat die motieven tegenstrij dig zijn;
Overwegende dat verweerder vergeefs
aanvoert dat het dispositief, waarbij
wordt beslist dat de vordering nit hoofde
van niet-betaling van de bijdrage voor
1949 niet verjaard is, gerechtvaardigd
blijft door de overwegingen van het vonnis dat, in de dagvaarding van 7 juli 1949,
hij zijn recht heeft voorbehouden «om lade tegenpartij kan opleggen, zie verbr., 2 juli
1951 (A•·r. Yerbr., 1951, blz. 659) en verbr. Fr.,
27 december 1956 (B1l/l. m·im... 1956, ur 893).
(2) V erbr., 17 juni 1955 (A r1·. Y erbr., 1955,
blz. 857), in burgerlijke zaken gewezen; 27 september 1955 (ibid., 1956, blz. 44), gewezen in
zaken van directe belastingen; 14 januari 1952
(ibid., 1952, blz. 235) en 17 octob~r 1955 (ibid.,
1956, blz. 104), gewezen in strafzaken.
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ter de betaling te vorderen der bijdragen
en verhogingen van bijdragen die hem
zouden verschuldigd zijn of worden tijdens de loop van het geding ll;
Dat immers zijn recht voorbehouden om
later een vordering in te stellen, niet kan
worden gerangschikt onder de oorzaken
die, volgens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, de loop van de verjaring
stuiten;
Overwegende dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen vonnis in zover het de vordering tot
betaling van 11.789 frank niet verjaard
verklaart; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroorcleelt verweerder tot de
kosten; verwijst · de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen, zetelencle .in hager beroep.
5 april1957. - 1° kamer. - Voo1·zitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggevm·, H. Belpaire.
Gelijkl1tidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en De
Bruyn.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING DOOR
EEN PARTIJ INGESTELD EN, VOLGENS DE INLEIDENDE DAGVAARDING, OP ARTIKEL 11(i5 VAN
RET BURGERLIJK WETBOEK GESTEUND. .ARREST BESLISSEND DAT RET EXPLOOT EEN
MATERIELE YERGISSING BEYAT EN DA1' DE l'ARTIJ ARTIKEL 1166 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK HEEB"T WILLEN BEDOELEN. - _ARREST VERDER BESLISSEND DAT, IN ZOVER DE
VORDERING
KRACHTENS
LAATSTVERMELDE
WETSBEPALING WAS INGESTELD, ZIJ NIET GEGROND JS. ~ VOORZIENING VAN DE TEGENPAHTIJ. ~ MIDDEL TEGEN HET EERSTE DISPOSITIEF GERICHT. - .NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvanlcelijlc, bij gebrek aan belang, het middel door aanlegger him--nit
genomen, dat het bestreden an·est ten
onrechte beslist heett dat verweerder,
door zijn vordedng, in de inleidende
dagvaarding, te ste1men op art-ilcel 1165
van het B1t1·gerlijlo Wetboek, een materiele ver.q_·issing begaan had en artilcel 1166 van zelfde Wetboelc had willen
bedoelen, dan wanneer het an·est verde1·
beslist heeft rlat, in zove1· de vorde1'i1tg
.k1·achtens deze laatste wetsbepaling was
ingesteld, zij niet gegrond is.

(N.V. UNION ET PREVOYANCE, T. VAN HULLE.)
ARREST.
HE'.r HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 26 november 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 1134, 1135, 1136 tot
1164, 1165, 1166, 1319-, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk ~retboek, 1 van de wet van
24 mei 1937, waarbij een voorrecht ten
bate van de slachtoffers van ongevallen
wordt voorzien, en 97 van de Gronclwet,
cloordat het bestreclen arrest het miclclel
afgewezen heeft waarbij aanlegster het
hof van beroep verzocht om de door verweerster op grand van artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek recht~treeks ingestelde vordering niet ontvankelijk te
verklaren, om reclen clat de melcling van
artikel 1165 in het exploot van rechtsingang het gevolg van een verschrijving was
en clat verweerster in werkelijkheid haar
vordering wilde steunen op artikel 1166
van het Burgerlijk Wetboek, dan wanneer deze interm·etatie onverenigbaar is
met de bewoordingen van het exploot
waarbij deze vordering ingestelcl werd;
dat, inclerdaad, de onrechtstreekse vordering die is welke door de schuldeiser uitgeoefend wordt ter vervanging van zijn
inactieve schuldenaar, uitgesloten zijncle
dat hij te zijnen persoonlijke voordele
een veroordeling aanvraagt; dat, integendeel, nit het exploot van rechtsingang
blijkt dat verweerster in eigen naam optracl en zich op het verzekeringscontract
tussen aanlegster en de dader van het
ongeval beriep om te haren voordele de
veroordeling van aanlegster te vorderen;
waaruit volgt dat het bestreden arrest
het geloof heeft geschonden dat aan de
akten van de procedure dient gehecht
(schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
en niet wettelijk de verwerping heeft gemotiveerd van de exceptie regelmatig door
aanlegster opgeworpen vanaf haar eerste
conclusies (schending van de andere bepalingen in het middel aangeduicl en bijzonderlijk van de artikelen 1165, 1166 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet
en 1 van voormelde wet van 24 mei 1937) :
Overwegende dat, indien het bestreden
arrest vaststelt dat verweerster in de
door haar aan aanlegster gegeven dagvaardlng een stoffelijke vergissing begaan
heeft door aan te duiden dat haar vordering op artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek was gesteund, dan wanneer zij
artikel 1166 van hetzelfde Wetboek wilde
bedoelen, het beslist clat die laatste bepaling de vordering niet kan rechtvaardic
gen;
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Dat het verder hierop wijst dat verweerster, bij haar laatste v66r de eerste
rechter genomen conclusies, aan haar vordering een « nieuwe grondslag ll heeft gegeven, artikel 1 van de wet van 24 mei
1937, en dat aanlegster, noch in eerste
aanleg noch in hoger beroep, de ontvankelijkheid van die « nieuwe vordering ll
heeft betwist;
Dat het, eindelijk, bij bevestiging van
het beroepen vonnis, de vordering principieel gegrond verklaart in zover zij artikel 1 van de wet van 24 mei 1937 als
grondslag heeft, aanlegster veroordeelt
tot de betaling van een vergoeding en aan
verweerster beveelt over het bedrag van
de gevorderde sommen te concluderen ;
Overwegende dat het arrest slechts bestreden wordt in zover het het bestaan
van een materiele vergissing in de dagvaarding uangenomen heeft;
Dat uit de vorenstaande beschouwingen
blijkt dat dit motief vreemd is uan het
inwilligen van de vordering van verweerster;
Dat, bijgevolg, het middel, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voor.ziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 april 1957. - 1" kamer. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijlclttidende concl·usie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HI-I. Simont en Van Ryn.
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MILITIE.
VRIJSTELLING VAN DIENST
KRACHTENS ARTIKEL 12, 4°, VAN DE WET OP
DE MILITIE. - DAG VANAF DEWELKE DE INGESCHREVENE IN HET BUITENLAND MOE'!' VERBLEVEN HEBBEN.
Een van de vereiste voorwaanlen, opdat
de ingeschrevene op de lijsten van e_en
lichting van dienst zou vrijgesteld woTden lcrachtens artilcel 12, 4°, van de wet
op fle militie, is dat de ingesch1·evene,
sedeTt de dag waarop hij de leeft-ijd van
achttien jaar heett bereilct, zijn werlcelijlce en gewone veTblijfplaats heett in
het b·uitenland, met uitzonder·ing van
de Kolonie, fle Britse eilanden en de
aan Belgie grenzende ianden.

(SEGHERS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 december 1956 gewezen
door de hoge militieraad;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 12, 4°, van de dienstplichtwet van
15 juni 1951, doordat de bestreden beslissing aanleggers aanvraag om vrijlating
op morele grond voorzien bij artikel 12,
4°, van de wet van 15 juni 1951 afgewezen
heeft, dan wanneer hij sedert 24 maart
1951, na zijn achttiende verjaardag doch
v66r zijn negentiende en dus op de leeftijd van achttien jaar zijn werkelijke en
gewone verblijfplaats in Spanje heeft :
Overwegende dat door te beschikken
dat cc in vredestijd vrij van alle dienst is ...
de ingeschrevene ... die, sedert de leeftijd
van achttien jaar, zijn werkelijke en gewone verblijfplaats heeft in het buitenland, met uitzondering van de Kolonie, de
Britse eilanden en de aan Belgie grenzende landen ll, artikel12, 4°, van de wet van
15 juni 1951 de ingeschrevene bedoelt die
zich ten laatste op de dag waarop hij de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt
in het buitenland gevestigd heeft behalve
de uitzonderingen door dit artikel voorzir>n:
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat aanlegger cc reeds achttien jaar, tien maanden en vijf dagen oud
was wanneer hij zich in het buitenland
heeft gevestigd ll;
Overwegende dat door, op gTond van
cleze vaststelling, de aanvraag om vrijlating voorzien bij artikel 12, 4°, van de
wet van 15 juni 1951 te verwerpen, de bestreden beslissing een juiste toepassing
van deze wetsbepaUng gemaakt heeft en
hare beschikking wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
8 april 1957. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer. waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. Gelijlcl'tl.idende concl·usie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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STRAF. - BEROVING VAN DE GRAAD VAN EEN
MILI'l'AIR. ~ ARTIKEL 54 VAN HET MILITAIR
STRAFWE'l'BOEK. - SANC'l'IE NIET TDEPASSELIJK OP DE WEGENS HELING VEROORDEELDE.
De veroordeling van een militair wegens
heling Jean de be1·oving van de gTaad
niet rechtvaardigen. (Militair Strafwet-

boek, art. 54.)

665(MEERT, T, BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 14 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke
vordering:

Over het middel van ambtswege opgeworpen, afgeleid uit de schending van artikel 54 van het militair Strafwetbo~k,
doordat het bestreden arrest de beroving
van zijn graad ten laste van aanlegger
onwettelijk uitgesproken heeft :
Overwegende dat uit de procedure
blijkt dat het hof van beroep, het beroepen vonnis hervormend, aanlegger uit
hoofde van de door artikel 54, lid 3, van
het militair Strafwetboek voorziene telastlegging (betichting E 18) vrijgesproken heeft en slechts de telastlegging van
heling (betichting G 5) weerhouden heeft;
dat het arrest, wegens dit feit, aanlegger
tot vijf maanden gevangenzitting en
100 frank geldboete, gebracht op 2.000 fr.
of eett maand subsidiaire gevangenis veroordeeld heeft; dat het bovendien, te zijnen laste, de beroving van zijn graad,
welke door het beroepen vonnis bij toepassing van arttkel 54 van het militair
Strafwetboek uitgesproken werd, behouden heeft;
Overwegende dat artikel 54 de beroving
van de graad slechts . voorziet in geval
van veroordeling uit hoofde van de in
alinea's 2 en 3 van dit artikel vermelde
telastleggingen; dat de betichting van heling er in niet begrepen is;
Overwegende dat door de beroving van
de graad uit te spreken ingevolge een
veroordeling wegens heling, het bestreden arrest evenvermeld artikel 54 geschonden heeft;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorinen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering
Overwegende dat aanlegger geen middel aanvoert;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest slechts in zover het beslist,
bij bevestiging van het beroepen vonnis

op dit punt, dat aanlegger van zijn graad
beroofd wordt; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt aanlegger
tot de vier vijfde en. verweerder tot een
vijfde der kosten; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
8 april 1957. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Gihnet. Gelijlclu.idende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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1° VOORW AARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING EN VEJWORDELING. 0NTZETTING VAN RET RECHT OM EEN VOERTUIG
OF EEN LUCRTSOHIP TE BESTUREN OF EEN RIJDIER TE GELEIDEN. - 0NTZETTING UITGESPROKEN WEGENS EEN INBREUK OP DE BESLUITWET BETREFFENDE DE BETEUGELING VAN
DE DRONKENSCRAP. - UITSTEL NIET Tl)EPASSELIJK.
2°

VERBREKING.
STRAFZAKEN,
VOORZIENING DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE
'l'ER 'fEREOR'l'ZITTING INGESTELD. - VERBREKING. - UITWEBKING BEPERKT '1'0'1' RET
BELANG VAN DE WE'l' EN ZONDER VERWIJZING.

1 o Wannee1· de ontzetting van het recht
om een voertuig of een luchtschip te best~wen at een rijdier te geleiden ·wegens
een inb1'mtlc op de besluitwet betretfende de betettgeling van de d1·onlcenschap uitgesprolcen wordt, hetzij de
veroordeUng tot V1'ijheidsstTaf at tot
geldboete op flit enlcel misdTijf gegTond
is, hetzij zij dergelijlc misdTijf en een
ander misdrijf, ~tit een enlcel feit bestaande, tot grondslag heett, ma,q de
1·echter de scho1·sing niet toepassen op
de stTaf van ontzetting. (Besluitwet van

14 november 1939, art. 10.)

2° De verbrelcing, op voorziening teT terechtzitting van het hot door het openbaar ministerie ingesteld, van een in
stratzalcen gewezen beslissing, wordt
enlcel uitgesprolcen in het belang van de
wet en zonder 'VeTwijzing (1). (Wetboek

van strafv., art. 442.)

(1) Verbr., 16 april 1951 (Arr. Ve•·br., 1951,
biz. 476). Op de voorziening, in het belang van
de wet, van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken, raadpl. verbr., 5 october 1953 (A1'1'.
Ve1·br., 1954, blz. 71).

666(BLYTH.]
ARREST.
HET HOF · - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 october 1956 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Over de voorziening van Blyth :

Overwegende dat de snbstantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
toegepaste straf degene cUe door de wet
voorzien is niet overtreft;
II. Over de voorziening door de procnrenr-generaal ter terechtzitting ingesteld :

een voertuig· of luchtschip te besturen of
een rijclier te geleiden; beveelt- dat melcling van onderhavig arrest zal geclaan
worden op de kant van het gedeeltelijk
vernietigd vonnis; zegt clat er geen aanleicling is tot verwijzing.
8 april1957. ,--- 2e kamer. - Voorzittet·,
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslnggever, H. Rutsaert.
Gelijlcluidenrle conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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VERKEER. - VERKEERSVOORRANG VAN DE
VOERTUIGEN OP RAILS. VERPLICHTINO
DESONDANKS DE DOOR DE OUSTANDIGHEDEN GEBODEN VOORZORGSUAATREGELEN TE TREFFEN.

Over het micldel, afgeleicl nit de schencling van artikel 10 van de beslnitwet van
14 november 1939 :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis De verkeersvoot-rnng op de spoorlijnen,
doot· de ct1·tilcelen 12 vnn het lconinklijk
bij toepassing van artikel 65 van het
beslu-it vnn 27 jnnunri 1931 en 18 vnn
Strafwetboek, na beklaagcle wegens inde 1Vegcode ctnn de voerhtigen op t'ctils
brenk op artikel 10, lid 3, van het kotoegelcend, ontslnnt de bestmt-1·der vnn
ninklijk beslnit van 8 april 1954 alsook
een deryelijlc voertuig niet vnn de ve1·om in een openbare plaats bevonclen te
plichting de voorzorgsmncttregelen te
zijn geweest in staat van clronkenschap
treffen die tot het voorkomen vnn een
met de omstancligheicl clat hij een voerongevnl doot· de omstnndigheden gebotnig bestunrcle (inbrenk op artikel 3 van
den zijn (1).
de beslnitwet van 14 november 1939), ontzet te hebben van het recht om een voertnig of een lnchtschip te bestnren of een
rijclier te geleiden, verklaart clat deze ver(BRUYNINCKX, 'l'. BOLAND.)
oordeling· tot ontzetting geschorst zal zijn,
krachtens artikel 9 van de wet van 31 mei
ARRES'r.
1888 (gewijzigcl en aangevnld door de wet
van 14 november 1947) voor een termijn
van een jaar;
HET HOF; - Gelet op het bestreden
Overwegencle dat, lniclens artikel 10 van arrest, op 14 november 1956 gewezen door
de beslnitwet van 14 november 1939, in het Hof van beroep te Brussel;
geval van overtrecling· van deze besluitIn zover de voorzieningen gericht zijn
wet, artikel 9 van de wet van 31 mei 1888 tegen de beslissing over de publieke vorniet van toepassing is op de veroordeling dering gewezen :
tot ontzetting van het recht om een voerOver het middel, afgeleid uit de scherrtnig of een luchtschip te besturen of een
rij clier te geleiclen, zelfs indien de ver- cling van de artikelen 12, inzonclerheid
oordeling op groncl van artikel 65 van het alinea 2, van het koninklijk besluit dd.
Strafwetboek bij toepassing van een an- · 27 januari 1931 houdende politieregledere wetsbepaling is uitgesproken gewor- ment voor de exploitatie van de vergunde
tramwegen, 18 van het koninklijk besluit
den;
Overwegencle dat het llestreclen vonnis del. 8 april 1954 houdende Algemeen Reglebijgevolg de in het midclel bedoelde wets- inent op de politie van het wegverkeer,
418 en 420 van het Strafwetboek, 1382 en
bepaling geschonclen heeft ;
1384 van het Burgerlijk Wetboek, en 97
Om die redenen, verwerpt de voorzie- van de Gronclwet, doordat, na te hebben
ning van beklaagcle; veroorcleelt hem tot vastgesteld dat aanlegger met zijn spoorde kosten; en uitspraak doencle over- de voertuig h~t betwist kruispunt was opgevorclering van de procureur-generaal, ver- reclen gebruik makende van een groen
breekt, cloch enkel in het belang van de lichtsignaal en op zijn rechterkant geen
wet, het bestreclen vonnis voor zoveel het
aan David Blyth een uitstel van een jaar
(1) Verbr., 1 februari 1954 (AI'r. Ve1·br.,
heeft toegestaan wat betreft de tegen hem
uitgesproken ontzetting van het recht om 1954, blz. 383).
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zijn weg voort te zetten, het bestreden arrest hem toch op strafgebied veroordeeld
heeft en, bij wijze van gevolg, te zijnen
laste en ten laste van de aanlegster, de
twee derden van de burgerlijke verantwoordelijkheid voor het ongeval heeft gelegd om de reden dat, opgemerkt hebbende dat in tussentijd de lichtsignalen in
groen en rood in de door hem gevolgde
richting veranderd waren, hij, toen hij
in het midden van het kruispunt gekomen
was. had moeten rekening gehouden hebben met de verandering welke in de richting van het toegelaten verkeer was tussengekomen, dan wanneer aanlegger, het
voordeel genietende van het recht van
voorrang welke aan de spoorvoertuigen is
verleend, het recht had het oversteken
van het kruispunt voort te zetten zodra
hij het regelmatig was ingereden en, bewust van die voorrang, rechtmatig mocht
hopen dat zij die hem die voorrang verschuldigd waren hem deze zouden afstaan :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na, .bij de in het micldel aangehaalde beschouwingen, te hebben vastgesteld dat
eerste aanlegger het kruispunt was ingereden terwijl het lichtsignaal op groen
stond en zich er rekenschap van had gegeven dat het lichtsignaal, intussen, op
groen en rood ve.I'sprongen was, aan die
beschouwingen toevoegt dat eerste aanlegger << scherp had toe te zien JJ, en << moest
ondervinden dat zijn toestand onveilig
geworden was JJ en, dat hij <<om zich veilig los te werken, waarschuwencl zijn
vaart had dienen aan te passen JJ; dat het
aldus vaststelt dat eerste· aanlegger, bestuurder van een tramrijtuig, alhoewel
voorrang genietend, te kort is gekomen
aan de voorzichtigheidsmaatregelen welke
de omstandigheden opleggen om een ongeval te vermijden, en zich derhalve
schuldig gemaakt heeft aan de inbreuk
voorzien door de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek;
Overwegende dat de bestuurder van een
tramrijtuig, zelfs wanneer hij voorrang
geniet, niet outlast is van de voorzichtigheidsmaatregelen welke door de omstandigheden opgelegd worden om een ongeval te vermijden; clat het bestreden arrest,
bij een feitelijke en derhalve souvereine
vaststelling, er op wijst dat eerste aanlegger, ondervindend dat ten gevolge van
het verspringen van het lichtsignaal op
groen-rood zijn toestand onveilig geworden was, scherp had toe te zien en waarschuwend zijn vaart had dienen aan te
passen om zich veilig los te werken;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
door eerste aanlegger te veroordelen wegens inbreuk op de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek de in het middel

aangehaalde wetsbepalingen niet geschonden heeft;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig qe wet is;
In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering van verweerders :
Overwegende dat aanleggers geen bijzonder middel doen gelden;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
8 april 19i37. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlcl~tidende oonol~tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Simont.

8 april 1957

2° KAMER. -

BEWIJS. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. - BEGIN
VAN SOHRIF1'ELIJK BEWI.JS. - WAARSCHIJNLIJKHEID VAN RET AANGEVOERDE RECHTSFEIT,
- BINDENDE BEOORDELING DOOR DE REOHTER
OVER DE GROND.
De reohter ove1· de grand beoordeelt op
bindende wijze of een gesoh1"ift, als begin van sohrijtelijlc bewijs inge1·oepen,
ja dan neen het aangevoerde reohtsfeit
waarsohijnlijlc maalct (1). (Burg. Wet-

hoek, art. 1347.)
(CLAUS,

'l'.

DEFOORT.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 19 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het tweede en het derde :inicldel
samen, het tweede, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 1347 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist clat in
de brief van 18 september 1953 zelfs geen
begin van hewijs door geschriften te vinden is van een bewaargeving en clit zonder nochtans uitdrukkelijk vast te stellen
clat dit stuk de kwestieuze overeenkomst
niet waarschijnlijk zou maken, dan wan(1) Verbr., 20 juni 1946 (Ar1·. Yerbr., 1946,
biz. 231).
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neer gezegd schrijven m:instens als een
begin van bewijs door geschriften te bescllouwen is; het clercle, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 1316 tot 1325
van het Bnrgerlijk Wetboek, doorclat het
bestreclen arrest beslist cla t de brief van
18 september 1953 geen begin van bewijs
door geschriften van de kwestieuze overhandiging op voorwaarde terug te geven
zon knnnen nitmaken dan wanneer het
enkel tot znlke vaststelling kan komen
door de normale betekenis cler in voormelcle brief gebruikte woorclen, te miskennen:

INLICHTINGEN BETREFFENDE DIT MISDRIJF INWINT EN ERVAN PROCES-VEBBAAL Ol'MAAKT. WE'l'TELIJKHEID.

De rijlcswacht mag wettelijlc, van arnbtswege inUchtingen inwinnen bet1·efjende
een rnisdaad of een wanbedrijf en ervan
proces-verbaal oprnalcen, zelfs wannee1·
de onderzoelcsrechter nopens dit rnisdrijf een onde1·zoelc doet (1). (Wet van

28 germinal jaar VI, art. 125, 2°; beslnit
van 30 jannari 1815, art. 11, 2°.)
(CLAEYS.)

Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart clat de brief van 18 septemb~r
1953 (( geen schriftelijk begin van bewiJS
kan genoemcl worden; clat de bnrgeTlijke
partij ten onrechte nit de woorden << alles
ll in het werk stellen om alles wat n toe)) behoort in ·gereeclheicl te brengen )) beslniten wil dat claarcloor bedoeld werden
« geld en goederen die overhandigd werll den op voorwaarde van ze terng te gel) ven )) ; dat clit stuk 10 (brief van 18 september 1950) niet eens de woorclen (( overhandigen )) en « ternggeven )) gebrnikt ... )) ;
en clat gezegcle brief, evenmin als al de
andere geschriften die ter zake voorliggen
« niets positief bevatten in verbancl met
)) de litigienze overeenkomst, en in iecler
)) geval niets clat cleze overeenkomst enigs)) zins waarschijnlijk zon doen vom·kollmenll;
Overwegencle clat de rechter over de
grond aldus, g·ebrnik makend van zijn
sonvereine beoorclelingsmacllt, clnidelijk
vaststelt clat becloelcl schrijven, waarvan
hij een interpretatie geeft die met de termen ervan niet onverenigbaar is, de
kwestienze overeenkomst niet waarschijnlijk maakt;
Dat de tweede en derde midclelen niet
kunnen aangenomen worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
8 april1957. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
GeUjlcluidende concl~tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaat·generaal.
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ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 jannari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleicl nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 47, 60 en 61 van het Wetboek van
strafvordering, cloordat het bestreclen arrest ten gronde nitspraak heeft geclaan
met inachtneming van al de stukken van
het onclerzoek zonder enige uitzonclering,
dan wanneer de procnreur des konings
bij akte del. 12 jnli 1956 (stnk 8) de onclerzoeksrechter vorderde het onderzoek
in te stellen en te verrichten tegenover
eiser in verbreking en deze door laatstgenoemde magistraat dezelfde dag nog onclerhoorcl wercl (stuk If), zoclat de onderzoeksrechter gevat was van het onclerzoek,
en terwijl spijts die vorclering en deze
opdracht, de rijkswacht te Torhout voort
onderzoeksverrichtingen deed (stnk 12 :
proces-verbaal :Ur 778 dd. 12 jnli 1956) zon-·
cler clelegatie of opdracht van de onderzoeksrechter en het bestreden arrest cleze
onderzoeksverrichtingen welke nietig zijn
niet geweercl heeft nit de gegevens· waarop uitspraak gedaan wercl :
Overwegende clat het bedoeld procesverbaal inlichtingen vermeldt die door de
1•ijkswacht werden ingewonnen nopens het
ongeval wegens hetwelk aanlegger werd
vervolgd;
Dat dit optreden van de rijkswacht
geen daad van onderzoek uitmaakt welke
aileen door de onderzoeksrechter zelf of
bij opdracht van deze magistraat mocht
verricht worden, maar tot de taak van de
rijkswacht behoort, die gelast is alle nuttige inlichtingen in te winnen betreffende
misdaden of wanbedrijven en ze aan de
bevoegde overheid mede te delen;
Dat, derhalve, het bedoeld proces-ver-

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN.)
0NDERZOEKSRECHTER DIE EEN ONDERZOEK
DOET NO!'ENS. EEN MISDAAD OF EEN W ANBEDRIJF. RIJKSWACHT DIE VAN AM)3TSWEGE

(1) Vergel. verbr., 16 april 1951 (A1·r. Ye•·b•·.;
1951, blz. 4.73) en nota 1; U maart 1955 (ibid.,
: 1955, blz. 596).
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baal niet nietig is en niet uit de stukken
"Van de rechtspleging diende geweerd;
Dat het middel niet kan aangenqmen
worden;
En overwegende dat de substantii~le of
·OP straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 april 1957. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
yoorzitter.
Verslaggever, H. Huybrechts.
Gelijlclttidende
conclnsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
.advocaat-generaal.

26

KAMER. -

8 april 1957

1°

MIDDEJLEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BF.MIDDEL VAN AMBTSWEGE EEN
:KLAAGDE. VERBREKING MET VERWIJZING llfEDEBRENGENU.
:i'li[IDDELEN DOOR DE IlEKLAAGDE OPGEWOHPEN DIE EEN VERilREKING ZONDER VERWIJZINIJ
KUNNEN MEDEilRENGEN. MIDDELEN DIE MOETEN ONDERZOCHT WORDEN.

2°

lVIIDDELEN TOT VERBREKING. -STRAFZAKEN. ~ MIDDEL HIERUIT GENOME!/
DAT EEN VONNIS DE BEKLAAGDE VEROORDEELD
HEEFT BIJ TOEPASSING VAN EEN GEMEENTEREGLEMENT DAT OP DE DAG VAN DE FElTEN NIET
WAS GOEDGEKEURD. VAN KRACHT ZIJNDE
REGLEMENT DEZELFDE BESCHIKKING BEVATTEND EN DEZEU'DE S'l'RAF STELLENDE. MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT,

3°

VERBREKING. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. MATERIELE VERGISSING IN
DE BESTREDEN BESLISSING. - MACHT VAN HET
HOF OM ZE TE VERBETEREN.

4°

GEMEENTEREGLEMENT. REGLEMENT GENOMEN OVEREENKOMSTIG DE DECRETEN
VAN 14-18 DECEMBER 1789 EN 16-24 AUGUSTUS
1790. - VERPLICH'l'ING VOOR DE BELGEN
ZICH ERAAN TE ONDERWERPEN NIETIEGENSTAANDE DE RECHTEN GEWAARBORGD DOOR DE
ARTIKELEN 19 EN 20 VAN DE GRONDWET,

---c-

5°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. Sl'RAFZAKEN. VONNIS
VAN VEROORDELING. ~ VERZUIM HE1' VOORHANDEN ZIJN VAN AL DE BESTANDDELEN VAN
RET MISDRIJF VAST 'l'E STELLEN.
VoNNIS
NIET REGELMATIG GEM,OTIVEERD.

1° De omstandigheid dat, op vooTziening
van de belclaagde, het hot van ambtswege een middel opwerpt dat een veTbTelcing met ·veTwijzing medeb1'engt,
ontslaat het hot niet van de veTplichting de rniddelen te ondeTzoelcen, die
door de belclaagde wor·den opgewoTpen
en die, ind·ien zij gegrond zijn, een verbr·elcing zonder verwijzing moeten medebrengen (1). (Stilzwijgende oplos-

sing.)
2° Is niet ontvanlcelijlc, bij geb1'elc aan
belang, het middel hierttit genomen dat
het vonnis de belclaagde verooTdeeld
heett bij toepassing van een gemeentereglement dat slechts na de teiten weTd
goedgelceu.Td, indien het regelmaUg op
de da.g van de teiten van lwa.cht zijnde
reglement dezeltde beschilclcing bevatte
en dezeltde stmt stelde (2).
3° Voor de beoordeling van een middel tot
veTbrelcing heett het hot de macht een
materi!Jle veTgissing van de bestreden
beslissing te veTbeter·en, indien deze
ver·gissing onmislcenbaar· tt.it het telcstverband van de beslissing blijlct (3).
4° De aan de Belgen dooT de artilcelen 19
en 20 1'an de Grondwet gewaaTbOTgde
rechten ontslaan de btwgeTs niet van de
verplichting zich te gedragen naar de
politiereglementen, die overeenlcomstig
de decreten van 14-18 december· 1789 en
16-2~ attgttsttts 1790 vastgesteld worden
om de gezondheid, de veiligheid en de
ntst in de openbare plaatsen te veTzelceTen (4).
5° Is niet regelmatig gemotiveerd het vonnis dat een belclaagde wegens een misdrijt veToordeelt, zonder het voorhanden zijn van al de bestanddelen ervan
past te stellen (5).
(GODU.)
ARREST.

HET HOF; (1) Verbr., 4 september 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 1305); verge!. verbr., 29 october 1956
(ibid., 1957, I, 198).
.
(2) Raadpl. de conclusres van de H. procureur-generaal Cornil, alsdan advocaat-generaal,
die aan verbr., 16 october 1933 (Bull. en PAsrc.,
19~•1. I. 31) voorafgaat.
(3) Verbr ., 2 september 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 1273). Zo is bet ook met burgerlijke
zaken (verbr., 24 februari 1956, Bull. en PASIC.,

Gelet op het bestreden

1956, I, 659) €n met zaken van directe belastingen (verbr., 13 juli 1955, Arr. Verbr·., 1955,
biz. 939).
(4) Raadpl. verbr., 1 october 1934 (Bull. en
PASic., 1934, I, 396); 6 februari 1950 (Ar·r.
Ver·br., 1950, biz. 367); verge!. verbr., 19 october 1953 (ibid.,. 1954, biz. 95).
(5) Verbr., 9 juli 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1272)~

-670vonnis, op 6 december 1956 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 19, 20, 107 en 129
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis aanlegster veroordeelt op grond
van de artikelen 141, 273 en 374 van het
politiereglement van Blankenberge van
10 maart 1950, op 13 april 1956 gewijzigd,
om op 21 april 1956, in staat van herhaling, als uitbaatster of aangestelde toegang tot een danszaal te hebben verleen_d
aan jonge lieden die niet ten volle zestien jaar oud waren, eerste onderdeel,
dan wanneer eensdeels evengemeld artikel 141 oD 2 februari 1953 vervangen was
geworden en naclien op 13 april 1956 gewij.zigd werd, welke wijziging echter nog
niet van kracht was daar zij slecbts op
27 april 1956 werd goedgekeurd, en andl;)rdeels het politiereglement geen artikel 374
behelst; tweede onderdeel, dan wanneer
het verbod van artikel 141 van bet reglement wer<l gesteld in het belang van de
openbare orde, zedelijkheid en veiligheid
en de gemeenteoverheid niet bevoegd is
om de openbare zedelijkheid te doen heersen; dan wanneer het verbod door artikel 141 van het reglement gesteld onverenigbaar is met de vrijheid aan de Belgen
bij de artikelen 19 en 20 van de Grondwet
gewaarborgd om cip vreedzame wijze en
ongewapend te vergaderen en om zich te .
verenigen :
Over het eerste onclerdeel :
.Overwegende dat artikel 141 van het
politiereglement van 10 maart 1950, op
20 februari 1953 gewijzigd, aan de uitbater oplegt, na 19 uur, de toegang tot de
danszaal te weigeren aan minderjarigen
van beiderlei kunne, beneden de leeftijd
van volle zestien jaar;
Overwegende dat de wijzigingen, clie op
13 april 1956 aan het politiereglement gebracht werden, die. verplichting gehanclhaafcl hebben;
·
Overwegende dat cle aanduiding in het
vonnis van artikel 374 van het politiereglement het gevolg is van een materii~le
vergissing, claar waar artikel 274 bedoeld
was, welk de herhaling beoogt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de a:~;tikelen 19 en 20
van de Grondwet aa:iJ. de gemeentelijke
overheid de haar door de vroegere wetten
verleende macht niet ontnomen hebben
om de politie over de openbare inrichtingen uit te oefenen; dat het recht door
voornoemde artikelen aan de Belgen gewaarborgd om op vreoozame wijze en ongewapend te vergaderen en om zich te
verenigen niet wegneemt dat de burgm's
gehouden zijn zich te ged1·agen naar de
politiereglementen, onder ·meer naar deze
welke door de gemeenteraden worden

vastgesteld, overeenkomstig de decreteu
van 14-18 december 1789 en 16-24 augustus
1790, die aan de gemeenteoverheid opleggen de inwoners het voordeel te doen geniej;en van een, degelijke politie, en de
gezondheid, de veiligheid en de rust in
de openbare plaatsen te verzekeren, in
deze de goede orde te doen heersen en
door gepaste voorzorgen onheilen te voorkomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het ambtshalve opg·eworpen middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Gron<lwet en 141 van
het politiereglement van Blankenberge
van 10 maart 1950, op 20 februari 1953
gewijzigd, doordat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt op grond van evengemeld artikel 141, zonder het uur vast
te stellen waarop het feit werd gepleegd :
Overwegende dat nit voormelde tekst
van artikel 141 van het politiereglement
blijkt dat het ten laste van aanlegster
gelegde feit slechts strafbaar was, inclien
het na 19 uur geschiedde;
Overwegencle dat het bestreden vonnis
niet bepaalt dat het feit na 19 ·uur wercl
gepleegd; dat het dienvolgens niet alle
bestanddelen van het misdrijf dat het bewezen verklaart vaststelt en derhalve
niet degelijk met redenen is omkleed;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk, zetelende in hoger
beroep.
8 april 1957. - 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. Gelijkluidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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8 april 1957

1o HUUR VAN GOEDEREN. -

HuUR

VAN EEN ONROEREND GOED. PERSOONLIJKE
VERHOUDINGEN TUSSEN PARTIJEN.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN.
VERVREEMDING VAN EEN VERHUURD ONROEREND GOED, AKTE VAN VERVREEMDING
MET VASTE DATUM DOCH NIET OVERGESCHREVEN. AKTE DIE AAN DE HUURDER KAN
TEGENGESTELD WORDEN.
h~llltr van een onroe1'i3nd goed doet enkel persoonlijke ve1·-

1° Het conkact van

-
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houdingen ontstaan tttssen hmwdeT en
VeThtt7tTde1' (1).

2o De httlwdeT van een onToeTend goed is,
als zodanig, geen deTde in de zin van
aTtikel 1 van de wet van 16 decembeT
1951 op de heTziening van het hypotheelcstelsel. In het geval waa1·in de
verlcTijge1· van het onroerend goed hem
mag ttitzetten, lean hij zttllcs ?.V. geldige
wijze doen v66r de overschnJmng, ter
bewaring de1· hypotheken, van de notaTiele alcte van eigendomsoverd1·acht (2).

II.Al'WERS, T. LOGIER.)
AHRESl'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 april 1955 in hoger beroep
gewezen door de· Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge;
Over het tweede middel, afgeleid u~t de
schending van de artikelen 544, 1138, 1583
en 1748, gewi.izigd bij artikel 4 van .?e
wet van 7 juli 1951, van het BurgerllJk
Wetboek, 1 van de wet van 16 december
1851, gewijzigd bij artikel 4 van de wet
van 8 juli 1924, doordat, moest men zelfs
aannemen dat de kennis door verweerder
van de verkoop v66r de overschrijving
van eisers aankoopakte hem niet tot << een
derde te kwader trouw » maakt, er nochtans geen conflict tussen concurrerende
titels bestaat tussen het vroegere pachtrecht van verweerder en eisers eigendomsrecht zodat voormeld artikel 1 van
de wet v~n .16 december 1851 niet ter
zake toepasselijk was en eiser, derhalve,
geldig opzegging aan verweerder kon geven v66r de overschrijving zijner · aankoopakte :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat aanlegger bij authentieke akte van 26 september 1953, op 5 october 1953 in de registers
van de bewaring van de hypotheken overgeschreven, twee percelen land gek?cht
heeft welke sedert meer dan negen Jaar
door verweerder in pacht gehouden waren
en dat hij aan deze, bij deurwaardersexploot van 30 september 1953, opzegging
heeft betekend om zelf het verpacht goed
in bedri.if te nemen;
.
Overwegende dat het bestreden -:onms
de vordering van aanlegger tot geldlgverklaring van de opzegging ongegrond heeft

(1) Verbr., 8 februari 1894 (Bull. en PASIC.,
1894, I, 110).
(2} Zie de ·nota, ondertekend L. D., onder
dit arrest in Bull. en PASrc., 1957, I, 970.

verklaard om reden dat die opzegging nietig is, om v66r de overschrijving van de
verkoopakte betekend te zijn geweest, en
dat, tot aan die overschrijving, aanlegger,
bij toepassing van artikel 1 van de wet
van 16 december 1851, niet als eigenaar
van het verpachte goed ten opzichte van
verweerder kon beschouwd worden;
Overwegende dat de uit een huurovereenkomst ontstane verhoudingen persoonIijk zijn en, in principe, slechts tussen
verhuurder en huurder bestaan; dat de
huurder dus geen zakelijk recht op het
verhuurde goed bezit en slechts in' uitvoering van de door de verhuurder aangegane verbintenis om hem het rustig genot
van het verhuurde te doen hebben, aanspraak mag maken op het gebruik en het
genot ervan;
Overwegende dat het in stand houden
en het onderhouden van de huurovereenkomst welke de wet aan de verkrijger van
een landgoed oplegt, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die zij
bepaalt, geen wijziging medebrengen van
de aard van het recht dat de huurder betreffende het verhuurde goed uitoefent;
Overwegende, derhalve, dat de huurder
nit artikel 1 van de wet van 16 december
1851 het recht niet haalt de niet-overschrijving van de akten van overdracht
van zakelijke onroerende rechten ten kantore van de bewaring van de hypotheken
in te roepen om eruit een gebrek aan hoedanigheid af te leiden in hoofde van degene die, na het verhuurde goed verkregen te hebben, in zijn hoedanigheid van
verkrijger de formaliteiten vervult waaraan onderworpen is het gebruik van de
bevoegdheid die de wet ten gunste van de
verkrijger van een goed, voorwerp van
een landpacht, voorbehoudt;
·
Overwegende, inderdaad, dat het gebrek aan overschrijving van de akten van
overdracht van zakelijke onroerende rechten, waarvan de overschrijving door artikel 1 van de wet van 16 december 1851
. wordt voorgeschreven, tot gevolg heeft,
dat zodanige akten aan de derden, die
zonder bedrog gecontracteerd hebben, ni.et
kunnen tegengesteld worden in de mate
waarin die akten van aard zijn nadeel te
brengen hetzij aan de zakelijke rechten
welke die derden bezitten op. de onroerende goederen waarop bedoelde akten
betrekking hebben, hetzij aan de rechten
welke die derden op de goederen hebben
vervolgd tegen hun schuldenaar;
Overwegende dat, als zodanig, de huurder dergelijke vervolging niet uitoefent,
en hij evenmin titularis van een zakelijk
recht op het verhuurd goed is; dat hij
dus niet onder de door die wetsbepaling
bedoelde derden begrepen is; dat de akte
van overdracht van een zakelijk onroerend recht hem niet wordt tegengesteld
ten einde de, overeenkomstig de wet, nit
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de huurovereenkomst voortvloeiende rechten in de weg staan;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eer- ste aanleg te Kortrijk zetelende 'in hoger
beroep.
8 april 1957. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. Gelijlclttidende
conclttsie, H. Depelchin, advocaat-genernal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. SUBSIDIAIRE
AANSLAG. ARTIKEL 74bis VAN DE SAMENAANSLAG DIE TEN
GESCHAE:ELDE WETTEN. LASTE VAN
DEZELFDE BELASTINGSCHULDIGE
ZELFDE BELASMOET GEVESTIGD WORDEN. TINGSCHULDIGE. BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN INKOHIERING. ~ SUBSIDIAIRE
AANELAG. .A_RTIKEL 74bi8 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. QORSPRONKELIJKE
AANSLAG GEVESTIGD TEN' LASTE VAN EEN VERENIGING
ZONDER
RECH'fSPERSOONLIJKHEID
DOCH WAARVAN DE_ INSCHRIJVING TEN KOHIERE OOK DE EENZELVIGHEID VERMELDDE VAN
ELK VAN ZIJN LEDEN. SUBSlDIAIRE AANSLAG SLECHTS TEN LASTE VAN DEZELFDE LEDEN
GEVESTIGD. AANSLAGEN '.rEN LASTE VAN DEZELt'DE BELASTINGSCHULDIGEN GEVESTIGD.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELA STING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
GEMEENSCHAPPELIJK BEDRIJF. ~ BEGRIP.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. BESLISSING VAN DE DlREC'l'EUR DER BELASTINGEN. AARD VAN DE
MACHT EN DE VERPLlCHTINGEN VAN DEZE
LAATSTE.

5°

INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
RECLAMATIE TEGEN EEN, WEGENS DE ONJUISTHElD VAN DE AANGIFTE, REGELMATW IN DE
BUITENGEWONE TERMIJN GEVESTIGDE AANSLAG.
MACHT VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN OM ANDERE ONTOEREillENDHEDEN OF ONJUISTHEDEN VAN DE AANGIFTE TE RELEVEREN.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN. -'- TERMIJN GESCHORST DOOR DE BESLUITWET VAN 17 DE-

CEMBER 1942. TERMIJN VERLENGD DOOR.
DE WET VAN 30 JULI 1947.

1° De sttbsidiaire aanslag die de ad-ministratie, bij toepassing van artilcel 74bis
van de sa-mengeschalcelde wetten bet1·ettende de inko-mstenbelastingen, ann de
beoordeUng vnn het hot van beroep -mag
onderwerpen, -moet gevestigd wo1·den
ten laste vnn dezelfde belastingschu.ldige als degene die door de oorspronkelijlce annslag wenl bedoeld of ten lnste
vnn een van de personen op beperlcende·
wijze in het derde lid vnn gezegd a1·tilcel ver-meld en die door dit laatste geacht wordt « dezelfde belnst-ingsclmld·ige » te zijn.

2° Wanneer, na een aanslng te hebben
gevestigd ten laste van een ge-meensohap
zonder reohtspm·soonlijlcheid, vertegenwoordigd door ellceen van zijn leden,
bij de inlcohiering -met name vermeld,
de ad-ministratie, deze annslag als onregelmatig besohmtwend, nan de beoordeling van het hof van beroep een sttbsidiaire aanslag onderwerpt, ditmnar
enlcel ten laste van de leden van tlie
gemeensohap gevestigd, zijn de om·spronlcelijlce nnnslag en de sttbsidiaire
aanslag ten laste van dezelfde belastingsohnldige uevest-igd. ·

3° Het hof van beroep leidt wettelijk af,
van het feit dat een onde1·neming de onverdeelde eigendom is van versoheidene
personen, leden van een zeltde fnmiUe,
die ten bate van allen samenwe1·Tcen,
dat de onderneming een gemeenschappelijlc bedrijf uitmaakt in de zin van
a1·tikel '27, parag1·aat 3, van de sa-mengesohalcelde wetten betrettende de inkomstenbelastin,qen (1).
·
4° Door de reola-mntie in lcennis aesteld
met het geheel vnn de nanslng, zoals
hij ten lcohiere werd gebracht, en van
al zijn elementen heett de directetw
de1· belastingen he"t recht en de plicht
al de bij de vestiging van de aanslag
begane vergissingen te verbeteren (2).
5° 1Vannee1· de directeur der belastingen
ttitspraak doet betreffende een nanslag
die in de bttitengewone te1·-mijn gevestigd werd, dna1· de in de wettelijlce termijn gedane aangifte onjuist of onvolledig was, mag hij slechts ten nadele van
de 8chatkist begane verg·issingen verbeteren in zover zij nan de belastingplichtige t~ wijten waren (3). (Wetten be(1} Raadpl. verbr., 12 februari 1957 (Bull. en
1957, I, 697).
(2) Verbr., 14 maart 1957 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 838) .
(3) Raadpl. verbr., 8 mei 1956 (Bull. en
PAS"IC., 1956, I, 954) en de nota onder verbr.,
28 februari 1956 (ibid., blz. 679).
PASIC.,

-673treffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, art. 74.) (Stilzwijgende oplossing.)
6° Artikel 1 van de wet van 30 htli 1947
heett, wat de· inlcomsten betrett van de
jaren 1940 tot 1944 bedoeld bij artilcel 25, paragraat 1 van de samengeschakelde wetten betrettende de inlcomstenbelastingen, de buitengewone aanslagte?·mijnen voorzien bij artilcel 74
van dezelfde·wetten, die d001· de besluitwet van 17 december 1942 waren geschorst geweest, tot 31 december 1954
verlengd (1).

(MICHIELS EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT,
MINI.STER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 31, paragraaf 1, en verder
paragraaf 2, 65 en 66, 74bis, alinea's 2 en
3, van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, en voor
zoveel als nodig bij besluit van 31 juli
1943, artikel 74bis in de samenschakeling
van 31 juli 1943, artikel 6 zijnde van het
besluit van 12 mei 1942, en in de samenordening van 15 januari 1948, eigenlijk
aTtikel 32 van de wet van 20 augustus
1947 zijnde, 11 en 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, en wat de nationale crisisbelasting betreft, 2, 6 en 7 van de wetten op
de crisisbelasting, samengeschakeld bij
besluit van 31 juli 1943 en 6 derzelfde
.wetten samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 16 janual'i 1948 :
Overwegende dat bet miadel voorhoudt
dat door de vervangende aanslagen wetteliJk te verklaren, het arrest het artil>el 74bis van de samengeschakelde wetten
geschonden heeft; dat immers de subsidiaire aanslagen en de aanslagen welke
zij vervangen niet op de naam v,an dezelfde belastingplichtigen gevestigd werden en dat het voorlaatste lid van artikel 74/Jis hetwelk het, geval bedoelt waarin zekere belastingschuldigen, hoewel
verscheiden voor de toepassing van dit
artikel als dezelfde kunnen worden be(1) Verbr., 29 juni 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 1212).
VERBR.,
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schouwd, eng dient te worden uitgelegd
en ter zake vreemd is;
Overwegende dat de voorziening niet
aanvoert dat het hof van beroep niet bevoegd was om uitspraak te doen over de
nieuwe aanslagen die gevestigd werden
ten laste van een andere persoon dan degenen die de reclamatie hadden ingediend
nadat de oorspronkelijke aanslagen bij
beslissing van de directeur der belastingen waren vernietigd geweest ;
Dat het hof geen middel van ambtswege opwe~·pt;
Overwegende dat het hof van beroep,
uitspraak doende betreffende de aanslagen gevestigd ten laste van de « gemeenschap Michiels, de kinderen Remy,
Eugeen, Louis en .Mathilde>>, waarover
lmidige aanleggers uitdrukkelijk aan het
hof van beroep aanvroegen uitspraak te
doen, deze nietig verklaart, doch beslist
dat de subsidiaire aanslagen aan het hof
onderworpen bij toepassing van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten
en gevestigd op naam van Remy, Louis,
Eugeen en Mathilde Michiels geldig zijn;
Overwegende dat, zonder toepassing te
moeten doen van de bepalingen van het
voorlaatste lid van artikel 74bis, hetwelk
belastingschuldigen betreft die door gelijkstelling als dezelfden worden aangezien, uit de vorige vaststellingen voortvloeit dat beide reeksen aanslagen dezelfde natuurlijke personen betroffen vermits in de ene reeks aanslagen de vier
met name aangeduide personen beschouwd
worden als leden van een gemeenschap
die in rechte niet bestaat en in de andere
reeks deze vier personen als leden van
een gemeenschappelijk bedrijf beschouwd
worden;
Dat het middel bijgevolg niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 27, paragraaf 3, en 31, paragraaf 2, van de wetten OD de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit
.van 31 juli 1943, en voor zoveel als nodig
bij besluit van de Regent van 15 januari
1948, 19 en 2, paragraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering ener
extrabelasting :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt de conclusies van aanleggers niet
te hebben beantwoord, waar deze de toepassing van artikel 27, paragraaf 3, der
samengeschakelde wetten uitsloten op
grand van feiten waaruit zij de verdeling
van de winsten tussen aanleggers afleid- .
den, en te steunen op het criterium van
het samenwerken van de familieleden en
het voorhanden · zijn van een gemeenschappelijk exploitatiekapitaal, in plaats
van op het criterium van de niet-verdeling van de winsten;
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Overwegende dat, in strijd met de beweringen van het middel, het bestreden
arrest door te verwijzen naar de directoriale beslissing, geenszins verzuimd
heeft de conclusies van aanleggers te beantwoordeR en geenszins op een verkeerd
criterium is gegrond; dat deze beslissing
er imlerdaad, ondermeer, op wijst dat de
afzonderlijke deponering van gelden ingevolge de muntsaneringsmaatregelen en
het afzonderlijk bezit van spaargelden en
andere beleggingen niet volstaan om het
karakter van gemeenschappelijke exploitatie weg te nemen, vermits het ter zake
niet gaa t om de verdeling van de wins ten
maar wel om de belegging van in baar
geld overg·ebleven saldo's;
Overwegende dat het arrest, bij verwijzing naar dezelfde beslissing, ·vaststelt
dat de kinderen Michiels samenwonen en
samenwerken ten bate van allen en dat
zij onverdeelde rechten bezitten zowel op
het woonhuis als op al de bestanddelen
van de exploitatie zelf; dat deze vaststellingen vo lstaan om de toe passing van artikel 27, paragraaf 3, van cle. samengeschakelde wetten wettelijk te rechtvaardigen en dat het middel, feitelijke grandslag mist ;
Over het derde midllel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 55 en 65 cler samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakel<l bij besluit van
31 juli 1943 en zo nodig bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948 en 19
van de wet van 16 october 1945 inzake
extrabelasting :
Overwegenlle dat aunleggers in ]1un conclusies opvvierpen dat de · directeur der
belastingen geen aanslag mocht wijzigen
dan door het bewijs van een nieuw element, weze van een nieuw feit, voor te
brengen;
Overwegende dat het arrest op deze bewering antwoorclt dat geen nieuwe elementen no dig .zijn; <la t het namelijk ond<~rlijnt dat de wettelijke rol van de directeur hem verplicht cle aan zijn beoordeling onclerworpen aanslag aan de werkelijkheicl aan te passen en eventueel te
verbeteren door verhoging of door vermindering alsook een verkeerde interpretatie of toepassing van de wet vanwege
de takserende ambtenaar te verbeteren;
Overwegende dat deze beslissing van
het arrest geen enkele wetsbepaling
schendt van het ogenblik af dat door dit
micldel niet beweerd was dat de verbetering door de directeur buiten de wettelijke termijn gedaan werd - de aangifte
met betrekking tot de vraag die tot de
verbetering aanleiding heeft gegeven juist
en volleclig geweest zijnde

Overwegende dat het arrest verder passend de conclusies van aanlegger beantwoorcl heeft en er geenszins de bewijskracht van geschonden heeft;
Over het vierde middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55 der samengeschal;:elde
wetten op de inkomstenbelastingen en 19
van cle wet van 16 october 1945 :
Overwegende dat aanleggers aanvoeren
dat het arrest geen antwoord zou verstrekt hebben op htm conclusies welke deden gelden dat de door hen gegeven instemming voorwaardelijk was en dat bovendien de gelijke verdeling der vermoede belastbare inkomsten over lle onderscheidene litigieuze dienstj aren niet
verantwoorcl was, met het gevolg· dat een
dwaling in de gegeven instemming bewezen waR:
Overwegencle dat het arrest stilzwijgend doch zeker beslist clat aanleggers
door hun gegeven akkoorcl gebonclen waren; dat het aldus aan het vormvoorschrift van artikel 97 van de Gronclwet
volclaan heeft;
Overwegende clat gelet op deze beslissing, de rechter over de grond er niet
meer toe gehouden was in het bijzonder
te antwoorden op de conclusies die aanvoerden dat, in strijd met wat nit de
overeenkomst volgcle, de winsten niet gedurende geheel de belastbare periode clezel.l'cle zouden geweest zijn;
Dat het micldel niet kan. aangenomen
worden;
Over het vijfde m:iddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 7, 49·b'is, varagraaf 4, der samengeschakelde wetten
op de inkomstenbelasting·en, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943, 19
en 5, paragraaf G, alinea 2, van cle wet
van 16 october 1945 inzake extrabelasting
en 1 en 7 van de wet van 30 mei 1949,
welke de extrabelasting wijzigt, doonlat
het arrest geen antwoord verstrekt heeft
op de conclusies welke stelden dat op
1 januari 1940 er kinderen ten laste wa·ren en doordat het artikel 5, paragraaf 6,
van cle wet van 16 october 1945 geschonden heeft, door te beslissen dat die kinderen niet ten 1aste war en omda t zij in
1H40 hogere inkomsten hadden clan
3.000 frank per jaar, dan wanneer cle inkomsten van 1939 als basis moesten worclen genomen :
Overwegende clat het arrest beslist dat
de in conclusies voorgebrachte eis, volgens welke clriemaal 6.000 frank van de
belastbare basis cliencle afgetrokken bij
toepassing van artikel 5, paragraaf 6, van,
de wet van 16 october 1945, niet gegroncl
was;
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gebrnik zon maken met een andere aftrekking die bij het vestigen van de belastbare basis toegestaan werd, aldns impliciet doch zeker aannemend dat de omstandigheid dat de kinderen,c waarvan de
conclnsies melding maakten, al dan niet
in de loop van 1940 hogere inkomsten zouden gehad hebben dan deze bedoeld bij
artikel 49bis, paragraaf 2, niet beslissend
was;
Overwegende dat het arrest bijgevolg
de conclusies op passende wijze beantwoord heeft;
Overwegende dat"het middel ou een verkeerde interpretatie van het bestreden arrest steunt in zoverre het beweert dat het
arrest zou geweigerd hebben de gevraagde
aftrekking toe te passen om de reden dat
het onwettelijk zou geacht hebben dat de
kinderen op 1 januari 1941 hadden moeten
ten laste zijn opdat deze aftrekking gerechtvaardigd wezen zou;
Dat het middel bijgevolg niet kan aangenomen worden;
Over het zesde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 56, 61, paragraaf 3, 65,
66 en 74bis van de wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 en zo nodig bij Regentsbesluit van 15 januari 1948, en 19 van
de wet van 16 october 1945 :

sarnengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit vap 31 juli 1943 en zo nodig bij liet
besluit van de Regent van 15 januari 1948,
doordat het arrest zich tegenspreekt door
vast te stellen dat de aanslagen nrs 5 tot
21, 25, 26 en 29 onrechtsgeldig zijn, en
door desondanks hun vernietiging niet te
beslissen, en doordat het onwettelijk de
aftrekkiug van het bedrag van die onregelmatige aanslagen van het bedrag der
nieuwe aanslageu welke ze vervangen
met een vernietiging gelijkstelt, hetgeeu
tot gevolg heeft dat de bij artikel 74 voorziene moratoire interesten en de in artikel 65 van de sameugeschakelde wetten
omschreven iuteresten wegens verwijl
niet op dezelfde datum .zullen ingaan dan
indien de vernietiging die zich opdrong
beslist was geworden :
'
Overwegende dat het arrest in zijn motieven er op wijst dat de beslissing van
de directeur, hoewel zij de onregelmatigheid van zekere aanslagen vaststelt ze
nochtans niet vernietigd heeft, doch dat
vermits de directeur besliste de onrechtsgeldige aanslagen « in vermindering te
brengen van de aanslagen die ze vervangen >>, het arrest vaststelt dat deze vermindering alle uitwerking aan de aanslagen ontneemt en met een vernietiging
gelijkstaat; dat het dienvolgens geoordeeld heeft dat er geen aanleiding bestaat om de vernietiging van de aanslagen
nit te spreken;
Overwegende dat die beschikking van
het arrest het logisch gevolg is van zijn
motieven en dat zij elkander niet tegenspreken;
Overwegende dat overigens noch nit het
bestreden arrest noch nit de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat niet verschuldigde verzuimsinteresten aan aanleggers werden aangerekend noch dat door artikel 74 voor.ziene
verzuimsinteresten waarop zij recht zouden hebben hun niet zouden toegekend
geweest zijn ;
Overwegende dat het arrest bovendien
uitdrukkelijk verklaart dat aan de onrechtsgeldige aanslagen alle uitwerking
werd ontnornen;
Overwegende dat het rniddel niet kan
worden aangenomen;

Overwegende dat het middel aanvoert
dat de ten laste van de gemeenschap gevestigde aanslagen nietig zijn omdat de
clirecteur ze onwettig gevestigd heeft, en
dat dienvolgens de subsidiaire aanslagen
ook nietig moeten verklaard worden; dat
het niet beweert dat het arrest de bewijskracht van de conclusies zou miskend
hebben of er niet op passende wijze zou
op geantwoord hebben;
Overwegende dat nit het bestreden arrest en nit de bij de voorziening regelmatig gevoegde stukken voortvloeit dat
de aanslagen ten laste van de gemeenschap nieuwe aanslagen waren en geenszins aanslagen door de directeur der belastingen gevestigd bij toepassing van artikel 65 der samengeschakelde wetten;
dat zij gevestigd en ingekohierd werden
Om die redenen, verwerpt de voorziebinnen de aanslagtermijn vim artikel 74,
verlengd door de wet van 30 juli 1947, voor ning; veroordeelt aanleggers tot de kosde gewone belastingen en binnen de ter- ten.
rnijn voorzien bij artikel 11 van de wet
9 april HJ57. - 26 karner. - Yoor.zitter,
van 16 october 1945 wat de extrabelasting H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
betreft;
voorzitter. ~ Ve1·slctggeve1·, H. Rutsaert.
Overwegende dat het middel, feitelijke ~ GeUjlcl1tidende. concl·usie, .H. F. Dnmon,
grondslag mist;
. advocaat-geueraal. Pletter, H. Van
Over het zevende rniddel, afgeleid uit Leynseele.
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 65 en 66 en 74, alinea 2, der
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KAMER. -

9 april 1957

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSLASTEN. 0NROEREND GOED TOT
RET UlTOEFENEN VAN RET BEDRIJF DIENENDE.
0NROEREND GOED DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE IN ,HUUR GENOMEN. WERKELIJKE HUURWAARDE AAN DE EIGENAAR BETAALD. BEDRIJFSLAST DIE MAG AFGETROKKEN WORDEN. 0NROEREND GOED DAT AAN
DE BELASTINGSCHULDIGE TOEBEHOORT. ~ ENKEL AFTREK VAN RET KADASTRAAL INKOMEN
ALS REEDS BELAST INKOMEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. BEPALING VAN RET BELASTBARE EXCEDENT. GEEN AFTREK VAN
DE REEDS BELASTE INKOMSTEN AANGEDUID IN
ARTIKEL 52 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l'TEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP VOOR RET HO~' VAN BE!l.(J!<;p, BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN
DIE DE AANSLAG, WELKE RET VOORWERP VAN
DE RECLAMATIE UITMAAKT, VERHOOGD HEEFT.
MACHT VAN HET·HOF VAN BEROEP OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DIT AANSLAGSUPPLEMENT.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. VERPLICHTING 'l'E MOTIVEBEN. ~ REDEN VAN DEZE VERPLICHTING.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. BINDENDE INTERPRETATIE
DOOR DE RECHTER OVER DE GROND.

1° Kraohtens artilcel 26, paragraaf 2, 1°,

men, als reeds aangeslagen inkornen, at
te trelvken (1).

2° Voor het bepalen van het belastbaar
exoedent, dat aan de extrabelasting
rnoet onderworpen worden, rnogen de
reeds aangeslagen inlvornsten, verrneld
in a?·tikel 52 van de geooiirdineerde wetten betreffende de inkornstenbelastingen, niet atgetrolcken worden van de
winston die voor de vestiging van die
belasting in aanrnerking rnoeten genornen worden (2) .

3° Het hot van be1·oep, wam·bij het beroep van de belastingplichtige aanhan_qig is tegen de beslissing van de di?·eoteur der belastingen die, ttitspraak
doende over de reolamatie, ve?-gissingen
gereleveerd heett die in de vesUging
van de aansla.g begaan we1·den en deze
onder meer verhoogd heett, is gernaohtigd om over de ald·tts verbeterde aanslag ttitspraak te doen (3) .

4° Artikel 61, paragraaf 3, van de geooordineerde wetten betreffende de inkornstenbelastingen legt de belastingvliohtigen de verpliohting 011, hun bezwaarsoh1"ift te motiveren en dientengevolge
de gTieven aan te dtliden die zij menen
te kttnnen doen gelden tot staving er
van, ten einde de adrninistratie in de
rnogelijlcheid te stollen de betw·isting te
onderzoelcen (4).

5° De gemotivee1·de intervretatie die de
reohter over de grand geett van de door
de belastingpliohtige aan de direoteu.r
der. belastingen geriohte reolarnatie is
soeverein, wanneer zij met de bewoordingen van die ?'eolarnatie niet onverenigbaar is (5).

van de sarnengesohakelde wetten betrettende de inlwrnstenbelastingen, zoals
het gewijzigd werd bij artilcel 8 -yan
koninlclijk besluit van 3 jnl'i 1939, moet
door werlcelijlce hmtrwaarde, die als
bedrijfslast rnag afgetrolcken wo?-den,
verstaan worden die wellce de belastingsoh~tldige betaalt aan de eigenaa?'
van cle onroerende goecleren ot gedeelten van onroerende goederen die h·ij tot
bed?·ijfsdoeleinden gebntilct. De e·igenaar die onroerende goederen ot gedeelten van onroerende goederen aanwendt
tot de uitoefening van zijn bed1"ijf is
ge1·eohtigd om, bij toepassing van artikel 52, paragrafen 1 en 2, littera a, van
dezelfde wetten, het lcaclastmal inlco-

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de zaken onder nummers F. 2486 en F. 2495 verknocht zijn
en dienen samengevoegd;

(1) Verbr., 18 mei 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 999).
(2) Verbr., 15 mei. 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 981).
(3) Verbr., 2 maart 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 686) en 28 februari 1957 (ibid., 1957,
I, 778); raadpl. verbr., 17 en 22 januari 1957
(ibid., 1957, I, 571 en 587) en de nota onder

verbr., 28 februari 1956 (ibid., 1956, I, 678).
(4) Verbr., 12 juli 1955 (A''''· Ve1·br., 1955,
blz. 935) ; 3 februari 1956 (Bull. en PASIC.,
1fl56, I, 569) ; 24 januari 1956 (ibid., 1956, I,
528) (redenen), en nota 1 onder verbr., 21 april
1953 (ibid., 1953, I, 642).
(5) Verbr., 11 december 1956 (Bull. en PASic.,
1957, I, 383).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN Fll'IANCIEN,
T. DEMEULEMEESTER EN ANRIJS, EN DEMEULEMEESTER EN ANRIJS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCrEN.)
ARRES'l'.

-677I. Nopens de voorziening van de Belgische Staat :

men van de aanslagbasis van de extrabelasting moet afgetrokken worden, voornoemd artikel 26 toepasselijk zijnde in
Over het middel, afgeleid uit de scherr- zake extrabelasting krachtens artikel 19
ding van de artikelen 97 en 112 van de van de wet van 16 october 1945;
Grondwet, 26, paragraaf 2, 1 o, en 52, paOverwegende dat artikel 26, pararagraaf 2, littera a, van de samengescha- graaf 2, 1°, der samengeschakelde wetten
l):elde wetten betreffende de inkomstenbe- zoals het gewijzigd werd bij het ter zake
lastingen, 9, littera d, en 19 van de wet toepasselijk a,rtikel 8 van het koninklijk
van 16 october 1945 tot invoering van een besluit van 3 juli 1939, beschikt dat de
extrabelasting op de in oorlogstijd be- werkelijke huurwaarde der tot het uitoehaalde exceptionele inkomsten, winsten fenen van het bedrijf dienende onroerende
en baten, doordat het bestreden arrest be- goederen, of gedeelten van onroerende
slist dat het kadastraal inkomen van de goederen, als
bedrijfslast aangezien
tot bedrijfsdoeleinden aangewende onroe- wordt:
rende goederen van de in de extrabelasOverwegende dat gezegd artikel 26 de
ting belastbare inkomsten dient afgetrokken, daar overeenkomstig artikel 26, pa- wegens bedrijfslast toegestane aftrekking
ragraaf 2, 1 o, der. samengeschakelde wet- beperkt tot de werkelijke huurwaarde der
ten betreffende de inkomstenbelastingen, onroerende goederen, of gedeelten van
het bedrijfskadastraal inkomen met de om·oerende goederen, die door een schatwerkelijke huurwaarde gelijk te stellen plichtige in huur worden genomen en door
is en als een bedrijfslast mag worden af- hem tot de uitoefening van zijn bedrijf
getrokken; dat dit artikel in zake extra- aangewend worden; dat het kadastraal
belasting toepasselijk is krachtens arti- inkomen der onroerende goederen, welke
kel 19 van de wet van 16 october 1945; door de eigenaar zelf voor zijn bedrijf uitdan wanneer het kadastraal inkomen van gebaat worden, enkel als een reeds belast
de onroerende goederen welke door de inkomen, in de zin van artikel 52 der
eigenaar in zijn bedrijf worden aange- aangehaalde wetten dient aangezien te
wend, geen bedrijfslast uitmaakt in de worden;
Overwegende dat, krachtens artikel 9
zin van artikel 26, paragraaf 2, der savan de wet van 16 october 1945, het reeds
mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, maar een reeds be- belaste inkomen, bedoeld bij gezegd artilast inkomen zoals bedoeld bij artikel 52, kel 52, niet mag afgetrokken worden van
paragraaf 2, littera a, dezer wetten, en de winsten die voor het bepalen van het
artikel 9 van de wet van 16 october 1945 belastbaar excedent in de extrabelasting
'
uitdrukkelijk beschikt dat de reeds be- als grondslag dienen genom en;
Waaruit volgt dat, door te verklaren
laste inkomsten, vermeld in artikel 52 van
de samengeschakelde inkomstenbelasting- dat het bedrijfskadastraal inkomen met
wetten, niet mogen afgetrokken worden de werkelijke huurwaarde gelijk te stelvan de winsten welke voor het bepalen len is en overeenkomstig artikel . 26
van het in de extrabelasting belastbaar steeds als bedrijfslast mag worden afge:
excedent als grondslag dienen genomen : trokken en door dienvolgens te beslissen
Overwegende dat uit de stukken waarop dat dit kadastraal inkomen van de aanhet hof acht vermag te slaan blijkt dat slagbasis in de extrabelasting diende afde administratie, tot vaststelling van de getrokken overeenkomstig artikel 19 van
belastbare grondslag in de gewone belas- de wet van 16 october 1945, krachtens hettingen, de vermoedelijke belastbare in- welk artikel 26 der samengeschakelde wetkomsten met een som van 65.853 frank, ten zijn toepassing vindt, zonder te bepazijnde het kadastraal inkomen van tot len of de rechtsvoorganger van verweerhet bedrijf dienende onroerende goederen, ders hum·der of eigenaar van het ·door
verminderd heeft, maar dezelfde aftrek- hem uitgebate bedrijf was, het bestreden
king niet gedaan heeft tot bepaling van de arrest de in het middel aangeduide wetsbelastbare grondslag in de extrabelasting; bepalingen schendt;
Overwegende dat het bestreden arrest
II. Nopens de voorzieningen van de
ingaat op de conclusies waarbij verweer- rechthebbenden
van Leo Anrijs :
ders voorhielden dat dit inkomen voor de
gewone belastingen niet afgetrokken werd
Over het eerste middel, afgeleid uit de
krachtens artikel 52 van de samengescha- schending van de artikelen 97 van de
kelde wetten, als zijnde een reeds belast Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
inkomen, doch wel krachtens artikel 26, Burgerlijk Wetboek, 61, paragr~af 3, 65
paragraaf 2, 1°, van dezelfde wetten om- 66 en 74bis van de samengeschakelde wet:
dat cc het bedrijfskadastraal inkomen met ten betreffende de inkomstenbelastingen
de werkelijke huurwaarde immers gelijk en artikel 19 van de wet van 16 october
te stellen is en als een bedrijfslast mag 1945 tot invoering ener extrabelasting,
worden afgetrokken )), en, dienvolgens, eerste onderdeel, doordat het bestreden
beslist dat meergenoemd kadastraal inko- arrest niet toelaat dat nieuwe grieven
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aanslag in de extrabelasting ter vervanging van de aanvullende, tenzij in de mate
dat de directeur de bestanddelen van de
oorspronkelijke aanslag heeft gewijzigd,
en clan nog maar in zoverre deze ingaan
tegen de redenering van de directeur,
die aan de grondslag van die wijzigingen
ligt, dan wanneer, de subsidiaire aanslag
ingevolge artikel 74bis, alinea 2, gevestigd, een nieuwe aanslag uitmaakt, waartegen geen bezwaar werd ingediend en
waarover geen beslissing werd geveld,
maar waarvoor het hof van beroep krachtens dezelfde wettekst bevoegd is, met het
gevolg dat dit hof als rechter in eerste en
laatste intstantie, deze aanslag in al zijn
elementen ten groncle moet onderzoeken,
zodat er geen sprake kan zijn van nieuwe
eisen, tweede ondercleel, doordat het hof
van beroep zich bevoegcl heeft verklaard
om over de aanvullende aanslag te oordelen en aldus het bezwaar tegen deze aanslag door aanleggers ingediend, als onbestaande beschouwt, en er alle uitwerking
aan ontneemt, en tevens hun verbiedt
nieuwe grieven tegen de aanvullende aanslag aan te voeren, dan wanneer, gezien
het bezwaar, de directeur er eerst moest
over beslist hebben (art. 65) vooraleer het
hof van beroep erover kon ordelen (artikel 66), en men aan de belastingplichtige
het recht niet kan ontnemen, hem toegekend bij artikel 61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten, namelijk het
recht bezwaar in te clienen, en wanneer
het hem minstens moet toegelaten zijn
alle nieuwe grieven naar voor te brengen :
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat het middel de rechter
over de grond verwijt zich niet gerechtigd
te hebben verklaard om uitspraak te doen
nopens de vier grieven betreffende de subsidiaire aanslag, door de directeur der
belastingen << gevestigd 11 om de aanvullende « aanslag ll te vervangen, deze grieven als nieuw aangezien zijnde door de
bestreden beslissing;
Overwegende gewis clat het hof van beroep beslist clat de grieven 3, 4, 5 en 6 niet
mogen onderzocht worden omclat zij niet
in het . bezwaarschrift voorgesteld noch
van ambtswege door de clirecteur onderzocht werclen, maar dat het anderzijds
beslist dat de grieven onder nummers 7,
8 en 9 niet als nieuw dienen te worden
beschouwcl omdat « zij betrekking hebben
op door de directeur aan de oorspronkelijke aanslagen toeg·ebrachte wijzigingen ll, en clat het vooraf er op wijst dat
aanleggers « alle nuttige argumenten vermogen te cloen gelclen om de voor hen nadelige wijzigingen te betwisten welke
door de directeur aan de oorspronkelijke
aanslagen werclen toegebracht; clat zij
echter geen nieuwe grieven kunnen inroe-

pen tegen bestanddelen van de oorspronkelijke aanslagen die door de directeur
behouden werden; dat zulks het geval is
wat betreft de grieven 3, 4, 5 en 6 ll;
Overwegende dat nit deze motieven
blijkt clat de grieven, waaromtrent het
hof van beroep zich zoncler beoordelingsmacht verklaart, gericht waren tegen de
oorspronkelijke aanslag en niet, zoals in
het middel voorgehouclen wordt, tegen de
subsicliaire aanslag;
Dat het middel clerhalve op een verkeercle interpretatie van het bestreden arrest steunt en feitelijke grondslag mist;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat wanneer de directeur
der belastingen oordelencle over een reclamatie, de aanslag, die het voorwerp er
van is, heeft verbeterd door ondermeer de
belastbare gronclslag te vermeerderen, het
hof van beroep alsdan gemachtigd is, op
het tegen de beslissing van voormelde
ambtenaar ingesteld beroep, over de aldus
verbeterde aanslag te beslissen;
Overwegende dat het tweecle onderdeel
van het midclel naar recht faalt;
Over het tweecle midclel, afgeleicl uit de
schending van ue artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65 en 66
cler samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen en artikel 19 van
de wet van 16 october 1945, tot invoering
van een extrabelasting, doordat, het bestreden arrest verklaart dat de grieven 3,
4, 5 en 6 als nieuw te beschouwen zijn,
omdat zij ln het bezwaarschrift niet geop·
percl werden, noch ambtshalve door de clirectoriale beslissing werclen onderzocht
en de opwerping in het bezwaar dat
« sommige elementen bij de vaststelling
van het bezit van v66r 1 januari 1940,
werden vergeten ll te vaag is, en aan het
bestuur niet toelaat de geopperde grieven
te bepalen, eerste onderdeel, dan wanneer aanleggers in conclusies en in memorie inzake verzoeningsprocedure opwierpen clat alle nodige stukken in het
dossier waren om. uit te maken over welke
elementen het ging, en de stukken zelfs
genoemd werclen, zodat, het arrest ofwel
geen adequaat antwoord geeft op de conclusies en de memorie, ofwel het geloof
aan de stukken (namelijk conclusies en
memorie) verschuldigd, schendt, door er
een interpretatie aan te geven die. er mee
niet te verenigen is, tweecle onclerdeel,
clan wanneer, de dercle grief, namelijk het
dubbel gebruik tussen levensonclerhoud en
winst laatste kwartaal, een materiele misslag is, die ambtshalve moet worden
rechtgezet, derde ondercleel, dan wanneer,
de motivering van het bezwaar niet zouanig moet zijn clat alles in het bezwaar
zelf tot in de minste details moet omschreven zijn, maar van dien aard dat de
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administi'atie aan de hand van het dossier, al de elementen kan vinden waarop
de opgeworpen grief betrekking heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanleggers, in hun
conclusies v66r het hof van beroep en in
een door hen bij de verzoeningsprocedure
neergelegde memorie, de in het eerste onderdeel van het middel aangehaalde bewering hadden doen gelden;
Overwegende dat het bestreden arrest
geenszins verklaart dat deze bewering
niet naar voren zou gebracht geweest
zijn, doch integendeel ze passend tegenkomt door te verklaren dat aanleggers
« vruchteloos laten gelden dat deze grieven zouden begrepen zijn in de opwerping
van het bezwaarschrift waar gezegd
wordt dat sommige elementen bij de vaststelling van het bezit van v66r 1 januari ·
1940 werden vergeten; dat een dergelijke
vage en in algemene termen gelibelleerde
opwerping het bestuur niet toelaat de geopperde grieven te bepalen ll;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de in dit onderdeel
van het middel vooropgezette bewering
geen steun vindt in de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanleggers rechtsvoorganger
in zijn bezwaarschrift als grief tegen de
beslissing had opgeworpen dat « sommige
elementen bij de vaststelling van het bezit
van v66r 1 januari 1940 werden vergeten ll
en beslist << dat een dergelijke vage en in
algemene termen gelibelleerde opwerping
het bestnur niet toelaat de geopperde
grieven te bepalen ll;
Overwegende dat artikel 61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten de
schatplichtigen de verplichting oplegt hun
bezwaarschrift te motiveren en dientengevolge de grieven aan te duiden die zij
menen te kunnen doen gelden tot staving
er van ten einde de administratie in de
mogelijkheid te stellen de betwisting te
onderzoeken;
Overwegende dat het middel het arrest
niet verwijt het geloof te hebben geschonden dat aan de bewoordingen der reclamatie dient te worden gehecht; dat het arrest op grimd ener souvereine beoordeling dezer bewoordingen. vaststelt dat ~e
onduidelijkheid van de m de reclamatle
geopperde grieven aan de administratie
niet heeft toegelaten hun gegrondheid te
onderzoeken; dat het dienvolgens wettelijk heeft beslist dat het hof van beroep
zonder macht was om van dergelijke grieven kennis te nemen;

Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
Om die redenen, voegt de zaken onder
nummers F. 2486 en 2495 samen; verbreekt het arrest in zover het beslist dat
het « bedrijfskadastraal inkomen ll van de
aanslagbasis in de extrabelasting zal afgetrokken worden; verwerpt de voorziening van de rechthebbenden Demeulemeester en Am·ijs; zegt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel;
veroordeelt de rechthebbenden Demeulemeester en Am·ijs tot al de kosten.
9 april1957. - 2• kamer. - Voor.zitte1·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Delahaye.
- Gelijlcl?tidende concl?tsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
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INKO:M:STENBELAS'J'INGEN. -

BELAS-

TING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. BEDRIJFSLASTEN. HANDELAAR EIGENAAR VAN
EEN ONROEREND GOED DAT HIJ LAAT SLOPEN
OM ER EEN NIEUW GEBOUW OF TE TREKKEN
TEN EINDE ER ZIJN HANDEL OVER TE BRENGEN.
VERSCHIL 1'USSEN DE KOOPPRIJS VAN HET
GESLOPEN ONROEREND GOED EN DE WAARDE VAN
DE VOOR OPTREKKING VAN EEN NIEUW GEBOUW
GESCHIKT GEMAAKTE GROND. VERSCHIL
DAT GEEN BEDRIJFSLAST UITMAAK'l'.

TVannee1· een handelaa1·, eigenaaT van een
onTOeTend goed, dit laat slopen om op
de plaats ervan een nieu.w gebmtw OtJ
te t1·elclcen, ten einde er zijn handel
oveT te b1·engen, maalct het verschil,
tussen de Jcoopprijs van het gesloopte
om·oerend goed en de waarde van de
voor optrelclci1~g van een nieuw gebouw
geschilvt gemaalcte grand, geen beclrijfs, last ?tit, die lean worflen afgetrolclcen
van de inkomsten van het jaa1· t'ijrlens
hetwellc het onroerencl goecl ·voor rle exploitatie bestemd werrl.
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. LUCASSEN.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig m1ddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 26, para-

-680graaf 1, en '2:7, paragraaf 2, 4°, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, en 97 van de Grandwet, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest beslist dat als bedrijfslast van
de belastbare grondslag dient afgetrokken te worden een deel van de gezamenlijke uitgaven welke door verweerder gedaan zijn om het onroerend goed te kopen
en te laten slopen, op de plaats waarvan
hij een voor koophandel bestemd nieuw
gebouw wilde optrekken, dan wanneer die
uitgaven in hun geheel sommen vertegenwoordigen welke aan de uitbreiding van
de onderneming besteed .zijn en derhalve
overeenkomstig artikel 27, paragraaf 2,
4°, van de samengeschakelde wetten als
belastbare inkomsten dienen te worden
aangezien (schending van de artikelen 26,
pa·ragraaf 1, en 27, paragraaf 2, 4°, van
de samengeschakelde wetten), tweede onderdeel, doordat het bestreden arrest de
conclusies niet beantwoordt naar luid van
welke aanlegger inriep dat de gezamenlijke litigieuze uitgaven het karakter van
een belegging hadden (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :

tot het kopen van het onroerend goed besteed zijn ;
Overwegende dat, al rechtvaardigen de
evenaangehaalde niet gecritiseerde vaststellingen van het arrest wettelijk de beslissing in zover zij de litigieuze aanslagen vernietigt in de mate dat daarin geen
rekening gehouden is .met het karaktei·
van bedrijfslasten van de in 1950 en 1951
voor de sloping en de geschiktmaking gedane uitgaven, die vaststellingen evenwel
de beslissing wettelijk niet kunnen dragen
in zover deze de aftrekking aanneemt als
bedrijfslasten van een deel van de koopprijs, in 1946, van het litigieuze onroerend
goed;
Over het tweede ondercleel :
Overwegende dat, waar het vermeldt
<< dat ter zake niet passend is staande te
houden dat kopen, slopen en wederopbouwen een zelfde beleggingsverrichting zouden opleveren, vermits de betwiste uitgaven in elk geval het gevolg zijn van de
rechtmatige zorg van verzoeker zijn handelsonderneming te vrijwaren en juist zodoende onder de belastingen vallende inkomsten voort te brengen en te behouden ''• het arrest, welke de waarde van
deze reden moge zijn, de in het middel
ingeroepen conclusies beantwoord heeft ;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verbreekt het .j}estreden arrest, doch enkel in zover het, om
de litigieuze aanslagen ten dele te vernietigen, als bedrijfslast aanneemt de aftrekking, van de bedrijfsinkomsten over
de dienstjaren 1951 en 1952, van een deel
van de prijs voor het kopen, in 1946, door
verweerster, van een onroerend goed, ep
in zover het over de kosten beslist; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot twee derde der
kosten en aanlegger tot het overblijvende;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest in feite vaststelt dat verweerder, grassier in weefsels, in de wijk van
het Noordstation een tot koophandel dienend onroerend goed huurde; dat hij, om
bedreigingen met uitzetting te ontgaan,
in 1946 een in dezelfde wijk gelegen onroerend goed gekocht had; dat verweerder geen verlenging van de huur bekomen
heeft en om reden van feitelijke omstandigheden welke het arrest preciseert in
de verplichting verkeerd heeft de zetel
van zijn handelszaak te handhaven in
meergemelde wijk; dat deze noodzaak
hem gedwongen heeft in 1950 en 1951,
93.527 frank buitengewone uitgaven te
doen om het gekocht gebouw te slopen en
de fundamenten ervan in geschikte staat
te laten brengen;
Overwegende dat het arrest er tenslotte
op wijst dat de in 1950 en 1951 door ver11 apri11957. - 1" kamer. - Voorzitter,
weerder gedane buitengewone uitgaven,
gedaan zijn « om de belastbare inkomsten . H. Sohier, raadsheer waarnemend voorder dienstjaren 1951 en 1952 te verkrijgen zitter. - Verslaggever H. Bareel. - Gelijlcl~bidenae concl~bsie: H. R. Delange,
of te behouden '' ;
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Dargent
Overwegende, anderzijds, dat het ar- (van de Balie van beroep te Brussel.)
rest, na aanneming van de door verweerder gemaakte berekening, die als bedrijfs. lasten een bedrag van 522.022 frank ingeboekt heeft, zijnde het verschil tussen de
1" KAMER. - ll april 1957
waarde van de grond die voor optrekking
van een gebouw geschikt gemaakt is en
de koopprijs van die grond in 1946 en de 1° VOORZIENING IN VERBREKING.
slopingskosten, de litigieuze aanslagen ten
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. dele vernietigt en aldus rekening houdt
NEEHLEGGING VAN HET VEHZOEKSCHRH'T TEH
als bedrijfslast met sommen welke in 1946
GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP. -VAST-

-681STELLING DOOR DE GRWFIER ZONDER AANDUIDING VAN DE NEERLEGGER. - VASTSTELLING
DIE IMPLICEERT DAT DE NEERLEGGING DOOR DE
VERZOEKER IS VERRICHT. - VERMELDING IN
EEN LATERE INVENTARIS DAT DE NEERLEGGING
DOOR EEN LASTHEBBER VERRICHT WERD.
MELDING ZONDER UITWERKING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN
EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. NIETAKKOORD VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. RAADPLEGING VAN DE ~'ISCALE COMMISSIE. FACULTATIEVE RAADPLEGING. JNITIATIEF
TOT DEZE RAADPLEGING DIE ALLEEN AAN DE
ADMINISTRATIE BEHOORT.

go Wanneer de administmtie overgaat tot
cle vet·beterinu van een onjuist bevonden
aanuitte, mag z-ij het op haar ntstend
bewijs van de belastbare grondslau leveren, door op teitelijlce veTrnoedens te
steunen (g). (Gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikelen g2 en 55.)
4o Is niet ontvanlcelijk, in zalcen van directe belastingen, het middel dat bttiten
de grenzen ligt van het ueschil, dat door
de reclamatie en het beToep van de belastingplichtige aan het hot van beroep
ondeTworpen tverd ot cloor het bestreden arrest atgedaan is (4).

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIF'l'E. - 0P DE ADMINISTRATIE RUSTEND BEWUS, DAT BIJ MIDDEL VAN VERMOEDENS MAG
GELEVERD WORDEN.
4° MIDDELEN TOT VERBREKING. ~
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. - MIDDEL
DAT BUI'l'EN DE GRENZEN LIGT VAN HE'£ GESCHIL OAT DOOR DE RECLAMATIE EN RET BEROEP VAN DE BELASTINGPLICHTIGE AAN RET
HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN WERD OF DOOR
RET BESTREDEN ARREST AFGEDAAN IS.- MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
.

1 o W anneer de grijjier van het hot van
bet·oep, zonder enige aand1tiding van de
eenzelvigheid !Van de aanlegget·, de neerlegging ter grijjie vaststelt van een verzoekschritt tot verbrelcing ingediend tegen een an·est, dat nitspraalc doet over
een beroep tegen een beslissing van de
di1"ecte1w det· belastingen, impliceert
deze vaststelling clat de neerlegging
door de verzoelce1" zelt is verTicht (1) ;
cle verrnelding door de g!"ijjier, wanneer
hij later de inventaris opmaalct van de
stulclcen aan de gt·ijjie van het hot van
verbrelcing oveTgemaalct, dat de nearlegging cloor een lasthebbet· veTricht
wenl, bewijst de omstandigheclen clier
neerlegging niet. (Wet van 23 juli 1953,
art. 1, artikel 14 van de wet van 6 september 1895 >ervangende.)
2° De raadpleging van de comrnissie, d001"
at·tikel 55, pamgTaat 3, van de gecoih·dineet·de wetten betrefjende de inlcomstenbelastingen voorzien, in het geval
dat cle belasting]Jlichtige zich tviet alclcoord veTlclaat·t ove1· het cijte1" dat de
aclministratie 'l:Oot·nemens is in de
plaats te stellen van clat van de aangitte in de inlcomstenbelastingen, is
niet vet-plichtend. Het behoort aan cle
aclministrat'ie alleen ze te veTwelclcen (2).
(1) Verbr., 5 juni 1939 (Bull. en PAsrc., 1939,

I, 279).
(2) Verbr., 8 mei 1956 (Bull. en PASIC., 1956,

I, 949).

(SERGANT, WEDUWE OLIVIER,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1954 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en afgeleid uit de vermelding welke voorafgaat
aan de inventaris der stukken, die op
9 november 1954 door de hoofdgriffier van
het Hof van beroep te Brussel is opgemaakt, volgens welke vermelding het verzoekschrift tot cassatie op 19 october 1954
ter griffie van evengemeld hof neergelegd
is door Mar Lermusiaux, pleitbezorger bij
hetzelfde hof, dan wanneer niet bewezen
is dat deze pleitbezorger tot die neerlegging volmacht ontvangen had :
Overwegende dat het verzoekschrift
tot verbreking alsmede de daarbijgevoegde stukken voorzien zijn van de door de
hoofdgriffier van het Hof van beroep te
Brussel ondertekende vermelding dat zij
op 19 october 1954 ter griffie van dit hof
ontvangen zijn;
Overwegende dat zodanige vermelding
waardoor de neerlegging vastgesteld is,
hoewel aarigebracht zonder aanduiding
van de naam van de neerlegger, regelmatig is en impliceert dat de neerlegging
door aanlegster zelf is verricht;
Overwegende dat de aanduiding welke
voorafgaat aan de op 9 november 1954 opge:inaakte inventaris niet tot doel heeft
de neerlegging vast te stellen en niet in
aanmerking kan worden genomen als bewijselement van de omstandigheden dier
neerlegging;

(3) Verbr., 8
1956, blz. 177)
PASIC., 1957. I,
(4) Verbr., 6
en PASIC., 1956,

november 1955 (Arr. Verb1·.,
en 6 november 1956 (Bull. en
2·11\.

april, 8 en 18 mei 1956 (Bull.
I, 812, 960 en 996).

-682Dat de grond van niet-ontvankelijkheid derhalve niet kan aangenomen worden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 55, paragraaf 2, en 28 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1943, doordat, eerste onderdeel, de
belastbare grondslag aan de hand waarvan de aanvullende aanslagen gevestigd
zijn bij navordering van rechten over de
dienstjaren 1941 tot 1945 door de administratie bepaald is geworden door indicH~n.
dan wanneer i:le administratie geen belastingsupplementen mocht vestigen dan onder aanvoering van het bewijs van het
juist bedrag van de belastbare inkomsten
van de rechtsvoorganger van aanlegsters,
diens niet akkoord gaan met het bericht
van wijziging waardoor de administratie
hem in kennis stelde van het cijfer dat
zij voornemens was in de plaats te stellen
van dat der aangifte niet voorgelegd zijnde aan de fiscale commissie waarvan de
belanghebbende het optreden formeel verzocht had, en doordat, tweecle onderdeel,
llet bestreclen arrest het verweer niet behandelt dat v66r het hof van beroep bij
conclusies regelmatig opgeworpen is en
gesteund is op de in het eerste onderdeel
van het middel aangehaalcle bescllouwingen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de raaclpleging van de
fisc ale commissie. waarin bij artikel 55
van de samengeschakelcle wetten voorzien
is in geval de belastingplichtige verklaart
dat hij niet akkoord gaat met het .cijfer
dat de administratie voornemens is in de
plaats van dat der aangifte te stellen,
niet verplichtend is; dat, zelfs wanneer
die raadpleging door de belastingschuldige
aangevraagd is, zij een faculteit blijft
voor de administratie die ze aileen vermag te bewerkstelligen;
Overwegende dat het niet-voorleggen,
door de administratie, van dergelijk niet
akkoord gaan aan de fiscale commissie
naar luid van artikel 55 generlei juridisch
gevolg met zich brengt en dus de aard
van het op de administratie rustende bewijs niet wijzigt, wanneer zij van mening
is het bedrag der aangegeven inkomsten
te moeten wijzigen;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist, enerzijds, << dat het voor de :fiscus
een faculteit en geen verplichting is het
geschil tussen hem en een belastingschuldige aan de :fiscale commissie voor te leggen )) en, anderzijds, << dat de door de ad-

ministratie gevolgde procedure strookt
met de bepalingen van artikel 55 van de
samengeschali:elde wetten )) ;
Dat het aldus het middel beantwoordt
heeft, opgeworpen door aanlegsters die
bij conclusies betoogden dat het feit dat
de administratie het niet akkoord gaan
van de belastingschuldige niet aan de fiscale co=issie voorlegt, dan wanneer hij
toepassing van deze procedure verzoekt,
voor haar de last van het bewijzen van
het juist bedrag van de belastbare inkomsten van die belastingschuldige medebrengt opdat een wettelijke wijziging van
het bedrag kan plaats hebben;
Dat het tweede onderdeel van het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van cle
Grondwet, 55, paragraaf 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 19±3,
doordat het bericht van wijziging clat op
15 februari 1946 aan de rechtsvoorganger
van aanlegsters toegezonden is niet behoorlijk met redenen omkleed is daar het
geen melding maakt vari de besluitwet
van .17 december 1942 waarbij de termijnen van artikel 74 der samengeschakelde
wetten geschorst zijn en het vestigen van
de litigieuze aanslagen mogelijk gemaakt
is :
Overwegende dat, vermits de rechtsvoorganger van aanlegsters in zijn reclamatie geen betwisting opgeworpen heeft
nopens de regelmatigheid van het bericht
van wijziging van zijn aangifte, hetwelk
hem door de controleur was toegezonden,
en vermits de directeur der belastingen
over deze vraag niet ambtshalve uitspraak heeft gedaan, het hof van beroep
geen kennis ervan kon nemen en ze niet
afgedaan heeft, hetzij ambtshalve, hetzij
op het verzoek van partijen;
Dat het middel, waardoor een betwisting voorgebracht is welke buiten de grenzen ligt van het geschil dat door de reclamatie en het beroep bij de rechter over
de grond aangebracht is of dat door het
bestreden arrest afgedaan is, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegsters tot de kosten.
11 april1957. - 1" kamer. ~ Voorzitter,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van Beirs. ·Gelijkluiclencle oonohtsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBEL.ASTINGEN.

.AANGIFTE IN DE BELASTINGEN. .AANGIFTE
VAN DE RECHTSPERSONEN. TERMIJN DOOR
DE WET BEPAALD VOOR DE OVERLEGGING AAN
DE CONTROLEUR. FATALE TERMIJN VAN
OPENilARE OTIDE.

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
.AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ~ VERMOGEN VOOR
DE ADMINIS'!'RATIE. RECHT VAN DE ADMINISTRATIE !~RYAN AF TE ZIEN.

3°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.

-

BUITENGEWONE TERMIJN. TE LAAT GEDANE
AANGIFTE DOOR EEN RECHTSPERSOON. - RECHT
VAN DE ADMINISTRATIE DE AANSLAG TE VESTIGEN IN DE BUITENGEWONE 'l'ERMIJN. RECHT
W AARVAN DE ADMINISTRATIE NIET KAN AFZIEN.

10 De 1·echtspersonen z·ijn geho11(len aan
de cont1·ole11r va.n het 1·essort hnn awngifte in de inlcomstenbelastin.qen ove1· te
lermen binnen vijftien clagen na de _qoedlcewring van de balans en rle winst- en
verlies-relcening en uite1·lijlc zes mnanden na de afslniting van het boelc- ot
1·elcenjaa1·. Deze. fatale tennijn is van
open bare m·de (1). (Gecoordineerde wet-

ten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 54, par. 1.)
2° H et beroep op rle proced·ure van aanslag van ambtswege is, voo1· de adm·inistratie een vennogen waa1·van zij
mag atzlen (2). (Gecoordineerde wetten

betreffende
art. 56.)

de

inkomstenbelastingen,

3° Wanneer een rechtstJe1·soon zijn aangifte in de inlcomstenbelastingen na het
ve1·strijlcen van de terrnijn van openbare orde bepaald bij a1·tilcel 54, paragmat 1, van lle gecoo1·d·inee1·lle wetten
betrejJenlle
cle
inlcomstenbelastingen
heett oveTgelegrl, heeft de administratie
het 1·echt cle aanslag te vestigen in de
b1titenuewone terrn·ijn voorzien bij aTtilcel 74 van gezegde wetten en lean zij
niet wettelijk van dat 1·echt afzien, aaar
het te laat indienen van de aangifte
met het ontb1·eken van a.angifte gelijlcstaat (3).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'!'. N.Y. (( ORFEVRERIE WISKEMANN ll.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) (2) en (3) Verge!., wat de natuurlijke
personen betreft, verbr., 14 maart 1957 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 847, alsook de nota 7,
biz. 848).

arrest, op 30 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen !!7 en 112 van de
Grondwet, 54, 55, 56 en 74 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 6 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 16 januari 1948, doordat het
bestreden arrest de litigieuze aanslagen
wegens forclusie der opkohierbrenging
vernietigt in de mate dat hun grondslagen
de som van 1.400.000 frank, door de vennootschap in 1946 als belasting op het kapitaal betaald, begrijpen, om de reden
(( dat geen aan de belastingplichtige te
wijten oorzaak ten deze het aanwenden
van de buitengewone termijn tot opkohierbrenging rechtvaardigt, maar dat integendeel de administratie nagelaten had
de volledige en juiste aangifte welke v66r
afsluiting van het dienstjaar ingediend
is, te verbeteren ll, dan wanneer ~ er niet
betwist is dat de aangifte te laat is ingediend, buiten de bij artikel 54 van ·de samengeschakelde wetten voorgeschreven
termijn, - gezien het karakter van openbare orde dat deze bepaling heeft, een
vaststaande rechtsspraak beslist heeft
dat een te laat ingediende aangifte juridisch niet bestaat, ~ en dan wanneer dit
geval van ontbreken van aangifte op .zichzelf voor de administratie het recht medebrengt zich te beroepen op de bepalingen van artikel 74 van de samengeschakelde wetten waarbij een aanslagtermijn
van drie jaar is gesteld met ingang van
1 januari van het jaar naar hetwelk het
lopende dienstj:iar wordt aangeduid :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege aangevallen te zijn, dat
verweerster haar aangifte pas ingediend
heeft na het verstrijken van de bij artikel 54, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen voorgeschreven termijn van
vijftien dagen na de goedkeuring van de
balans en de winst- en verliesrekening;
Overwegende dat deze bepaling een fatale termijn, een vervaltermijn stelt die
van openbare orde is en wettelijk niet
kan worden verzaakt;
Dat het niet terugzenden van de aangifte binnen de termijn gesteld bij artikel 54, paragraaf 1, met het ontbreken
van aangifte gelijkstaat en dienvolgens
voor de administratie de bij artikel 74
gestelde buitengewone termijn doet ingaan;
Overwegende dat, voor toepassing van
deze bepaling, de omstandigheid dat de
belasting niet 1an ambtswege zou gevestigd zijn onverschillig is;
Dat imrners de belasting van ambtswege
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voor de administratie slechts een vermogen is waarvan zij, naar goeddunken, al
dan niet gebruik kan maken, dan wanneer het ingaan van de buitengewone termijn van belasting wegens niet terugzenden van een regelmatige aangifte binnen
de termijn van artikel 54, paragraaf 1,
voor de administratie een recht medebrengt dat zij niet kan verzaken;
Dat de feiten waarop het arrest wijst,
namelijk dat de administratie een tijdlang inactief is gebleven en dat zij over
de nodige elementen beschikte om de aanslag in de gewone termijn te vestigen geen
oorzaak zijn kunnen wezen van een vervallen van het recht dat haar door artikel 74 van de samengeschakelde wetten
onherroepelijk toegekend is ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt da t van onderhavig
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten ; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
11 april HJ57. -1" kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen. Gelijkl~tidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en van Dastelaer (deze laatste
van de Dalie van beroep te Drussel.)

1°

KAMER.-

12 april 1957

OORLOG. - DESLUITWET VAN 5 ME! 1944
BETREFFENDE DE BESL1JITEN EN ANDERE ADMINISTRATIEVE DADEN GEDURENDE DE VIJANDELIJKE BEZETTING GENOMEN EN VERRIOHT DOOR
DE SECRETARISSEN-GENERAAL OF DIEGENE DIE
HUN AMBT HEBBEN WAARGENOMEN, - DADEN
VERRIOHT DOOR EEN AMBTENAAR WIENS BENOEMING NIETIG VERKLAARD WERD, DOCH DIE
GEACHT WORDEN Ul'l' TE GAAN VAN REGELMATIGE TITULARISSEN, - VERNIETIGINGSMACHT
VAN DE Kol'IING. - VOORWAARJJEN.
De daden verricht door arnbtena1·en wier
benoerning nietig verlclaard werd door
artikel 2 van de besl1titwet van 5 rnei
.l944, doch die door artikel 5 van die
besl·uitwet geacht worden uit te gaan
van regelrnatige Utularissen, konden,
volgens deze laatste bepaling, slechts
binnen de twaalf rnaanden na de vollcomen bevrijding van het grondgebied
door de Koning vernietigd worden; is
dienvolgens onwettelijk een beslltit van
de Regent die een daad van die aard
vernietigt, binnen de drie rnaanden na
de bei!indiging van de staat van oorlog,
bij toepassing van artilcel 7 van de wet
van 10 rnei 1940 betreffende de delegatie
van rnachten in oorlogstijd.

(COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
TE LICHTERVELDE, T. VAN HAECKE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het arrest, op
14 maart 1955 gewezen door het Hof van
beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid, uit de schending van artikel 107 van de Grondwet,
van de artikelen 1, 2 meer bepaald alinea a, en 7 van de wet over de delegatie
van machten in oorlogstijd, van 10 mei
1940, van artikel 47 van de wet van
10 maart 1925 de openbare onderstand inrichtende, van de artikelen 2 en 5 der besluitwet van 5 mei 1944 betreffende de besluiten en andere administratieve daden
gedurende de vijandelijke bezetting genamen en verricht door de secretarissen-generaal of diegene die hun ambt hebben
waargenomen, van artikel 1 van het besluit van de Regent van 18 september 1945
de datum van de volkomen bevrijding van
het grondgebied vaststellende, van artikel 1 van het besluit van de Regent van
1 juni 1949 het leger op vredesvoet stellend en van de twee artikelen van het besluit van de Regent van 23 juli 1949, waardoor het besluit van de heer Bulckaert,
gouverneur a.i. van de provincie WestVlaanderen, dd. 12 november 1943 eiseres
machtigend om tot de hieronder aangeduide ruiling met verweerster over te
gaan, werd vernietigd, doordat het bestreden arrest de vordering van eiseres
heeft afgewezen strekkende tot nietigverklaring, van de ruiling met verweerster
aangegaan door akte op 19 november 1943
v66r notaris De Saegher te Lichtervelde
verleden, hebbende als voorwerp het afstaan door eiseres, zonder opleg, van twee
pe!·celen bouwgrond gelegen te Lichtervelde, wijk F, deel van nummers 586p en
632 a/2, samen groot 25 a. 27 ca., tegen
een stuk hooiland te Lichtervelde, gelegen
wijk F, deel van nummers 631a en 629a,
groot 72 a. 04 ca., en geweigerd heeft ter
zake het vernietigingsbesluit van de Regent van 23 juli 1949 toe te passen, om reden dat op grond van artikel 2 van de besluitwet van 5 mei 19!4 de heer Bulckaert
niet regelmatig gouverneur der provincie
West-Vlaanderen was, dat dienvolgens
het besluit door hem op 12 november 1943
genomen slechts kon vernietigd worden
overeenkomstig artikel 5 der besluitwet
van 5 mei 1944 en dus binnen de twaalf
maanden na de volkomen bevrijding van
het grondgebied, dat door het besluit van
de Regent van 18 september 1945 de datum van die bevrijding op 15 februari
1945 is vastgesteld, dat derhalve het vernietigingsbesluit van de Regent van
23 juli 1949 laattijdig en onwettig is en
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dat, overeenkomstig artikel 5 der besluitwet van 5 mei 1944, artikel 7 van de wet
van 10 mei 1940 slechts toepasselijk is op
daden gesteld door regelmatig benoemde
ambtenaren, dan wanneer artikel 7 van
de wet van 10 mei 1940 ook toepasselijk is
op daden van onregelmatig benoemde
ambtenaren indien zij hebben gehandeld
op grand van een delegatie van machten,
en dan wanneer artikel 5 der besluitwet
van 5 mei 1944 deze toepassing niet uitsluit, wanneer trouwens artikel 5, alinea 1. der besluitwet van 5 mei 1944 beslist dat de daden gesteld door ongeldig
benoemde ambtenaren beschouwd worden
als uitgaande van de regelmatige titularissen, dan wanneer uit de artikelen 47
van de wet van 10 maart 1925 en 1 en 2
van de wet van 10 mei 1940 volgt dat een
gouverneur, die een commissie van openbare onderstand machtigt om over te gaan
tot een ruiling van onroerende, goederen,
handelt op grand van een delegatie van
machten, dan wanneer dus het betwiste
besluit van de heer Bulckaert overeenkomstig artikel 7 van de wet van 10 mei
1940 kon vernietigd worden, dit is binnen de drie maanden na de beeindiging
van de staat van oorlog, dan wanneer het
besluit van de Regent dd. 1 juni 1949 het
leger op vredesvoet heeft gesteld op 15 juni
1949, dan wanneer het vernietigingsbesluit
van de Regent van 23 juli 1949 dus niet
laattijdig was, dan wanneer derhalve artikel107 van de Grondwet aan de rechter
over de grand de plicht oplegde dat vernietigingsbesluit ter zake toe te passen :
Overwegende dat de heer Bulckaert, als
gouverneur van West-Vlaanderen bij besluit van 9 november 1943, aanlegster
heeft gemachtigd om zekere van hare onroerende goederen tegen een eigendom van
verweerster te ruilen;
Overwegende dat de benoeming van de
heer Bulckaert tot gouverneur, bij toepassing van artikel 2 van de besluitwet van
5 mei 1944, nietig werd verklaard;
Overwegende, niettemin, dat luidens artikel 5, eerste lid, van die besluitwet dit
machtigingsbesluit wordt geacht van een
regelmatige titularis uit te gaan, daar
het genomen werd krachtens de op 16 mei
1940 geldende wetten, en namelijk krachtens artikel 2 van de wet van 10 mei 1940;
Doch overwegende dat artikel 5, vierde
lid, van zelfde besluitwet bepaalt dat,
binnen de twaalf maanden na de volkomen bevrijding van het grondgebied, de
Koning de in het eerste lid bedoelde bestuursdaden kan vernietigen welke strijdig zijn met de wetten of het algemeen
belang krenken;
Overwegende dat een besluit van de Re~
gent van 23 juli 1949 voormeld besluit van
9 november 1943 nietig heeft verklaard;
Overwegende dat het besluit van de Re-

gent, genomen na het verstrijken van de
bij artikel 4, vierde lid, der besluitwet
van 5 .mei 1944 bepaalde termijnen, die
nietigverklaring op artikel 7 van de wet
van 10 mei 1940 grondt;
Doch overwegende dat die nietigverklaring enkel steun kan viuden in voormelde
bepaling van de besluitwet van 5 mei 1944;
Overwegende dat aanlegster vruchteloos
staaude houdt dat het besluit van de gouverneur insgelijks bedoeld was door artikel 7 van de wet van 10 mei 1940 en dat
het dus, luidens die wetsbepaling en liinnen de erin vastgestelde termijnen, kon
vernietigd worden;
Dat volgens aanlegster, dit laatste artikel alle bestuursdaden beoogt verricht
krachtens de bij de wet van 10 mei 1940
voorziene overdracht van bevoegdheden,
en, dienvolgens het besluit genomen door
de heer Bulckaert, dit besluit geacht zijnde uit te gaan van een regelmatig benoemde gouverneur;
Overwegende dat die verklaring van artikel 7 niet strookt met het inzicht van de
wetgever, welke op 10 mei 1940 niet kon
voorzien dat bestuursdaden door onregelmatig met openbare ambten beklede personen zouden worden verricht, en dat bovendien het verslag aan de Raad, welke
aan de besluitwet van 5 mei 1944 voorafgaat, vermeldt dat eerste lid van artikel 5
een ander soort daden betreft dan die
voorzien door artikel 7 van de wet van
10 mei 1944, en namelijk deze welke verricht werden door personen wier benoeming of aanstelling gedaan werd krachtens een verkeerde toepassing van de wet
van 10 mei 1940;
Overwegende 'dat het middel naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 april1957. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. de Bersaques. - Gelijlchtidende
conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Struye en Van Leynse~le.

2" KAMER. -

15 april 1957

VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN TEGEN WIE MEN ZICH KAN YOORZIEN. STRAFZAKEN. VoORZlENING VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE llESLISSING GEWEZEN
TEN AANZIEN VAN DE PARTIJ IN DE ZAAK GEROEPEN ALS
BURGERLIJK YERANTWOORDELIJKE YOOR DIE BEKLAAGDE. VOORZIENING
NIE1' ONTYANKELIJK.

Een belclaa,qde is niet bevoe,qd om zich te
voorzien tegen een beslissing gewezen
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ten aan{l!ien van de partij die als btwgeTUjlc veTantwoonlelijlve vooT die beklaagde in de zaMc gemepen werd (1).

(GOFFAUX, T. VIGNERON EN « CO:!.IPAGNIE
DES ASSURANCES GE:NERALES DE PARIS ll.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 november 1956 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te N amen;
I. In .zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de tegen aanlegg·er, beklaagde, ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat de substantu~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gei'icht is
tegen de beslissing, waarbij verweerder
Vigneron, gedagvaard als burgerlijk verantwoordelijke voor aanlegger, buiten de
zaak gesteld wordt :
Overwegende dat v66r de rechter over
de grond geen proces is ingespannen tussen aanlegger en verweerder Vigneron in
zijn hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijke voor de eerste en dat door
het bestreden vonnis geen veroordeling
van aanlegger ten voordele van verweerder in voormelde hoedanigheid uitgesproken is;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de « Compagnie des Assurances generales de Paris ll, burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 april1957. ~ 2• kamer. - VoO?"Zitier,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslagge'l)f3r, H. Moriame. Gelijlvl·nidende conclttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.

(1) Verbr., 14 januari 195~ (A1T. Ve,·b1·.,
1952, biz. 231) ; 28 november 1955 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 302); verge!. verbr., 7 januari
1954 (ibid., 1954, I, 384) 20 september 1954
(ibiil., 1955, I, 23).
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STRAF. VERBEURDVER.KLARING. MISDRIJVEN VOORZIEN BIJ DE WET VAN 24 JULI
1923 TER BESOHERMING VAN DE MILITAIRE
DUIVEN EN TOT BETEUGELING VAN RET AANWENDEN VAN DUlVEN VOOR BESPIEDING. ARTIKELEN 42 EN 43 VAN RET STRAFWETBOEK
TOEP ASSELIJK.

De artilcelen 4:2 en 43 van het Stmjwetboek, betreffende ·de bijzonde?"e ve1·beunlve1·Jcla1'ing, z·ijn toepasselijlc OlJ cle
misdrijven VOO?'zien bij de 1vet van
24 juli 19:23 ter beschenning van cle m·iUtaire d?tiven en tot betengeling van
het aan1venclen van clttiiven voo?" bespiecling. (Strafwetboek, art. 100.)
(PROOUREUR DES KONINGS 'l'E NAMEN, T. HFlNE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op S december 1956 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te N amen ;
·
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 42, 43 en 100
van het Strafwetboek, doordat het bestreden vonnis beslist dat er geen termen
aanwezig· zijn tot verbeurdverklaring van
de duiven welke verweerder· onwettelijk
gehouden l1eeft, dan wanneer de bovenaangeduide bepalingen toepassing van die
straf verplicht stellen :
Overwegende dat verweerder veroordeeld is, onder meer uit hoofcle van inbreuken op de artikelen 1 en 5 van de
wet van 24 juli 1923 ter bescherming van
de militaire duiven en ter beteugeling van
het aanwenden van duiven voor bespieding;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist « dat er geen termen aanwezig zijn
tot verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen duiven, daar zij niet mag uitgesproken worden, krachtens artikel 12 van
de wet van 24 juli 1923, ten opzichte van
de duiven welke niet toebehoren aan de
eigenaar van het duivenhok waar zij gevonden zijn Jl;
Overwegende dat het aldus aangeduid
artikel bepaalt dat de in een duivenhok
bevonden duiven, die niet toebehoren aan
de eigenaar van dit hok, in beslag genamen en overgegeven worden, hetzij aan
de toegelaten bond om aan de eigenaar
der cluiven teruggegeven te worden, hetzij, ingeval het duiven betreft clie mili'taire merken of merken van buitenlandse
eigenaars dragen, om aan de militaire
overheid overgegeven te worden;
Overwegende dat deze maatregelen van
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inbeslagneming en teruggave, welke geen
geen gevaar _voor ongevallen is, beoogt
struffen zijn, onderscheiden zijn van de
het woord cc tnhalen ll de inhaling zodra
bijzondere verbeurdverklaring, geregeld
zij a.angevangen is (1) .
bij de artikelen 42 en 43 van het Straf2°
De dwaling in de 1Jeoo1·deling van de
wetboek, en ter zuke toepasselijk zijn bij
snelheid van een tegemoetlcomend voergebrek aan anderslnidende bepalingen>
tuig, begaan doo1· een bestttttrde1· die
krachtens artikel100 van dat wetboek, de
zal inhalen, levert niet noodzalcelijlc
ten laste van verweerder bewezen vereen grand van rechtvaa1·diging op van
klaarde inbreuken door artikel 10 van de
het miscl!"ijf voorzien bij a1·Ulcel 21, 2,
wet van 2± jnli 1923 met correctionele
a, van de TVegcode, naar lwicl waan;an
straffen bestraft zijnde;
alvorens in te halen, elite bestutwde;
Waarnit volgt dat het bestreden vonnis,
zich ervan moet vergewissen clat de weg
door te weigeren de inbesluggenomen duiover een voldoencle ttitgest·rektheicl m·ij
ven verbenrd te verklaren om de enige
is zodat e1· geen gevaar voor ongevallen
bovenaangehaalde reden, zijn beslissing
·is (2).
in dit opzicht niet wettelijk gerechtvuardigd heeft;
En overwegende, voor het overige, dat
de snbstantiele of op straf van nietigheid
(VAN WETTER, T. CODCHARIERE.)
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomARREST.
stig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreHET HOF; - Gelet op het bestreden
den vonnis, doch enkel in zover het zegt
dat er geen termen aanwezig zijn tot ver- vonnis, op 10 december 1956 in hoger bebeurdverklaring van de inbeslaggenomen roep gewezen door de Oorrectionele Rechtduiven; verwerpt de voorziening voor het bank te Dinant;
overige; beveelt dat van onderhavig arI. Aangaande de over ·de pnblieke vorrest melding zal worden gemaakt op ge dering gewezen beslissing :
kant van de gedeeltelijk vernietigde beOverwegende · dat nit de stukken der
slissing; veroordeelt verweerder tot de
helft der kosten, laat de wederhelft de _rechtspleging waarop het hof vermag
Staat ten laste ; verwijst de aldns be- acht te slaan niet blijkt dat de voorzieperkte zaak naar de Oorrectionele Recht- ning aan het openbaar ministerie betebank te Dinant, in hoger beroep nitspraak kend is; dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
doende.
II. Aangaande de over aanleggers bnr15 april1957. - 2" kamer. - Voorzitter, gerlijke vordering gewezen beslissing
H. Gironl, raadsheer waarnemend voorOver het enig middel, afgeleid nit de
zitter. - Verslaggever, H. Valentin. schending van de artikelen 97 van de
GeUjlcluidende concl·us·ie, H. Depelchin,
Grondwet en 21, 2, van het koninklijk beadvocaat-generaal.
slnit van 8 april 1954, doordat het bestreden vonnis beslist dat verweerder generlei font begaan heeft, om de redenen cc dat
het aannemelijk is dat Conchariere niet
terstond een jnist besef gehad heeft van
2° KAMER. - 15 april 1957
de snelheid van de tegemoetkomende wagen; dat hij, een voldoende zichtbaarheid
1° VERKEER. - WEGCODE. - INHALING. hebbend, zijn inhaalmanamvre mocht
VERPLICHTING ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN, aanvangen; dat hij van deze manamvre
ALVORENS IN TE HALEN, DAT DE WEG VRIJ IS. afzag toen hij het gevaar merkte en op- DRAAGWIJDTE VAN HET WOORD « INHA- nienw zijn plaats achter het in te hulen
LEN ll.
voertnig nam ll, dan wanneer voormeld
artikel 21, 2, aan elke bestnnrder oplegt
2° VERKEER. - WEGCODE. - INHALING. VERPLICHTING ZlCH IGRVAN TE VERGEWISSEN, alvorens in te halen, zich ervan te verge~
ALVORENS IN TE HALEN, DAT DE WEG VRIJ IS. wissen dat de weg over een voldoende uit- DWALING IN DE BEOORDELING VAN DE SNEL- gestrektheid vrij is zodat er geen gevaar
voor ongevallen is, in dier voege dat de
HEID VAN EEN TEGEMOETKOMEND VOERTUIG. DWALING DIE NIET NOODZAKELIJK EEN GROND beoordeling van het gevaar dient plaats te
hebben v66r de paging tot inhaling en
VAN RECH'l'VAARDIGING OPLEVERT.
1° In artilcel 21, 2, a, van de TVegcode,
naar lttid waarvan, alvo1·ens in te halen, ellce 1Jestntwde1· zich ervan moet
vergewissen dat de weg over een voldoende t/oitgestre}ctheid v1·ij ·is zodat er

(1) Raadpl. VAN RoYE, Oode de la ci?"culation,

nr 892.
(2) Raadpl. VAN RoYE, Oode de la ci?"culation,

nr 888.

-688niet, zoals de rechtbank met schending
van de wet aanneemt, eenmaal dat het inhalen aangevangen is, onder het enkel
voorbehoud, volgens haar, dat de zichtbaarheid voldoende zij :
Overwegende dat verweerder een inbrenk op de artikelen 21, 2, a, en 22, 1,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 ten laste was gelegd; dat de voorziening tegen alle bepalingen van het bestreden vonnis gericht is;
Overwegende dat het middel tegen deze
beslissing enkel opkomt in zover zij verweerder vrijspreekt van de op voormeld
artikel 21, 2, a, gesteunde telastlegging,
bestuurder op de openbare weg zijnde, nagelaten te hebben, alvorens in te halen,
zich ervan te vergewissen dat de weg over
een voldoende uitgestrektheid vrij is zodat er geen gevaar voor ongevallen is;
Overwegende dat voor deze vrijspraak
uitgegaan is van de in het middel aangehaalde redenen; dat deze redenen dat dispositief niet kunnen dragen;
Overwegende, enerzijds, dat, krachtens
voormeld artikel 21, 2, a, verweerder
vooraleer in te halen zich ervan moest
vergewissen dat hij zodoende geen gevaar voor ongevallen zou teweegbrengen;
dat, derhalve, de omstandigheid dat verweercler bij het merken van het gevaar
afgezien heeft van de inhaalmanamvres
die hij aan het uitvoeren was en zijn
plaats achter het in te halen voertuig opnieuw ingenomen heeft, de inbreuk niet
uitsluit;
Overwegende, anderzijds, dat hetzelfde
geldt voor het feit dat verweerder, die
over een voldoende zichtbaarheid beschikte, zich niet terstond rekenschap gegeven heeft van de snelheid van de tegemoetkomende wagen; dat dergelijke dwaling in de beoordeling geen grond van
rechtvaardiging kan opleveren;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, enkel in zover het aanleggers
vordering verwerpt in de mate dat het de
inbreuk op artikel 21, 2, a, van het koninklijk besluit van 8 april1954 tot grandslag heeft en over de op die vordering gevallen kosten uitspraak doet; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
elke der partijen tot de helft der kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Namen, in hoger beroep uitspraak doende.
15 april1957. ~ 2" kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor-

zitter. ~ Verslaggever, H. Daubresse:
Gelij7V!1tidende conclnsie, H. Depelchin,
advocaa t-generaal.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. BEl'WISTING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE VORDERING. ~
lVIAAKT GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL UIT.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. STRAFZAKEN, ARREST
DAT ZICH ERTOE BEPERKT UITSPRAAK TE DOEN
OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE PUBLIEKE
VORDERING. ~ VoORZIENING VQoOR DE EINDBESLISSING. NIET-ONTYANKELIJKHEID.

1° Een betwisting die de ontvankelijkheid
van de 1JUblielce vordering tot voorwerp
heett is geen betwisting van de bevoegllheid vnn de rechter (1).
2° Is niet ontvankelijk de voorziening ingesteld, v661· de eindbeslissing, tegen
een n1-rest dat zich er toe beperkt 1titspraalc te doen over de ontvanlcelijkhe,id
vnn de zmblieke vo1·dering.
(SLUYS.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 19 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest
zich erbij bepaalt het beroepen vonnis
te bevestigen waarbij de Correctionele
Rechtbank te Brussel de tegen aanlegger
ing·estelde publieke vordering ontvankelijk verklaart, de zaak tot een latere terechtzitting voor onderzoek en uitspraak
over de grond verdaagt, en de kosten
voorbehoudt;
Overwegende dat dit arrest, aan de vervolging geen einde makend, geen eindarrest is in de .zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering·; clat het, derhalve, naar luid van deze bepaling, niet
v66r de eindbeslissing kan aangevallen
worden in verbreking dan indien daarbij
over een betwisting nopens de bevoegdheid uitspraak is gedaan;
.
Overwegende dat aanlegger aangevoerd
(1) Verbr., 20 september 1937 (Arr. Verbr.,
1937, blz. 86; B'llll. Bn PASIC., 1937, I, 239, en
nota 1)·; raadpl. verbr., 18 juni 1956 (Bull. en
PASIC., 1956,, I, 1147).
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heeft dat hij de diplomatieke onschendbaarheid geniet en hij dienvolgens derhalve niet aan de Belgische rechtbanken
{)nderhorig is; dat aanlegger daardoor beweerd heeft dat de rechtbank bij welke de
:zaak aanhangig was gemaakt, door deze
in behandeling te nemen, zich niet ingelaten had met de bevoegdheden van een
ander Belgisch rechterlijk lichaam, doch
:zich een macht aangematigd had welke
aan geen enkele Belgische rechter toebehoorde;
Dat het beklaagd arrest mitsdien niet
.gewezen is over een betwisting nopens de
bevoegdheid in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering, doch
over de ontvankelijkheid van de publieke
vordering;
Waaruit volgt dat de voorziening niet
<mtvankelijk is;
15 april1957. - 2• kamer.- Voorzittcr,
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijkl!tidende concl!tsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleiter, H: della
Faille d'Huysse.

2"

KAMER. -

16 april 1957

1D MIDDELEN TOT VERBREKING.
MIDDEL DAT DE AAN RET BESTREDEN ARREST
VERWETEN ONWETTELIJKHEID NIE'l' PRECISEER1', - J\lliDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2o VERBREKING.- BEVOEGDHEID VAN RET
HOF VAN VERBREKING, - SCHENDING VAN EEN
MINISTERIELE DIENSTBRIEF. SdHENDING
DIE NIET TOT VERBREKING LEIDEN KAN.
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. - 0NROERENDE GOEDEREN
IN EEN BEDHIJF GEiNVESTEERD EN TIJDENS HET
BELASTBAAR TIJDPERK TE GELDE GEMAAKT. ~
0NROERENDE GOEDEREN WAARVAN DE WAAHDE
IN DE LAATSTE INVENTAHIS V60R 10 MEl 1940
LAGER WAS DAN DE HEELE WAARDE, - BELASTijiTG VEHSCHULDIGD 0!' RET EXCEDENT VAN
DE WAARDE VAN TEGELDEMAKING OP DE REELE
WAARDE OP 10 ME! 1940, ZONDEH MET HET
FElT TE :!<WETEN REKENING HOUDEN DAT DE
VERRIOHTING AL DAN NIET MET EEN WINSTOOGMERK ZOU GESOHIED ZIJN OF DAT ZIJ
LOU'l'ER TOEVALLIG ZOU GEWEEST ZIJN.
1o Is niet ontvanlcez.ijlc het middel dat de

2o De schending van een ministeriele
dienstbrief lean niet leiden tot verbrelc·ing (2).
3° De extmbelasting is verschuldigd, wat
betreft de onroerende goederen in ee'li
nijverheids- handels- of landbo!tWbedrijf ge'investeer'd, die tij dens het belast/Jaar tijdperlc te gelde zijn gemaalct
en waarvan de waa1·de in de laatste inventaris v66r 10 mei 1940 lager was dan
de 1·eele waarde, op het exoedent van
de waarde van tegeldernalcing op de
reele waa1·de op 10 mei 1940, zonder dat
de wet vereist dat de ve1Tichting met
een winstoogmerlc geschied zij, of zonder dat zij onderscheidt naargelang de
ve1Tichting toevallig is, gewoonlijk of
vaalc plaats heeft (3). (Wet van 16 oc-

tober 1945, art. 5, par. 4.)
(MARIOHAL, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS1'ER VAN FINANOIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 5 juni 1956 gewezen door het
Hof vim beroep te Luik ;
Over het eerste en bet tweede middel
samen, bet eerste, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 26, 52 en 74 van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, doordat, voor
bet bepalen van de vergelijkende stand
van aanleggers ·activa, een som van
85.960 frank, welke gezinsuitgaven belichaamt, bij de door hem aangegeven
winst is gevoegd, dan wanneer dat bedrag
in .zijn boekhouding is opgetekend en op
het credit gebracht is van de rekening
<< winsten ll, zodat die som tweemaal in
aanmerking wordt genomen; het tweede,
afgeleid uit de schending van de artikelen 25 en 27 van dezelfde wetten, doordat
de administratie aanlegger aangeslagen
heeft op een som van 8.000 frank als be-.
drijfsontvangst, dan wanneer het in werkelijkheid een som betreft welke hij ontvangen' heeft als schadeloosstelling vopr
een diefstal van persoonlijke voorwerpen:
Overwegende dat in deze middelen feitelijke en rechtelijke elementen vermengd
liggen;
Da t zij derhalve niet ontvankelijk zijn;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van

onwettelijlcheid niet p1·eciseert die het
bestreden arrest verweten wordt (1).

(1) Verbr., 24 september 1956 (An·. Ve1·b•·.,
1957, blz. 26; Bull. en PASIO., 1957, I, 42),

VERBH., 1957. -
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(2)
1953,
(3)
1954,

Raadpl. verbr., 10 juli 1953 (Ar1·. Yerb1·.,
biz. 795).
Raadp!. verbr., 18 mei 1954 (Arr. Verb1·.,
biz. 612; Bull. en PASIC., 1954, I, 813).
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een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat de administratie aanlegger in genoemde belasting aangeslagen
heeft op een bedrag van 66.598 .frank,
winst gemaakt in 19'43 op de verkoop van
een gedeelte van een onroerencl goecl, clan
wanneer, eerste onclerdeel de raming op
de som van 66.598 frank in tegenstrijcl \s
met een arrest van het Hof van verbreking van 19 november 1934; clan wanneer,
tweede onclercleel, de raming· niet strookt
met wat bij een ministerH~le clienstbl'ief
voorgeschreven is; dan wanneer, dercle
onderdeel, geen winst gemaakt is, daar
de totale waarcle van het onroerend goecl
op 10 mei 1940 niet 172.204 fr. 40 was,
zijnde het door de administratie aangenomen cijfer, cloch 21!5.000 frank; en clan
wanneer, viercle onclercleel, aangenomen
clat er een winst is, cleze voortvloeide nit
een toevallige verrichting zonder beoging
van winst of voorcleel en dns geen accres
uitmaakte in de zin van bovenvermelcle
wetsbepalingen :
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle clat het midclel niet verclnidelijkt welke miskenning van de wet
het arrest aangewreven wordt;
Over het tweede ondercleel :
Overwegencle clat de schending van een
ministeriele clienstbrief niet tot verbreking kan leiclen;
Over het clercle onclercleel :
Overwegencle clat clit onclerdeel van het
miclclel gestenncl is op de enkele verklaring dat het onroerend goecl, op 10 mei
1940, 295.000 frank waarcl was;
Overwegencle clat het bestreden arrest
vaststelt dat de waarde van het onroerend goed op die datmn 172.204 fr. 40 was
en dat clit cijfer, hetwelk nit aanleggers
boekhontling blijkt, door hem niet betwist wordt;
Dat deze feitelijke vaststellingen tot de
sonvereine beoorclelingsbevoegclheid van
de rechter over de grand behoren;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat, volgens artikel 5, paragraaf 4, van de wet van 16 october 19'45,
wat betreft de in een nijverheids-, handels- of landbonwbeclrijf gein1'esteer:de
goederen welke tijdens het belastbaar
tijclperk te gelde zijn gemaakt en waarvan de waarde in de laatste inventaris
v66r 10 mei 1940 lager was clan de reele
waarde, de e"A:trabelasting verschuldigd is
op het exceclent van de verkoopwaarde op
de reele waarcle op 10 mei 1940;
Dat de wet niet eist dat de verrichting
met een winstoogmerk geschiecl zij ;
Dat zij evemnin onderscheiclt naargelang de verrichting « toevallig ll is, gewoonlijk of vaak plaats heeft;

Dat de << winst ll waarvan aanlegger in
dit onderdeel van het middel de belastbaarheicl betwist, het excedent is van de
waarde van tegelclemaking van het onroerend goed op de reele waarcle op 10 mei
1940 welli:e artikel 5, paragraaf 4, belastbaar verklaart; dat het bewust excedent
is, waarvan het bestreclen arrest het aanwezig zijn vastgesteld ,heeft, dat belast
geworden is;
Dat geen van de onderdelen van het
micldel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 april1957. - 2" kamer. - Vooj·.zittej·,
H. Gironl, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijlcl·uidende concl·nsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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VOORZIEJNING IN VEJRBREJKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. VOOHZIENING GERICHT TEGEN EEN ARREST VAN
EEN HOF VAN BEROEP DAT ZICH ERTOE BEPERKT UITSPRAAK TE DOEN OVER DE ONTVANKELIJKHEID YAN HET BEROEP EN DE DEBATl'EN
'l'E HEROPENEN OM 'l'EN GRONDE TE PLEITEN. VOORZIENING DIE SLECH'l'S NA HEr ElNDARREST OPENS'l'AAT.

2o

VEJRBREJKING.- UITGESTREKTHEID. ~·
ZAKEN VAN DIRECTE JlELASTINGEN. VERBREKING VAN EEN ARREST DAT UITSPRAAK
DOET OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN
!lEROEP. VERBREKING DIE DE VERNIETIGING
MEDE!lRENGT VAN HE1' ARREST DAT TEN GRONDE'
UITSPRAAK DOET EN HET GEVOLG .IS VAN HET
EERSTE.

3°

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN.
RECLAMATIE. VERTREKPUN•r VAN DE TER:IooliJN.

4°

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. AANSLAGBILJET. VOORWAARDEN DOOR ARTIKEL 69 VAN DE GECOQRDINEERDE WETTEN
GESTELD TOT DE.TOEZENDING VAN DIE AANSLAGBILJETTEN.

5o

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN.
RECLAMATIE. TERMIJN. _:_ AANVANG VAN
DIE 'l'ERMIJN. DATUM WAAROP HET AANSLAGBILJET AAN DE GEADRESSEERDE AFGEGEVEN
WERD. DATUM ZONDER UITWERKSEL.

5o

TNKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. RECLAMATIE. TERMIJN. VERLENGING
HIEROP GESTEUND DAT, DE AANSLAGBILJETTEN,
REGELMATIG AAN DE BELASTINGPLICiiTIGE GERICHT, AAN ZIJN DOCHTER ZlJNDE AFGEGEVEN
GEWEEST, HE1' AAN DE ADMINISTRATIE BEHOORDE TE BEWIJZEN DAT ZIJ AAN DE JlELASTINGSCHULDIGE
WAREN
TOEGEKOMEN.

-
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SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 61, PARAGRAAF 3, EN 69 VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN.

1 o H et arrest waarbij het hot van beroep
zich ertoe beper·Jct, nitspraalc te cloen
ove1· cle ontvankelijlcheicl van het beroep
in,qestelcl tegen cle beslissing van cle clirectmw cler belastingen en cle clebatten
te her·openen om ten groncle te pleiten,
aan cle bevoegclheicl vreemcl zijncle, stelt
geen eincle aan het geschil en is clu s
niet clefinitiet ·in cle zin van ar·tilcel 416
van het TVetboelu van str·afv01·clering.
De voor·zienin,q in ve1·breldng teaen clergelijlc an·est staat slechts open na het
einclarrest (1) (2) (3) (4).

2° De ve1"b1·elcina van een arrest, clat nitSZJraalc cloet ove1· cle ontvanlcelijlcheicl
van het beroep van een belastinaplichtiae teaen cle beslissinp van cle clirectmw cle1· belasUnaen, b·rengt cle vernieti[!in,q mecle van het an·est rlat ten
groncle ttitspraalc cloet en het gevolp is
van het eerste (5).

3° Artilcel 61, parapraaf 3, van cle peco01·clineer·cle wetten betreffenrle cle inlcom. stenbelastingen stelt als aanvanpspu.nt
van rle termijn, waarin cle bezwaarschritten, op straffe van verval, bij rle
clirectettr cler belastingen moeten ingecliencZ wo1·clen, cle clatttrn van toezenclinp
van het aanslapbiljet, clit wil zepgen cle
clatttm clie m·op verrnelcl staat als clie
van cle toezencl·inp zijncle (6).

5° Wanneer het aanslagbiljet aan de belastingschttldipe gezonden is geworden
in de door artilcel 69 rle1· ,qecoordinee1·de
wetten betJaalde voorwaarden, neemt de
1!001' de 1·eclamatie voorziene tennijn
een aanvang, onder voorbehottd van de
ovennacht, vanat de datum van toezending van de b?"ief aan de belastingsclwlcl'ige, rleze datttm zijncle clie wellce
als zoclctni,q op het aanslagbiljet vermeld staat, zoncler dnt relcenin,q mag
gehottclen wo1·den 1net cle dn,q 1van1·op
dit stttlc ann de gend1·esseerde atgegeven
is (8).

6° Schendt rle nTt-ilcelen 61, pnrn,qTant 3,
en 69 vnn de gecooTdineerde wetten betrejjende de inlcomstenbelnstingen het
an·est, dnt cle termijn tot 1·eclnmntie
van een belast-ingschttldi,qe veTlengt orn
de rerlenen dnt cle annslngbiljetten, 1"egelmntig nnn hem ,qe1·icht, nnn zijn
rlochte1· we1·den nfgepeven die e1· het
ontvangstbewijs vnn telcencle, en niet
nnn hemzelf, en dnt het nan de arlministmtie behooTde te bewijzen, dnt de omslag nnn de belnstingschttlcl·i,qe wns toegelcornen of dnt de peTsoon nan wie hij
werd af,qegeven bevoegcl was om hem
voor de belastin,qsclwldige te ontvnngen,
bewijs dat de ndministrntie niet leverde (9).
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN
T. VALISSANT.)

FINANOIEN,

ARREST.

4o · Lniclens a1·t-ilcel 69 van rle gecoorrlineercle wetten bet1·ejjencle cle inlcornstenbelastinpen wo1·clen cle ttittrelcsels ttit rle
lcohieren betr·effencle de ceclttla-ire belastingen aan de belastingschnlclipen gezonrlen in gesloten ornslagen, alleen cle
aanslagbiljetten betreffende belastingen
wellce ten rninste 1.000 tranlc in hoofdsorn bereilcen, claaTin niet begrepen de
,qeldboeten en verhogingen bij wijze va1i
strat gevo1·clerrl, per aangetelcencle 111"ief
clienende gezonden te worden (7).

(1) Wat de toepassing van de regel betreft
ten opzichte van een arrest dat uitspraak doet
over de ontvankelijkheid van de publieke vordering, raadpl. verbr., 28 juni 1950 (Bull. en
PASIC., 1950, I, 773).
(2) Wat de toepassing van de regel betreft
ten opzichte van een arrest da t zich er toe
beperkt uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van een hoger beroep in strafzaken,
raadpl. verbr., 2 september 1955 (An·. Ve1'bT.,
1955, blz. 961).
(3) Wat de toepassing van de regel betreft
ten opzichte van een arrest dat, in strafzaken,
zich er toe beperkt de heropening van de debatten te bevelen, raadpl. verbr., 14 november
1955 (A1'1'. Verb1·., 1956, biz. 192).

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 3 december 1955 en 2 maart
1956 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
In zover de voorziening tegen het arrest
van 3 december 1955 gericht is :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder ingeroepen :
Overwegende dat verweerder beweert
dat de voorziening niet ontvankelijk is om
reden dat ze op 7 juni 1956, hetzij na het
(4) Wat de toepassing betreft van artikel.416
van het Wetboek van strafvordering op de
zaken van directe belastingen, raadpl. ondermeer verbr., 9 maart 1954 (A1·r. Ve1·br., 1954,
biz. 475; Bull. en PASIC., 1954, I, 60'5, en de
nota); 17 januari en 13 maart 1956 (A1'1'.
Ye1·br., 1956, biz. 381 en 577; Bull. en PASIC.,
1956, I, 478 en 746).
(5) Verbr., 10 maart 1955 (A1-r. Yerbr., 1955,
biz. 592). Raadpl. in zaken van directe belastingen, ver br., 23 november 1954 (Bull. en
PASIC., 1955. I, 264).
(6) (7) (8) en (9) Zie de nota, ondertekend
W. G., onder dit arrest in Bull. en PASIC.,
1957, I, 1002.

-692verstrijken van de bij artikel 14 van de
wet van 23 juli 1953 bepaalde termijn ingediend werd;
'
Overwegende dat het bestreden arrest
er zich toe beperkt heeft uitspraak te
doen over de ontvankelijkheid van het
door verweerder ingestelde beroep en de
debatten te heropenen tot het ten grande
pleiten;
Overwegende dat dit arrest; vreemd
aan de bevoegdheid, geen einde stelt aan
het geschil en bijgevolg niet definitief is
naar de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
Dat het beroep in cassatie tegen die bebeslissing mitsdien slechts na het eindarrest openstond;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61, paragraaf 3, 66, 67 en 69 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij besluit van de Regent dd. 15 januari 1948
samengeschakeld, van artikel 40 van het
koninklijk besluit van 22 september 1937
in uitvoering van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelasting·en genomen, alsook van artikel 11 van
het koninklijk besluit van 22 augustus
1934 houdende wijziging van de wetsbepalingen in zake directe en daarmede gelijkgestelde belastingen, doordat het bestreden arrest van 3 december 1955, na
vastgesteld te hebben dat het litigieus
aanslagbiljet aan de belastingplichtige onder ter post aangetekende omslag gezonden, aan zijn dochter afgegeven werd, die
het ontvangstbewijs ervan tekende, voorhoudt dat het aan de administratie behoOl·cle het bewijs te leveren clat cle omslag wel aan cle werkelijke geadresseercle
was toegekomen of dat cle persoon aan
wie hij afgegeven wercl bevoegd was om
hem voor cleze laatste te ontvangen, en
besluit clat bij gebreke aan regelmatige
betekening, cle termijn voor reclamatie
niet heeft kunnen lopen v66r de datum
waarop aanlegger van de litigietize aanslagen kennis kreeg, dan wanneer de administratie al haar wettelijke verplichtingen vervuld heeft door het zenden onder gesloten omslag en per aangetekende
brief van het AAnslagbiljet aan het juiste
adres van cle belastingplichtige en dan
wanneer bijgevolg, na die vaststelling geclaan te hebben, het hof van beroep moest
beslissen dat de termijn tot reclamatie
beginnen te lopen was vanaf de datum
van het aanslagbiljet, zonder de bewijslast welke het oplegt op de administratie
te doen rusten :
'
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de litigieuze aanslagen het voorwerp
uitgemaakt hebben van aanslagbiljetten
regelmatig op 31 december 1949 aan de

verweerder gezonden en dat deze op 7 mei
1951 een reclamatie indiencle, hetzij buiten de wettelijke termijnen;
Dat het arrest echter beslist daf verweerder niet uitgesloten was van zijn
recht tot reclamatie om reden : dat de
aanslagbiljetten regelmatig bij hem gezonden aan zijn dochter afgegeven werden
die het ontvangstbewijs ervan tekencle en
niet aan hemzelf, dat het aan cle administratie behoorcle het bewijs te leveren
dat de omslag aan verweercler was toegekomen of dat de persoon aan Wie hij afgegeven werd bevoegcl was om hem voor de
belastingschuldige te ontvangen en dat de
aclministratie dit bewijs niet leverde;
o,;erwegende dat artikel '61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten als
aanvangspunt stelt van de termijn waarin
lie bezwaren, op straffe van verval aan cle
directeur cler belastingen dienen voorgestelcl, de datum van de toezending van
het aanslagbiljet, dit wil zeggen de datum die erop vermeld staat als die van
cle toezencling zijnde;
Overwegende dat, naar luid van artikel 69 der samengeschakelde wetten, de
uittreksels uit de kohieren betreffende de
cedulaire belastingen aan de belastingschuldigen in gesloten omslagen moeten
gezonden worden; dat aileen de aanslagbiljetten betreffende aanslagen welke ten
minste 1.000 frank ~n hoofclsom bereiken,
daarin niet begrepen de geldboeten en de
verhogingen bij wijze van straf gevorderd, per aangetekende brief moeten gezonden word~n;
Dat, onder voorbehoucl van de overmacht, wanneer het aanslagbiljet aan de
belastingschulclige gezonden is geworden
in de door artikel 69 der samengeschakelde wetten bepaalde voorwaarden, de
termijn aanvang neemt vanaf de datum
van de toezending van de brief. aan de belastingschuldige, deze datum zijnde die
welke als zodanig op het aanslagbiljet
vermeld staat, zonder dat rekening kan
gehouden worden met de dag waarop dit
stuk aan de geadresseerde afgegeven is;
Overwegende dat, door de termijn tot
reclamatie te verlengen om de redenen
welke het aanduidt, het arrest de in het
middel aangecluide bepalingen geschonden
heeft;
In zover de voorziening gericht is tegen
het arrest van 2 maart 1956 :
Overwegende dat de verbreking van
het arrest van 3 december 1955 de vernietiging medebrengt van het arrest van
2 maart 1956, hetwelk, ten grande uitspraak doende, het gevolg van het eerste
is;
Om die redenen, verbreekt de arresten
van 3 december 1955 en 2 maart 1956; beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de

-693vernietigde beslissingen; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

3° Het hot van beroep, uitspraaTc doende
o-uer het beroep van de belastingschttldige tegen de besUssing van de directettr der belastingen, is niet gehouden
door de feitelijTce of rechtelij lee beschouwingen, in die beslissing ingeroepen (2).

16 april1957. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Valentin. Gelijklnidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Plciter, H. Van Leynseele.

(VANDENBROECK, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARHEST.
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1o VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIREC:rE BELASTINGEN. _
VOORZIENING DIE NAUWKEURIG EN MET JUISTHEID MOET AANDUIDEN OP WELKE VAN DE INGEROEPEN WETSBEPALINGEN IEDER MIDDEL BETREKKING HEEFT.
2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VERMOGENSACCRESSEN
YAN SCHENKINGEN VOORTKOMENDE. - BEDRAG
AAN DE. EXTRABELAS'l"ING ONDERWORPEN TEN
NAME L~N DE PERSOON DIE DE SCHENKING GENOTEN HEEFT WANNEER DE SCHENKER NIET GEKEND IS.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOI!' VAN BEROEP. - HOF
VAN BEROEP NIE'l" GEHOUDEN DOOR DE FEITELIJKE OF RECHTELIJKE BESCHOUWINGEN IN
DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN INGEROEPEN.

3°

1o De voorziening in zaken van directe
belastingen moet nattwTcenrig en met
juistheid aandttiden op welTce van de
ingeroepen wetsbepalingen ieder middel
betreklcing heett, zonder dat de navorsingen van het hof zullcs moeten aanvu.llen op een ogenblik, overigens, waarop de verwerende partij, slecht ingelicht wegens de ontoereiTcendheid van
het verzoeTcschrift, geen dienstig gebntik meer zott Twnnen maTcen van de
rechten, die haar door de wet vedeend
worden (1). (Wet van 6 september 1895,

art. 14.)
2° Indien, naar lttid van paragraaf 4 van
artilcel 2 van de wet van 16 october 1945,
de accressen van ve1·mogen die van
schenkingen voortTcomen desvoorTcomend
in aanmerTcing genomen worden om de
belastbare inTcomsten van de 'schenker
te bepalen, wordt, luidens paragraaf 5
van hetzelfde artikel, de extrabelasting
gevestigd ten name -uan de persoon die
de schenlcing genoten heett, wanneer de
schenTce1· niet geTcend is op het ogenbliTc
van de vestiging van de belasting.

(1) Verbr., 17 februari 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 626).

1

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending Van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315; 1320 en 1349 van het Burgerlijk Wetboek, 55, 56 en 62 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen
samengeschakeld bij het besluit van
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, 1, 2, 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,
doordat het bestreden arrest dat vaststaand verklaart dat aanlegster in cassatie gedurende het belastbaar tijdperk generlei bedrijfsactiviteit heeft gehad, dat
zij, sedert lange jaren lijdend is, door
doofheid en sedert meer dan twintig jaar
door tuberculeuze arthritis van de bovenste !edematen aangetast zijride, en dat zij
door een bemiddelde v·riend onderhouden
was, de bewijsvoering van aanlegster afwijst, welke gegrond was hierop dat de
administratie het bewijs niet levert dat
de door haar in october 1944 aangegeven
activa als oorsprong hebben winsten
welke onder de toepassing van de extrabelasting vallen en dat zij uitsluitend
voortkomen uit schenkingen, van haar
vriend ontvangen hetzij v66r hetzij gedurende de oorlog, om de reden : 1° dat
aanlegster heeft staande gehouden dat zij
op 1 januari 1940 een actief aan liggend
geld bezat dat gelijk was aan de som die
in haar rekeningen in 1944 vermeld was,
dit actief de vrucht zijnde van haar
spaarpenningen op wat zij van haar
vriend ontving en dat er mitsdien geen
termen aanwezig zijn tot inachtneming
van de bij conclusies voorgestelde hypothese van schenkingen welke haar vriend
haar gedurende het belastbaar tijdperk
zou gedaan hebben; 2° a) dat uit geen
enkel element blijkt dat aanlegster op
(2) Raadpl. verbr., 7 october 1955 (A1·1·.
flerbr., 1956, blz. 79) en 17 januari 1956 (Bull.
en PASIC., 1956, I, 474).
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1 januari 1940 de aanzienlijke som in liggend geld welke zij aanvoert bezat; b) dat
in haar v66r 1940 gedane aangiften geen
melding is gemaakt van andere inkomsten
dan van het onderhoud da t zij van haar
vriend ontving, wat zij gedurende het belastbaar tijdperk voort aangegeven heeft;
c) dat de eerste storting op een bankrekening. van een bedrag van 490.000 frank
pas op 6 mei 1942 plaats gehad heeft, en
dat nit bewuste rekening in october 1944
een bezit van 584.158 frank bleek; dat !let
overige, liggend geld en cheque aan toonder, enkel aan !let licht is gekomen door
de neerlegging bij cle cc Danque cle la Societe Generale >> ingevolge de besluiten tot
mlmtsanering van october 19·44; fl) dat
het niet waarscllijnlijk is dat aanlegster
een zo aanzienlijk bezit in waarden van
1940 liggend en improductief bewaard
heeft, met blootstelling ervan aan het
risico van het thuis te houden; e) dat
insgelijks erop client te worden gewezen
dat zij, na in haar brief van 29 !naart
1949 aan de controleur aangekoncbgd te
hebben dat zij er geen be.zwaar tegen had
hem omtrent haar activa te documenteren
en hem zelfs een volledige staat van haar
goederen te verscllaffen met de bewijzen
van hlm herkomst wat een waarlijk overdreven arbeicl uitmaakt, zo zegde zij, zij
in werkelijkheid generlei uitleg verstrekt
heeft, dan wanneer : 1 o artikel 2 van de
wet van 16 october 1945 uitdrukkelijk bepaalt dat, wanneer accressen van vermogen voortkomen van successie, schenking
of legaat, het bedrag ervan desvoorkomend in beschouwing genomen wordt om
de belastbare inkomsten van de fle c~tjus
of de schenker te l)epalen, en dan wanneer het feit dat aanlegster in de loop
van het onderzoek, te recht of ten onrechte, geweigerd heeft te erkennen dat
de onbetwistbaar van haar vriend ontvangen schenkingen haar gedurende het
belastbaar tijdperk en niet v66r 1 januari
1940 waren gedaan, voor de rechter over
de grond geen genoegzame reden kon opleveren om te weigeren te onderzoeken of
dat feit voor bewezen mocht worden gehouden of niet, en daaruit eventueel de
wettelijke gevolgen af te leiden, dan wanneer dit hem door aanlegster uitdrukkelijk verzocht was, en dan wanneer deze
in haar reclamatie reeds het feit inriep
dat haar' activa 1944 voortkwamen van
schenkingen die zij van haar vriend ontvangen had en clus niet onder de extrabelasting vallende baten tot oorsprong badden ; 2° men de bewijslast ten nadele van
aanlegster omlegt wanneer men haar wil
verplichten het feit te bewijzen dat zij
niet zou aangetoond llebben dat zij inderdaad op 1 januari 19±0 het door haar aangevoerd liggend actief bezat of dat feit te
releveren als element te haren laste, dan
wanneer het op de administratie rust het

bewijs bij te brengen van cle belastbare
herkomst van de activa welke aanlegster
op 9 october 1944 aangegeven heeft, en
clus aan te tonen da t zij da t actief niet
bezat v66r 1 januari 1940 ; 3° er klaarblijkelijk geen rechtstreeks en noodzakelijk verband ligt tussen het feit clat de
activa van verzoekster bij de bank zij'n
neergelegd in 1942 of in 1944 en de bclastbare herkomst van die .zelfde activa,
en dan wanneer het bestreden arrest in
elk geval aangaamle .clit punt niets zegt;
4° het bestreden arrest, zonder de bewijskracht van de conclusies van aanlegster
alsmede van de brief door lmar raadsman
gericht aan de met het onderzoeken van
haar reclamatie belaste inspecteur, te
schenden en zich tegen te spreken, niet
kon verklaren dat aanlegster generlei nitleg zou verstrekt hebben nopens de herkomst van haar activa, dan wanneer het
erop wijst dat aanlegster aanvoert dat de
van haar vriend ontvangen goederen
schenkingen tot om·sprong hebben en dat
zij de vrucht zijn van haar spaarpenningen op wat haar vriend haa:r g·af; 5° het
bestreden arrest vaststelt, niet, zoals het
wettelijk verplicht was te doen, dat op
zekere en niet twijfelachtige wijze het
bewijs zou zijn geleverd dat de door aanlegster in 1944 aangegeven activa als oorsprong hebben in de extrabelasting belastbare baten, doch enkel dat cc men redelijkerwijze mag vermoeden dat de verkregen inkomsten, winsten en baten welke
gebleken zijn door de in october 1944 vastgestelde vermogensaccressen vallen in de
grenzen bepaald bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945
en dat zij wegens hun belangrijkheid en
hierboven gereleveerde omstandigheden
een exceptioneel karakter vertonen >l, aldus het punt twijfelachtig latend of de
belastbare oorsprong van bewuste activa
zeker, dan wel of hij gewoon waarschijnlijk of mogelijk is :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder aangevoerd en uit
niet inachtneming van artikel 14 van de
wet van 6 september 1895, vervangen
door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953, gettokken :
Overwegende dat aanlegster, in een enkel middel, hetwelk globaal de schending
vermeldt van onderscheiden wetsbepalingen, vijf grieven doet gelden, waarvan de
enkele aanhaling bewijst dat, verschillend
zijnde en zonder juriclisch verband, elk
van die grieven een middel uitmaakt; dat
de voorziening, behalve voor de eerste
grief, evenmin preciseert welke der aangeduide wetsbepalingen elkeen van deze
middelen betreft;
Overwegende dat de voorziening, . om
aan de vereisten van voormeld artikel 14
te voldoen, nauwkeurig en met juistheid

-695moet aanduiden met welke van de inge- aangegeven activa en op de feitelijke verroepen wetsbepalingen ieder middel over- moedims 'Welke het aanduidt; dat het vereenkomt, zonder da:t de navorsingen van volgens het wettelijk vermoeden van arhet hof zulks moeten aanvullen, op een tikel 2, paragraaf 3, a, van de wet van
ogenblik, overigens, waarop de verwe- 16 october 1945 toegepast heeft;
rende partij, slecht ingelicht wegens de
Overwegende dat het niet behoefde naar
ontoereikendheid van het verzoekschrift, recht te onderzoeken welke , de toestand
geen dienstig gebruik meer zou kunnen zou wezen ingeval de vermogensaccressen
maken van de rechten die haar bij de wet voortkwamen van gedurende het belastbaar tijdperk verkregen schenkingen, onverleend worden;
Waaruit volgt dat de voorziening, voor derstelling welke het hof van beroep niet
zoveel zij gesteund is op de tweede, de in aanmerking neemt en welke aanlegster
,
derde, de vierde en de vijfde grief, niet trouwens verwerpt;
ontvankelijk is;
Dat het dienvolgens, door toepa:ssing
Over de eerste grief die een middel uit- Yan paragraaf 4 van voormeld artikel 2
niet in overweging te nemen, deze wetsmaakt:
bepaling niet heeft kunnen schenden;
Waaruit volgt uat het middel niet kan
Overwegende dat zo, naar luid van para'graaf 4 van artikel 2 van de wet van aangenomen worden;
16 october 1945, de accressen van vermoOm die redenen, verwerpt de voorziegen die van schenkingen voortkomen desvoorkomend in beschouwing genomen wor- ning; veroordeelt aanlegster tot de kosden om de belastbare inkomsten van de ten.
schenker te bepalen, de extrabelasting
16 april1957. - 2" kamer. - Voor.zittm·,
luidens paragraaf 5 van hetzelfde artikel H. Giroul, raadsheer waarnemend voorten name van de persoon die de schenking zitter. - Ve1·slaggever, H. Daubresse. genoten heeft gevestigd wordt wanneer Gelijkl~tidende conclusie, H. Ganshof van
de schenker niet gekend is;
der Meersch, advocaat-generaal. - PleiOverwegende dat aanlegster aan het be- ters, HH. ue Longueville (van de Balie
streden arrest verwijt geweigerd te lleb- van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
ben te onderzoeken of de sclwukingen
welke zij ontvangen heeft van een schenker die op het tijdstip van de vestiging
van de belasting bekend was, haar gedurende het belastbaar tijdperk waren ge2" KAMER. - 16 april 1957
daan;
Overwegende dat, na bij conclusies verklaard te hebben dat .zij reeds v66r de INKOMSTENBELASTINGEN. - BnmoEp
oorlog eigenares was van de in 1944 aanVOQR RET HOF VAN BEROEP. AANHANGIG
gegeven activa welke schenkingen verteMAKEN lliJ HET HOF VAN BEROEP. 0P HET
genwoordigen die zij ontvangen heeft,
KOHlER BRENGEN VAN EEN BIJKOMENDE AANaanlegster voortging als volgt : « dat de
SLAG. 0P RET KOHlER BRENGEN DA1' EEN
administratie de waarheid vervormt wanUITVOERINGSMAA'l'REGEL UITAfAAKT DIE ZIJN
neer zij verklaart dat verzoekster weigert
GRONDSLAG VINDT IN DE BESLISSING VAN DE
de schenking te erkennen; dat in werkeDIRECTEUR. BEROEP 'l'EGEN DE BESLISSING
lijkheid aileen de datum der schenking
VAN DE DIRECTEUR, DA'l' GEVOLGLIJK DE OP
betwist wordt; dat immers de administraHE'!' KOHlER GEBRACHTE VERHOGING VAN BEtie zonder verdere bewijzen het tijdstip
LASTING BIJ HE'!' HOF VAN BEROEP AANHANGIG
ervan wil vaststellen gedurende het beMAAK'l'.
lastbaar tijdperk, dan wanneer verzoekster verklaart de litigieuze schenkingen Indien doo1· het beroep voor het hot van
v66r de oorlog ontvangen te hebben; dat,
beroep bij hetzelve, behalve het .rwual
al mochten de beweringen der adminisvan jorcl~tsie, slechts de betwisUn,qen
tratie gegrond wezen, q~wd non, verzoekaanhangig worden gemaakt, clie in de
ster evenwel niet belastbaar zou zijn,
reclamatie we1·den opgeworpen en waardaar de schenker bekend is )) ;
over de directmtr ttitsp1·aalc te doen had,
Overwegende dat het hof van beroep
alsook cle vragen waarvan de clirecte~w
gehouden was, noch door de feitelijke of
ambtshalve lcennis heett genomen en
rechtelijke beschouwingen welke in de bewaaro·ver hij uitspraalc gedaan heejt,
slissing van de directeur der belastingen
in het geval waarin het op het lcohier
ingeroepen zijn, noch door de door aanbrengen van een bijlcomencle aanslag
legster bij conclusies uiteengezette midslechts een ~titvoeringsmaatregel is,
delen;
waarvan de grondslag en de 1·echtvaarcliging in de besUssing van de directetw
Overwegende dat het bestreden arrest,
gelegen zijn, maalct het tegen deze beom aan te nemen dat aanlegster aan de
slissin_q ingesteld beroep gevolglijk de
extrabelasting onderhevig was, gesteund
op het lcohier gebmchte ve1·hoging van
heeft op de door haar op 9 october 1944
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roep (1).
(BULTERYS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1956 gewezen door
h.et Hof van beroep te Br'ussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en ll2 van
de Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66 en
67 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en,
voor zoveel als nodig, van artikel 19 van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, doordat, eerste onderdee!, het bestreden arrest het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaard heeft
en het aanleg-ger ontzegd heeft om de reden onder meer << dat de directeur der belastingen niet ambtshalve, naar aanleiding van verzoekers reclamaties, van de
vraag van die beweerde winst kennis heeft
genomen en dat in dit opzicht door de beslissing van de directeur geen grief is
kunnen ontstaan », dan wanneer het integendeel vaststaat en niet kan ontkend
worden dat in de beslissing van de directeur een nieuwe aanslagbasis in de extrabelasting in aanmerking genomen is,
doordat voor het aanvankelijk door aanlegger aangegeven bedrag, - waarop de
administratie de aanslag in de extrabelasting had gesteund ,tegen welke zijn reclamatie van 26 april 1946 gericht was - in
de Dlaats is gesteld een volkomen verschillend, en trouwens veel hoger bedrag,
dit nieuw bedrag niet meer dat zijnde
door aanlegger in zijn aangifte vermeld,
doch integendeel bepaald zijnde door vergelijking van de activa bij toe1mssing
van artikel 2, l)aragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de oorlogswinsten; en
doordat, tweede onderdeel, het bestreden
arrest verklaart << dat de litigieuze vraag
een nieuwe reclamatie uitmaakt welke
buiten de, bevoegdheid van het hof valt )),
dan wanneer, enerzijds, het door aanlegger op 14 juni 1952 ingesteld beroep geldig
bij het hof van beroeD aangebracht heeft
zowel de aanvankelijke aanslagen van
1946 waarover bij de beslissing· van de directeur van. 26 mei 1952 uitsl)raak is ge-

(1) Raadpl. verbr., 6 juli 1954 (A1T. T'e1·br.,
1954, blz. 741); 22 januari en 22 februari 1957
(Bull. en PASIC., 1957, l, 587).

daan, als de bijkomende aanslag, welke
door dezelfde beslissing van de directeur
aangekondigd en OD 30 mei 1952 ten laste
van aanlegger ol) het kohier gebracht is,
en dan wanneer, anderzijds, geen sprake
ervan kan wezen het argument van een
« nieuwe reclamatie )) in te roepen wanneer het een aanslag betreft die uit de
directoriale beslissing Sl)ruit en die deswege, vermits hij OD dat tijdstiD nog niet
bestond, in de aanvankelijke reclamatie
nog niet kon beantwoord of besproken
worden:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel, zonder in
feite of naar recht het miskennen van de
aan de beslissing van de directeur verschuldigde bewijskracht of van enige andere akte te doen gelden, enkel beweert
dat het hof van beroep verkeerdelijk in
feite overwogen heeft, zonder rekening te
houden met de gang van de aanslagprocedure, dat de directeur der belastingen
niet ambtshalve uitspraak had gedaan
over de vraag of er een winst bestond
welke gedurende het belastbaar tijdperk
op de verkoop van buitenlandse deviezen
gemaakt was, en waarvan het bedrag van
aanleggers activa had dienen te worden
afgetrokken;
Dat het middel mitsdien erin bestaat
de uitlegging te critiseren welke door het
bestreden arrest in feite verstrekt is van
de elementen der zaak en inzonderheid
van de beslissing van de directeur;
Overwegende dat deze beoordeling van
de rechter over de grond souverein is en
buiten de beoordelingsbevoegdheid van
het hof valt;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat door het beroep v66r
het hof van beroep bij hetzelve slechts
aanhangig worden gemaakt de beslissing
van de directeur, ,dit wil zeggen de in
de reclamatie opgeworpen betwistingen
waarover de directeur uitspraak had te
doen, alsmede de vragen waarvan de directeur ambtshalve kennis heeft genomen
en waarover hij uitsl)raak heeft gedaan;
Dat in het geval waarin, zoals ten deze,
het OD het kohier brengen van de bijkomende aanslag enkel een uitvoeringsmaatregel is, waarvan de grondslag en de
rechtvaardiging in de beslissing van de
directeur gelegen zijn, het beroep tegen
deze beslissing gevolglijk de op het kohier
gebrachte belastingverhoging bij het hof
van beroep aanhangig tnaakt;
Dat mitsdien alleen een grief waardoor tegen de beslissing van de directeur
opgekomen werd, tegen die verhoging
mocht worden ol)geworl)en;
Overwegende dat, al beweert aanlegger
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dat de door hem ingeroepen grief tegen de
beslissing van de directeur gericht is, deze
bewering evenwel stuit tegen de andersluidende vaststellingen van het arrest,
welke blijkens het op het eerste onderdeel
verstrekte antwoord soeverein zijn;
Dat dit onderdeel van het middel dienvolgens niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 april1957. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van
der Meerscll, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

le

KAMER. -

25 april 1957

1°

ONDERNEMINGSRADEN. ARBEIDER OP EEN OANDIDATENLIJST VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VOORGEDRAGEN EN AFGEDANKT.
AANVRAAG TOT WEDEROPNEMING. TERMIJN VAN DERTIG DAGEN. UITGANGSPUNT.

2°

ONDERNEMINGSRADEN.
WET
HOUDENDE ORGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN. AFDANKING VAN DE ARBEIDER. 0GENBLIK
W AAROp
ZIJ
VERWEZENLIJKT
WORDT.

go

4°

ONDERNEMINGSRADEN. WET
HOUDENDE ORGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN. VERBREKING, MET OPZEGGING, VAN
HET CONTRACT VAN HUUR VAN DIENSTEN. ~
VERBREKING DIE PAS EFFECTIEF IS BIJ DE
VERSTRIJKING VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN.
ONDERNEMINGSRADEN. WET
HOUDENDE ORGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN. VERBREKING, MET OPZEGGING, VAN
HET CONTRACT VAN HUUR VAN DIENSTEN DOOR
DE WERKGEVER. VEREISTE VOORWAAUDE
OPDAT DEZE OPZEGGING DOOR. AUTIKEL 21 VAN
GEZEGDE WET BEHEERST WORDT.

1° De termijn van dertig dagen, binnen
wellce de op een candidatenlijst voorgedragen en afgedanlcte arbeider zijn wederopnemh~g in het bedrijf mag wederaanvragen, loopt van de afdanlcing af.

(Wet van 20 september 1948, art. 21,
(1) Repe1't. p1·at. d1·. belge, vo Tmvail (Conseils d' entreprise ), nr 135.
(2) Besch. der Kame1·s, Kamer, zittijd 1!14!11!150, nr 185, biz. 2, alsook nota 1 hie1·boven.
Raadpl. ook DURAND, Traite du d1·oit au travail, bd. II, nr 448. Zoals PLANIOL en RrPER!r
(bd. XI, nr 862) leren, « heeft de opzegging
ten gevolge het contract te behouden tot verstrijking van de termijn ». Het bericht van

par. 5, vervangen door artikel 1 van de
wet van 18 maart 1950) .
2° De afdanlcing, bedoeld bij artilcel 21
van de wet ho1tdende o1·ganisatie van
het bedrijfsleven, wordt slechts verwezenlijlct op de dag van de ej'fectieve ve·rbrelcing van l~et cont·ract van hmtr van
diensten (1). (Wet van 20 september

1948, art. 21, par. 3, 4 en 8, vervangen
door artikel 1 van de wet van 18 maart
1950.)
go

In

geval van verbrelcing, met opzegging, van een contract van huu.r van
diensten voorzien doo1· de wet houdende
organisatie van het bedrijfsleven, is de
verbrelcing pas effectief bij de ve,·strijlcing van de opzeggingstermijn (2).
4° Opdat een verb1·elcing,. met opzegging,
door de werlcgever, van een contract
van hu1tr van diensten onder de bepalingen van artilcel 21 van de wet houdende m·ganisatie van het bedrijfsleven
zou vallen, mag, onder meer, de opzegging niet betelcend . zijn geworden voor
de vijftiende dag die voorafgaat aan
het ogenblilc waa1·op voor de eerste
maal de dat1tm der verlciezingen voor
de ondernemingsraad door middel van
aanplalclcing ter lcennis van de arbeiders werd gebracht (3). (Wet van

20 september 1948, art. 21, par. 8, vervangen door artikel 1 van de wet van
18 maa~·t 1950).
(DUQUESNE, T. N. V. «FORGES DE LA
PROVIDENCE>>.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 10 juli 1954 gewezen door de
werkrechtersraad van beroep te Bergen,
kamer voor werklieden, tegen welke sententie op 10 augustus 1956 een voorziening
is gesteld;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 21 van de wet van
20 september 1948, gewijzigd bij de wet
van 18 maart 1950, houdende organisatie
van het bedrijfsleven, doordat, om de
aanvraag om wederopneming na afdanking niet ontvankelijk te verklaren, die
gedaan werd na de verstrijking van de
wettelijke termijn van dertig dagen, geafdanking, zo beslist ins.gelijlr's het hof van
ver breking in Frankrijk (arrest van 28 octo her
1!156, Sem. jurid., 1957, nr !)724), maakt geen
einde aan het contract van huur van diensten
voor een onbepaalde duur, doch « bepaalt de
datum waarop het een einde zal nemen ».
(3) Zie de nota 3, ondertekend R. H., onder
dit arrest in Bull. en PASIO., 1!157, I, 1010.

-698steld bij paragraaf 5 van voormeld artikel 21, welke aanvraag aanlegg·er op 20 februari 1952 aan zijn werkgever betekend
had onder inroeping van zijn hoedanigheid van ca1;1di<laat voor de verkiezingen
van de vertegenwoordigers in de ondernemingsraad, de bestreden sententie beslist heeft dat bewuste termijn van dertig
dagen inging vanaf de betekening van
's werkgevers wil zijn arbeider af te
danken, dan wanneer die termijn naar
het vereiste cler wet pas ingaat vanaf de
effectieve afdanking, clit wil zeggen op
het ogenblik dat de arbeider ertoe komt
het verstrekken van zijn diensten te staken, inzonderheid bij de verstrijking van
de opzeggingstermijn :
Overwegende dat de vennootschap « La
Fontainoise ll, rechtsvoorgangster van verweerster, aanlegger op 17 januari 1952 opzegging gedaan heeft voor 23 januari daaropYolgend;
Overwegende dat aanlegger, op de candidatenlijst van het personeel voor de
ondernemingsraad voorgedragen zijnde,
op 20 februari 1952 zijn wederopneming
aangevraagd heeft bij toepassing van artikel 21, paragraaf 5, van de wet van
20 september 1948, zoals dit artikel gewijzigd is bij artikel 1 van de wet van
18 maart 1950;
·
Dat, na weigering door de werkgever
van deze wederopneming, aanlegger de
vergoeding, omschreven in artikel 21, paragraaf 6, van evengemelde wet, gevorderd heeft;
Overwegencle dat de bestreden beslissing deze eis verwerpt om de reden dat
de aanvraag om wederopneming niet overeenkomstig artikel 21, paragTaaf 5, ingediencl werd binnen dertig dagen volgende
op de afdanking; dat zij beslist dat deze
afdanking niet de effectieve verbreking
van het contract is, doch, volgens de
daarvan in artikel 21, paragraaf 8, gegeven bepaling, (( elke verbreking van het
contract... die werd betekend ll, en dat
cleze betekening welke de afdanking uitmaakt, ter zake op 17 januari 1952 geschied is;
Overwegende dat artikel21, paragraaf 8,
van voormelde wet . bepaalt, niet, zoals
de bestreden sententie verklaart, dat
(( voor de toepassing van dit artikel als
afdanking wordt beschouwd... elke verbreking van het contract... die werd betekencl ll, doch (( elke verbreking van het
contract... gedaan... hetzij zonder opzegging of met een opzegging die werd betekend van cle vijftien dagen af die het
ogenblik voorafgaan waarop de datum
der verkiezingen voor de eerste maal door
middel van aanplakking ter kennis van
de arbeiders wercl gebracht ll;
Dat uit deze tekst blijkt, enerzijds,
dat de afdanking pas bij de verbreking

van het contract plaats heeft en, anderzijds, dat, wanneer aan deze verbreking
een opzegging voorafgaat, de opzegging,
opdat de afdanking onder de bepalingen
van artikel 21 zou vallen, niet mag betekend geworden zijn v66r de vi.iftien dagen welke het ogenblik voorafgaan waarop de datum der verkiezingen voor de
eerste maal door middel van aanplakking
ter kennis >an de arbeiders werd gebracht;
Overwegende dat, al nit de werkgever
door de opzegging de wil aan het contract
een einde te maken, is de verbreking· van
het contract pas effectief bij de verstrijking van de opzeggingstermijn;
Dat dit onderscheid door de wetgever
niet enkel in paragraaf 8 gemaakt is,
doch tevens in de paragrafen 3 en 4 van
artikel 21;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwljst de zaak naar de werkrechtersraad
van beroep te Namen, kamer voor werklieden.
25 april1957. -1e kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter, - VMslaggever, H. De Bersaques. - GeUjlcluidende
oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·,
H. Demeur.
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1° GJDREOHTELIJKE INTERESTEN.
!NTERESTEN DIE VERZUl:HSINTERES'l'EN OF VERGOEDINGSIN'fERESTEN KUNNEN ZIJN.

2°- VERZUIMSINTERESTEN.

-

:Mrs-

DRIJF OF ONEIGENLIJK MISDRIJF. DOOR
DE EECHTER 'l'OEGEKENDE SCHADEVERGOEDING.
-- VERZUIMSINTERESTEN DIE NIET KUNNEN
LOPEN V66R DE BESLISSING DIE DE SCHADEVERGOEDING TOEKENT.

3°

VERZUIMSINTERESTEN.

-

Mrs-

DR!JF OF ONEIGENLIJK MISDRIJF. ~ VERZUIMSINTERESTEN DOOR DE RECHTER TOEGEKEND OP HET BEDRAG VAN DE SCHADEVERGOEDING. UITGANGSPUNT VAN DE INTERESTEN
NIET BEPAALD. !NTERESTEN DIE LOPEN
VANAF DE BESLISSING WELKE TOT SCHADEVERGOEDING VEROORDEELT.

1°

De (( gereohtelijke inte1·esten ll genoemde interesten lmnnen hetzij ve1·z·u·imsinte1·esten hetzij vergoecUngsinte-
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zijn

(1). (Stilzwijgende oplos-

sing.)
2° Ter zalce van aq1dUaanse verantwom·delijlcheid, mag de rechter verzttimsinteresten op het bedrau van een schuldvordering, die bestaat in schadeveruoeding, niet laten lopen v66r de besliss·ing
die deze laatste toelcent (2).
3° Te1· zalce van aq1til'iaanse verantwoo1·delijlcheid, wanneer de rechter ve1·zuimsinteresten toelcent op het bedrau
van de schadeverqoeding, zonder het
ttituangspunt van de ve1·zttimsinteresten
te bepalen, lopen dez·e 1:anat de beslissinu (3).
(VANLOO, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,. doordat het bestreden
arrest aanleggers veroordeelt om aan verweerder een som van 1.000.000 frank te
betalen, vermeerderd met de gerechtelijke interest, als schadevergoeding tot
herstel van het nadeel veroorzaakt door
de inbreuk waarvan eerste aanlegger
schuldig bevonden is, en zulks ofschoon
er betwist was dat het bewijs van het
aangevoerd nadeel door verweerder bijgebracht was, onder vaststelling, enerzijds, dat, relrening houdend met de gezamenlijke elementen der zaak, het stof(1) Verbr., 11 juni 1956 (A1"1". Ym·b,·., 1956,
biz. 850; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1089, en
nota 2).
(2) Verbr. Fr., 5 november 1936 (PAsrc.,
1938, II, 140); 2 november 1945 (Bull. m·im.,
1945, nr 109); 31 juli 1952 (ibid., 1952, nr 358) ;
11 juni 1953 (ibid., 1953, nr 200) ; 1 maart en
16 november 1955 (ibid., 1955, nrs 122 en 483).
De interesten die voor een vorige periode
zouden toegekend worden kunnen enkel vergoedingsinteresten zijn, 't is te zeggen interesten die een element vertegenwoordigen van
de door de ongeoorloofde daad veroorzaakte
schade; dit is een gevolg van de regel dat om
de vergoeding te ramen die wegens de door de
ongeoorloofde daad veroorzaakte schade verschuldigd is, de rechter zich moet plaatsen op
de dag van zijn beslissing (verbr., 8 mei 1952,
Arr. Ve,·M., 1952, biz. 499, en de conclusies
van het openbaar ministerie in Bull. en PAsrc.,
1952, I, 571).
Het is anders gelegen in zake overeenkomst
of oneigenlijke overeenkomst. De verzuimsinte-

felijk nadeel op 1.000.000 frank mag geraamd worden en, anderzijds, dat verweerder tot staving van zijn eis, die tot
doe! heeft het bedrag der schadevergoeding op 4.000.000 vast te stellen, generlei
bepaald element noch enig bewijskrachtig
gegeven bijbrengt, doordat bij het bestreden arrest mitsdien een veroordeling uitgesproken is tot het herstellen :van een
nadeel waarvan, volgens de eigen vaststellingen van dit arrest, het bewijs niet
geleverd was en doordat, althans, de veroordeling tot schadevergoeding rust op
tegenstrijdige gronden welke haar niet
wettelijk dragen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de beslissing van de eerste rechter be:vestigt waarbij het bedrag van het nadeel
dat verweerder door de schuld van de
aanleggende partijen ondergaan heeft em
aeqtto et bono op 1.000.000 frank vastgesteld is;
Dat het hof :van beroep, in de eerste
plaats de gegrondheid onderzoekend van
het door aanleggers tegen die beslissing
ingesteld lwofdberoep, beslist dat, rekening houdend met de gezamenlijke elementen der zaak die het arrest opnoemt,
het door verweerder ondergaan stoffelijk
nadeel op 1.000.000 frank mag geraamd
worden zoals de eerste rechter gedaan
heeft;
Dat het hof :van beroep, yervolgens de
gegrondheid onderzoekend van het door
verweerder ingesteld tussenberoep, hetwelk ertoe strekt dat bedrag van 1 tot
4.000.000 te doen verhogen, erop wijst dat
verweerder tot staving van deze eis generlei bepaald element bijbrengt;
Dat de rechter over de grond mitsdien
zonder dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid beslist dat verweerder zijn eis geresten op een verschuldigde sam geld !open
principieel vanaf de dag van de eis of, eventueel, vanaf· de voorafgaande aanmanin.g (Burgerlijk Wetb., art. 1153); zij kunnen zelfs
vroeger beginnen te !open hetzij krachtens een
beding uit overeenkomst, hetzij krachtens een
bijzondere wetsbepaling die ze van rechtswege
laat !open, zonder eis of aanmaning (zie ondermeer Burg. Wetb., art. 1378, 1473, 1996, eerste
bepaling; wet van 1 mei 1913).
(3) Zo, ter zake van aquiliaanse verantwoordelijkheid, de verzuimsin teresten op het bedrag van de schadevergoeding niet beginnen
te !open v66r de beslissing die de schadevergoeding toekent, !open zij niet noodzakelijk
van die datum af. Het blijft, inderdaad, mogelijk dat de rechter slechts een vergoeding met
termijnen heeft toegekend of, oak, dat de
schuldeiser geen veroordeling tot verzuimsinteresten of deze laatste slechts vanaf een latere
datnm dan die van de veroordeling heeft aangevraagd.
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schade die door de .eerste rechter billijk
op 1.000.000 is geraamd, doch dat hij zijn
eis niet boven dat bedrag bewezen heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 1153, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, na met inachtneming van de
gezamenlijke elementen der .zaak het
stoffelijk nadeel, dat voortgevloeid is uit
de inbreuk waaraan eerste aanlegger
schuldig bevonden is, op 1.000.000 frank
geraamd te hebben, aanleggers veroordeeld heeft om als schadevergoeding tot
herstel van dat nudeel aun verweerder de
som van 1.000.000 frank, verhoogd met de
gerechtelijke interest, te betalen, zonder
het toekennen van die interest te verantwoorden, noch de datum aan te geven met
ingang van welke hij opeisbaar zal wezen,
dan wanneer de gerechtelijke interest ter
zake van aquiliaanse verantwoordelijkheid niet van rechtswege verschuldigd is
vanaf de eis in rechten, hij een vereffening ten doel heeft en mede de schade
herstelt, en dat derhalve de rechter die
het nadeel vaststelt en de schadevergoeding raamt, onwettelijk tot de gerechtelijke interest op de schadevergoeding veroordeelt indien hij niet wijst op het bestaan van de bijkomende schade welke
die interest tot doel heeft te vereffenen
en welke het toekennen ervan zou nodig
maken met het oog op een aangepast en
volledig herstellen van het uit de schuldige daad voortgevloeid nadeel :

zuimsinterest kan verschulcligd zijn op
het bedrag van een schuldvordering die
bestaat in schadevergoeding, v66r de rechterlijke beslissing waarbij bewuste schadevergoeding toegekend wordt en dat, in
geval van veroordeling tot verzuimsinterest, deze vanaf die beslissing loopt tenzij de rechter een latere datum heeft'vastgesteld;
Dat eruit volgt dat de rechter over de
grond ten deze in zijn beslissing het aanvangspunt van de door hem toegekende
interest niet behoefde te preciseren;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·ers tot de kosten.

Overwegende dat verweerder in het exploot van rechtsingang het bedrag van het
nadeel dat hem berokkend is door aanlegger, voor wie aanlegster burgerlijk verantwoordelijk is, vastgesteld had op
4.000.000 frank; dat hij veroordeling van
dezen eiste tot dat bedrag, de gerechtelijke interest en de kosten;
Overwegende dat de eerste rechter het
door verweerder ondergane nadeel « waarvan het herstel mocht toegestaan worden)) op 1.000.000 frank geraamd heeft;
dat hij aanleggers tot betaling van die
som veroordeelde alsmede tot de gerechtelijke interest en tot een deel der kosten
welke beslissing door het bestreden arrest
bevestigd werd;
Overwegende dat uit deze vaststellingen
valt af te leiden dat bedoelde interest
noch geeist noch toegekend werd tot vereffening van een element van de schade
>velke door de strufbare daden van eerste
aanlegger aun verweerder berokkend is,
en dat hij derhalve geen integrerend deel
van het herstel van die schade uitmaakt,
cloch enkel een verzuimsinterest;
Overwegende dat. ter zake van aquiliaanse verantwoorclelijkheid, geen ver-

Door een testament nietig te verlclaren,
omdat het de verdeUng van de goederen
van de erjtater en de identiteit van de
werkelijke begunstigclen, van het testament in het onzelcere laat (1), steunt de
rechter zijn beslissing niet op het bestaan 1jan geheime lasten die een algemeen legaat bezwaren.

25 april1957. - 1e kamer. - Voorzitte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. GeUjkluidende
concl·Ltsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. DeBruyn.
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SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
TESTAMENT NIETIG VERKLAARD OMDAT -DE
VERDELING VAN DE GOEDEREN EN DE IDENTITEIT
VAN DE BEGUNSTIGDEN IN RET ONZEKERE
BLIJVEN. NIETIGHEID NIET GESTEUND OP
RET BESTAAN VAN GEHEIME LASTEN DIE EEN
ALGEMEEN LEGAAT BEZW AREN.

(SIMON, '1'. DELHAU.)
ARREST.

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het rniddel, afgeleid nit de schending van de artikelen 893, 895, 900, 906:
967, 969, 970, 1001, 1002, 1043, 1157, 1315,
(1) Omtrent de nietigheid van schenkingen
door testament gedaan aan een onzeker persoon, zie DE PAGE, bd. VIII, nrs 127 tot 129;
LAURENT, bd. XIII, nr 111; verbr., 21 februari
1884 (Bull. en PAsrc.; 188·1, I, 61).
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1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, om het litigieuze testament nietig te verklaren om reden van
geheime lasten welke het algemeen legaat ·
ten gunste van aanleggers beweerdelijk·
bezwaren, het bestaan van dergelijke lasten, die aanleggers in feite betwisten, enkel afgeleid heeft uit de termen van het
testament welke die lasten niet noodzakelijk impliceren, en mitsdien de bewijskracht geschonden heeft van het geschrift
waarin het testament vastgelegd is, van
welk geschrift het een niet gemotiveerde
uitlegging verstrekt heeft die de termen
der akte niet dulden, en in elk geval nagelaten heeft de conclusies te behandelen
waardoor aanleggers voor het hof van beroep ingeroepen hebben dat het bestaan
van beweerde geheime lasten welke het
algemeen legaat zouden bezwaren door
het testament niet bewezen· was en door
verweerders diende te worden bewezen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel het arrest
niet critiseert in zover dit naar recht beslist dat «om geldig te wezen, een testament de wil van de erfiater zelf moet
openbaren ten aanzien van de bestemming van zijn goederen, en in een zodanige vorm dat het bepalen van de personen aan wie zij ten goede zullen komen
mogelijk zij Jl ;
iQverwegende dat de rechter over de
grond bij het onder.zoeken van de inhoud
van het litigieuze testament naar luid van
hetwelk de erfiaatster verklaart geheel
haar fortuin aan aanleggers te vermaken
« op last, voor hen, mijn uiterste wilsbeschikkingen te vervullen >>, vaststelt dat
dit testament niet aan de wettelijke vereisten beantwoordt;
Dat hij erop wijst dat, aangezien de
verdeling van het fortuin van de erfiaatster « door geen enkele bepaling van het
testament geregeld is, geintimeerden (hier
aanleggers) dank zij het raadselachtig
karakter van de tekst ervan konden beweren de wilsbeschikkingen van de erflaatster te vervullen zowel door geheel
het fortuin te behouden als door het helemaal aan onbekende personen uit te delen>>;
Waaruit volgt dat de rechter over de
grond het testament nietig verklaard .
heeft, niet, zoals het middel verklaart,
wijl geheime lasten een algemeen legaat
bezwaarden, doch wijl, de laatste wilsbeschikkingen van de erfiaatster onuitgedrukt zijnde, de akte van gift de verdeling ·der goederen en de identiteit der
werkelijke begunstigden in het onzekere
liet;
Dat het eerste onderdeel van het middel
op een onjuiste uitlegging van het bestreden arrest rust:

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, daar het de nietigheid van het testament niet steunde .op
het bestaan van geheime lasten welke een
algemeen legaat bezwaarden, het hof van
beroep niet behoefde de in het middel
aangeduide conclusies te beantwoorden;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
25 april1957. -1° kamer.- Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. Gelijkltticlende
conclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. Pleiters,
HH. DeBruyn en Demeur.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJ.KE ZAKEN. YONNIS DAT EEN GETUIGENBEWIJS TOELAAT. ,__
CONCLUSIES VAN DE TEGENPARTIJ AANVOERENDE DAT DIT BEWIJSMIDDEL NIET 'WETTELIJK TOELAATBAAR IS. NIET BEANTWOORDE
SCHENDING VAN ARTIKEL 97
CONCLUSIES. VAN DE GRDNDWET.

Schendt artilcel 91 van de Gronclwet het
vonnis dat aan een partij toel(lat be~
roep te doen op het getwigenbewijs,
zonder de conclttsies van de tegenpartij
te beantwoorclen, die aanvoeren dat dit
bewijsmicldel niet wettelijlc toelaatbaar
is (1).
(LECLERCQ, T, HIGNY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 mei 1956 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1315, 1319, 1320,
1322, 1341, 1715 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 77, 78 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, doordat het bestreden vonnis, onder bevestiging van het
beroepen vonnis, verweerder toelaat tot
het bewijzen door aile rechtsmiddelen van
een reeks feiten waaruit zou blijken dat
(1) Raadpl. verbr., 20 december 1951 (Bull.
en PASrc., 1952, I, 209) en 28 september 1953
(A1'1'. T'e1·br., 1954, blz. 35).
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hen bestaande feitelijke en rechterlijke
toestand Jl, zonder het door aanlegger bij
conclusies voorgebracllt middel te beantwoorden dan wanneer bewuste conclusies
deden gelden (( dat degene die een overeenkomst of een huurcontract wil inroepen het bewijs van het bestaan dier overeenkomst client bij te brengen, dat dit bewijs uit een geschrift client te blijken,
behoudens de bekentenis van de eigenaar,
dat het bewijs door getuigen niet kan toegelaten worden, dat voor het overige het
volstaat artikel 1341 van llet Burgerlijk
Wetboek toe te passen lletwelk uitclrukkelijk verbiedt het bewijs door getuigen
bij te brengen boven de inhoud van een
akte JJ, en staande hielden dat het een contract tot verstrekking van voer en onderhoud betreft en dat de overgelegde kwitanties op dit punt formeel zijn :

Overwegende dat de eerste rechter,
vooraleer recht te spreken nopens llet bestaan van een huurcontract tussen partijen, verweerder toegelaten had tot llet
bewijs, door alle reclltsmiddelen, getuigenissen inbegrepen, van zes feiten welke,
volgens de rechter, zo zij bewezen waren,
aan het litigieuze contract het karakter
zouden verlenen van een contract van
landpacht;
Overwegende clat aanlegger v66r de
rechter in hoger beroep bij zijn conclusies deecl gelden dat het bewijs van het
bestaan van een huur of een pacht niet
kon blijken dan uit een geschrift, behoudens .de bekentenis van de eigenaar, dat
het bewijs door getuigen niet kon toegelaten worden, dat bovendien artikel 13<11
van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk
het bewijs door getuigen verbiedt tegen
en boven de inhoud van een akte en, tenslotte, dat het aannernen ter zake van het
bewijs door getuigen de ontkenning van
clit principe zou wezen;
Overwegende dat deze conclusies beantwoord worden noch door het bestreden
vonnis, hetwelk het bewijs door getuigen
toelaatbaar verklaart, noch door het beroepen vonnis naar de redenen waarvan
de bestreden beslissing verwijst;
Dat hieruit volgt dat het bestreden vonnis artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om clie redimen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt clat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van cle vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot cle kosten; verwijst cle zaak naar cle Hechtbank van eerste aanleg te Bergen, in lwger beroep uitspra ak doencle.
25 april1957. ~ 1e kamer. - Voo1·:<;itte1·
en -ue·rslaqgeve·r, H. ·wouters, eerste voor-

zitter.
Gelijklttidende
conclus·ie,
H. Raoul Hayoit de Terrnicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. della
Faille d'Huysse en Simont.

le

KAMER. -

26 april 1957

1o

GEMEENHEID. EJIGENAAR VAN EEN
ERF DAT AAN EEN NIET-GEMENE MUUR PAALT.
~ BEZITNEMING VAN DEZE MUUR. 0MSTANDIGHEID W AARDOOR DE WIL ZICH OPENBAART OM DE GEMEENHEID 'l'E VERKRIJGEN.
RECHT VAN DE EIGENAAR OM DE BETALING
VAN DE WAARDE VAN DE GEMEENHEID TE VEEGEN.

2o

BEJZIT. BESTAAN VAN DE FElTEN DIE
RET BEZIT GRONDEN. Bll\'DENDE VASTSTELLING VAN DE RECHTER OVER DE GROND. AFL:E.'IDING IN RECHTE VAN RET BESTAAN VAN
RET BEZlT. TOEZICHT VAN RET HOF.

1o Wanneer cle eigenaar -uan een e1'!, dat
aan de scheiclinqsmwnr paalt, waa1·van
z·ijn nabmw eigenaa1· is, van die 111'lt'tW
bezit heett genomen :in omstandiqheden
clie cle tv'il 01Jenba1·en om de gemeenheicl e1·van te -uerk·l"ijgen, heeft de eigenaar van cle mmw het recht betaling te
bekomen van cle heltt van de waarcle
van cl·ie muur alsooT.; van clie van cle
.QTOnd ~vaMop h'ij gebowwa is (1). (Bur-

gerlijk Wetboek, art. 661.)
2° De 1·echter over de [!i'Ond stelt soeverein het bestaan vast van cle feiten
wacwop een bewee1·d bezU ste~;nt en het
hof gaat na of het bezit eT ~•'it kan afgeleid wonlen in 1·echte (2).
(N. V. ((SOCIETE METALLURGIQUE DE HAREN,
T. SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP <<TUBES DE
HAREN ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 29 rnei 1956 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het rnidclel, afgeleicl uit de scherrding van de artikelen 537, 544, 555, 637,
639, 647, 656, 661, 662, 663, 711 en 712 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Belgiselle Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, in feite vaststellende dat de door
aanlegster in cassatie op haar eigendom
(1} Zie de nota 1, ondertekend F. D., onder
dit arrest in B"ll. en PASIC., 1957, I, 1015.
(2) Raadpl. DE PAGE, Tmite elfnnentaire de
droit civi~ belge, bel. V. blz. 739.
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in deze niet geankerd werden en dat ze
zich bevinden buiten een streek waar de
afsluitingen verplichtend zijn, of, die omstandigheden althans ter zake niet dienend beschouwende, verklaart dat aanlegster in cassatie de gemeenheid moet
betalen tot op de hoogte van afsluiting,
van een deel van de litigieuze muur, om
reden dat de door aanlegster in cassatie
uitgevoerde werken essentieel het nut en
de bestemming van haar goed veranderd
hebben, dat hetgeen indertijcl slechts een
gang zonder beschutting was, nu een afgesloten ruimte geworden is, dat de nieuwe
plaatsgesteldheid duidelijk haar wil veropenbaart thans haar eigenclom te gebruiken als een dubbele gesloten koer, en dat
zij daartoe de kwestieuze muur gebruikt
heeft om de afsluiting van haar goed te
voltooien, dan wanneer er geen toeeigening van een begrenzende muur kan bestaan welke tot het betalen van de gemeenheid verplicht, zonder wederrechtelijke inbezitneming of beschikking welke
het uitsluitend recht van de eigenaar
krenkt en dat, zo de afsluiting niet verplichtend is, de verplichting om de gemeenheid te verkrijgen niet kan bestaan
voor hem die slechts onrechtstreeks nit
de muur van zijn gebuur voordeel trekt,
en dan wanneer de muur hem een gedeeltelijke afsluiting verschaft door het enkel feit van zijn bestaan; en doordat, het
bestreden vonnis bijgevolg gezegd heeft
dat aanlegster in cassatie tot de betaling
van de gemeenheid van een deel van een
palende muur gehouden is, in voorwaarden welke die beslissing niet wettelijk
kunnen rechtvaardigen :
Overwegende dat het middel de regel
niet betwist, waarbij het bestreden vonnis, artikel 661 van het Burgerlijk Wetboek interpreterende, zich aangesloten
heeft en volgens dewelke de gebuur die
daden van toeeigening stelt op een scheiclingsmuur, die aan zijn erf paalt, tot de
betaling van de prijs van de gemeenheid
van de muur client gehouden;
Overwegende dat de rechter over de
grond hierop wijst, enerzijds, dat de aanlegster aan de scheidingsmuur, welke aan
de verweerster toebehoort, loodrechte muren heeft aangehecht; dat hij anderzijds
vaststelt dat verweerster zich aldus door gebruik te maken van een scheidingsmuur - een afgesloten ruimte had
ingericht welke haar· toeliet voorwerpen
te verbergen en tegen wegnemingen te
(1) Raadpl: verbr., 22 maart 1954 (A1'1'.
T' e1·br., 1954, biz. 496; Bull. en PASIC., 1954, I,
635).
(2) Raadpl. memorie van toelichting van de
wet (zittijd 1952-1953, Senaat, Besch. nr 318) ;

beschutten zonder dat zij een vierde muur
moest doen opbouwen;
Overwegende dat hij aldus uit een feitelijke omstandigheden heeft kunnen a:fleiden dat er bezitneming voorhanden was
die aan de eigenaar van de scheidingsmuur het recht verschafte de betaling te
vergen van de waarde van de muur waarvan de gebuur de wil uitgedrukt had de
gemeenheid te verkrijgen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
26 april1957. -1° kamer.- Voorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. Gelijlcln·idende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. De
Bruyn en Simont.
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~ BESLISSINGEN BETREFFENDE DE OPRIOHTING E'N DE VVER-

P AIUTAIRE COMlVIISSIE.

KING VAN HET FONDS VOQR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE ARBEIDERS IN RET BOUWBEDRIJF. - WET VAN 28 JULI 1953, ARTIKEL 2.
- GELDIGHEID VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN WAARBIJ AAN DIE BESLISSINGEN BINDEN DE
KRAOH1' WERD GEGEVEN. - DRAAGWIJDTE
VAN DE WET.
Artilcel 2 van ae wet van 28 j-u.li 1953 verleent volledige 7titwerlcing, met ingang
van de dat-nm die erin werd bepaald,
aan de Jconinlclijlce beslniten, waa•·bij
bindende Jc•·acht wo,-dt gegeven aan de
beslissingen genomen door de pa,-itaire
commiss·ies omh·ent de oprichting en de
tve•·lcing van de fondsen voor bestaanszelcerheid, die cleze wet bepaalt, en. onder rneer van het fonds voor bestaanszekerheicl voor de arbeillers in het
bo7tWbed,-ijf (1).
lVo1·clen alll!tS gelclig .(Jemaalct zelfs cle lconinklijlce beslu.iten die bindende lcracht
hebben gegeven aan de besl'issingen van
lle tJaritaire cornmissies betreffencle die
fonclsen voo1· bestaanszelcerheid, . wanneet· die cornmissies, onller lle vorige
wetgeving, zonde1" bevoegdheid zo!tden
geweest zijn om clergelfjlce beslissingen
te nemen of wanneer cleze laatste zonller meeTderheill van stemmen of slechts
voorwaanlelijk zo1ulen getrotten zijn
geweest (2) .

verslag van de Commissie van arbeid en sociale
voorzorg van de Senaa t (zittij d 1952·-1953,
Besch. nr 412); verslag van de Commissie van
arbeid en sociale voorzorg van de Kamer (zit-

704(RIJKSDIENST VOOR :MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. BURM-VERLAECKT.)
ARREST.

sies, doordat het bestreden vonnis eisers:
vordering afwijst om de reden dat het
Nationaal paritair comite voor het bouwbedrijf geen beslissing of een ongeldige
beslissing zou hebben genomen, zodat het
Regentsbesluit van 18 september 1947 en
het ministerieel besluit van 10 november
1948 geen uitwerking konden hebben, dan
wanneer artikel 2 van de wet van 28 juli
f!i53 de volle uitwerking voorziet van de
koninklijke besluiten die verplichtende
kracht hebben gegeven aan de door de
paritaire comite's getroffen beslissingen,
zodat, wat ook het gebrek weze van de be~
slissing van het paritair comite voor het
bouwbedrijf of de afwezigheid ervan, het
Regentsbesluit van 18 september 1947 en
het ministerieel besluit van 10 november
1948, genomen ter uitvoering van dit Regentsbesluit, toegepast moesten worden :

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schenuing van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis eiser's
vordering, strekkende tot betaling der
vergoedingen verschuldigd door een werkgever van het bouwbedrijf krachtens het
Regentsbesluit van 18 september 1947,
aangevuld door het ministerieel besluit
van 10 november 1948 en dat aan eiser de
opdracht geeft ze te innen voor rekening
Over de grond van niet-ontvankelijkvan het Fonds voor bestaanszekerheid
van het bouwbedrijf, afwijst om de 1'eden heid :
dat er geen beslissing van het Nationaal
Overwegenue dat het bestreden vonnis.
paritair comite voor het bouwbedrijf zou beslist dat de vordering die ertoe strekte
bestaan die het oprichten van dergelijk de veroordeling te bekomen van lmidige·
fonds voorziet, zonder uit te leggen waar- verweerder tot het betalen van bijdragen
om het die beslissing als nietig aanziet, betreffende het Fonds voor bestaanszekervermits, na te hebben vastgesteld dat die heid niet gegrond was om reden dat het
beslissing bij eenparigheid van stemmen besluit van de Regent van 18 september
diende genomen te worden, het vonnis 1947 en het ministerieel besluit van
niet vaststelt dat die voorwaarde niet 10 november 19±8 onwettelijk zijn;
werd vervuld :
Overwegende dat een micldel bij gemis.
Overwegende dat het bestreden vonnis aan belang niet ontvankelijk is wanneer
uitdrukkelijk vermeldt dat de beslissing het slechts een der beweegredenen critivan het Nationaal paritair comite van het seert, op dewelke het dispositief gegrond
bouwbedrijf van 18 juni 1947 nietig is om- is, dan wanneer gezegd dispositief insgedat gezegd comite niet bevoegd was om lijks gegrond is op een andere beweegrezulke beslissing te treffen en omdat die den, welke niet bestreden wordt;
Overwegende dat om te beslissen dat
beslissing niet met eenparige stemmen
het ministerieel besluit van 10 november
werd aangenomen;
Dat het middel dus feitelijke grondslag 1948 onwettelijk is, het bestreden vonnis.
steunt, enerzijds, op de omstandigheid
mist;
dat gezegd ministerieel besluit genomeu
Over het tweede middel, afgeleid uit de werd bij toepassing van het besluit van
schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, de Regent van 18 september 1947, welke
8 van het Regentsbesluit van 18 september insgelijks onwettelijk is, en, ander.zijds,
1947 tot instelling van een Fonds voor be- op de overwegingen dat dit ministerieel
staanszekerheid ten behoeve van de ar- besluit, genomen bij toepassing van gebeiders van het bouwbedrijf, 1 van het zegd besluit van. de Regent, volgens de
ministerieel besluit van de Minister van bepalingen ervan, diende genomen te worarbeid en sociale voorzorg van 10 novem- den << op advies van het Nationaal pariber 1948, 12 van de besluitwet van 28 de- tair comite >>, formaliteit welke volgens
cember 1944 gewijzigd bij artikel 2 van het vonuis niet nageleefd werd;
de besluitwet van 6 september 1945, 2 van
Overwegende dat die tweede beweegrede wet van 28 juli 1953 betreffende de den door de voorziening niet wordt beFondsen voor bestaanszekerheid, 1 en 12 streden en het dispositief rechtvaardigt,
van de besluitwet van 9 juni 1945 hou- maar slechts gedeeltelijk;
dende het statuut der paritaire commisOverwegende, immers, dat het ministerieel llesluit van 10 november 1948, door
het bestreden vonnis onwettelijk vertijd 1952-1953, Besch. ur 622); en de verklarinklaard, enkel cle bijdragen verschuldigd
gen in de Senaat afgelegd door de HR. Troclet
voor de periode van 1 juli 1948 tot 30 sepen Houben en door de H. Minister Van den
tember 1949 betreft, dan wanneer de 'bij=
Daele (zittijd 1952'"1953, Hand. der Kamen,
dragen gevorderd worden van maart 1947
Senaat, zitting van 2 juli 1953, blz. 1756 en
tot maart 1949 ;
1757).
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
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enkel kan ingewilligd worden voor de bijdragen betreffende de periode van 1 juli
1948 tot maart 1949;
Overwegende dat, luidens artikel 2 van
de wet van 28 juli 1953 « hebben volledige
uitwerking, met ingang van de datum die
erin }Verd bepaald, de koninklijke besluiten waarbij bindende kracht wordt gegeven aan de beslissingen genomen door de
paritaire comite's omtrent de oprichting
en de werking van ... het Fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders in het
bouwbedrijf >>.;
Overwegende dat zowel uit de tekst
zelf van dit artikel als uit de voorbereidende werkzaamheden van de wet van
28 jtili 1953, welke haar draagwijdte preciseren, blijkt dat de koninklijke besluiten die het bedoelt, volledige uitwerking
zullen hebben zelfs indien, zoals het be. streden vonnis het releveert, onder de
vorige wetgeving, het paritair comite zonder bevoegdheid was om een « beslissing »
nopens de oprichting en de werking van
een fonds van bestaanszekerheid te nemen of indien die << beslissing », .zoals
deze genomen door het paritair comite
voor het bouwbedrijf, aan dewelke het
hesluit van de Regent van 18 september
1947 l!indende kracht heeft willen verlenen, zonder meerderheid van stemmen en
bovenc1ien slechts voorwaardelijk werd
getroffen;
Overwegende, derhalve, dat door te beslissen dat het ]:>esluit van de Regent van
18 september 1947 onwettelijk is en door
te weigeren het toe te passen, het hestreden vonnis artikel 2 van de wet van
28 juli 1953 heeft geschonden;
Om die redenen, verhreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het uitspraak heeft gedaan hetreffende de hijdragen verschuldigd voor de periode van
maart 1947 tot 1 juli 1948 ; verwerpt de
voorziening. voor het overige; heveelt dat
melding van onderhavig arrest zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk
vernietigde vonnis; veroordeelt aanlegger
tot een derde ·en verweerster tot twee
derden der kosten; verwijst de aldus heperkte zaak naar de Rechthank van eerste aanleg te Mechelen, zetelende in boger
beroep.
26 april1957. - 16 kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. De Bm·saques. - Gedeeltelijlc eensluidende conclttsies (1), H. F. Dumon, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Van Leynseele en Van
Ryn.
(1) Ret openbaar ministerie, oordelende dat
de niet bestreden reden het dispositief niet
wettelijk rechtvaardigde, hesloot tot de nietgegrondheid van de grond van niet-ontvanke-
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VOORZIENING IN VERBREKING.
VORM. - 1\'IILITIE. - VoORZIENING GERICHT AAN DE VOOR.ZITTER EN DE RAADSHEREN
VAN HE'l' HOF VAN VERBREKING. - NIETONTVANKELIJKHEID.
Is niet ontvankelijlc de voorziening tegen
een beslissing van de hoge militie1·aad
bij aangetelcend schrijven aan de voor~
zitter en de raadsheren gericht, en niet
aan de grijfie van het Hot van verbreking (2). (Wet van 15 juni 1951, art. 52,

par. 2 en 4.)

(VERVAECKE.)
ARREST.
BET HOF ; - Gelet op de hestreden
heslissing, op 22 januarl 1957 gewezen
door de hoge militieraad te Brussel;
Overwegende dat, naar luid van artikel 52, paragrafen 2 en 4, van de dienstplichtwet van 15 jmii 1951, de voorziening
tegen een beslissing van de hoge militieraad, op straffe van nietigheid, aan de
griffie van het Hof van verbreking moet
worden gezonden;
Overwegende dat het aangetekend
schrijven dat het verzoekschrift hevat,
<< aan de H. voorzitter en de HH. raadsleden van het Hof van verhreking, Paleis
van Justitie, Brussel » gericht werd; dat
de voorziening dienvolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie-.
ning.
29 april1957. - 26 kamer. - Voorzitter
en verslaggeve1·, H. Vandermersch; raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° VERBREKING. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN, - GEVOLGTRERJUNG, DOOR DE
R.ECHTER GEMAAKT, UIT DE FElTEN DOOR HEM
YASTGESTELD. -~ TOEZ!CHT VAN RET HOF.
2° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK
IN DE HANDEL vAN). - HANDEL IN
lijkheid en, wegens het aanne;,ten, dat zich
opdrong, van het tweede middel, tot gehele
verbreking.
(2) Verbr., 13 april 1953 (A1"1·. Verb1·., 1953,
biz. 538).

-
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VLEES. 0PENBARE SLACHTHUIZEN EN PRIVATE SLAGHTE\UJEN.·. _:__ VERBOD. VAN 'WIJZIGING AAN DE NA'l'tJURLIJKE VORM DER KW ARTIEREN VLEES. DRAAGWIJDTE VAN DIT VERBOD;·

1o Ind.ien het aan de 1·echter behoort ·de
· feiten vast te steUe1t waarop hij zijn
beslissing steunt, behoort het aan het
H of van verb1·eking na te gaan of d.eze
feiten ·ae gevolgtrelclcing, d.ie hij in
rechte ernit maalct, wettigen (1). (Stil-

zwijg-ende oplossing-.) ·
2° De betJaling van artilcel 5 van het lcon·{nklijlc beslnit van 12 decembe1· 1955,
betreffend.e de exploitatie en ae werking
van de openbare slachtlwizen en van ae
private slachterijen, wellce iedere wijziging aan de nctt~tiwlijlce vorm de1·
lcwartieren vlees verbiedt, is niet van
toetJassing op een hal, onderscheiden
van een slachth~tis, die enkel dient tot
het te koop aanbieden van lcwartieren
vlees, zelfs dadelijk na het slachten van
de dieren.
(QEWEIRDT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 october 1956 in hog·er beroep
gewezen ·door de Oorrectionele Rechtbank
te .A.ntwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding vail artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de
exploitatie en de werking van de openbare slachthuizen en van de private
slachterijen, doordat het bestreden vonnis dit artikel, dat uitsluitend betrekking
heeft op· de behandeling van het vlees in
de openbare slacllthuizen en de private
slachterijen, toepasselijk verklaard heeft
op een private halle waar niet geslacht
worclt en waar enkel het vlees wordt verkocht, aldus de bepaling van artikel 5 van
bedoeld koninklijk besluit ten onrechte
uitbreidend tot een geval uat door de wetg·ever niet wordt voor.zien en waartoe de
tekst van artikel 5 van bedoelcl koninklijk
besluit noch van om het even welk artikel
ervan was beste.md :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd uit hoofde van inbreuk op artikel 5.
van het koninklijk besluit van 12 december 1955 betreffende de exploitatie en de
werking van de openbare slachtlmizen en
van de private sbichterijen;

(1) Verbr., 25 juni 1956 (An·. Yerb1·., 1956,
blz. 913; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1185 en de in
nota vermelde arresten, blz. 11S6).

Dat dit artikelluidt als volgt : cc Iedere
wijziging aan de natuurlijke vorm der
kwartieren is verboden ll;
Overwegende dat uit het opschrift en
uit de tekst van bedoeld besluit blijkt
dat het slechts betrekking heeft op de
cc openbare slachthuizen ll en cc private
slachterijen ll; dat het vreemd is aan de
behandeling en aan de verkoop van het
vlees buiten die inricllting·en;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat cle ten laste van aanlegg-er
weerhouden feiten gepleegd werden in
zijn private vleeshal, welke zijn eigendom is en waar na het slachten van de
dieren in het nabij gelegen slachthuis, het
vlees overgebracht wordt om er te koop
te worden aangeboden;
Dat het bestreden vonnis aanlegger
niettemin veroordeeld heeft om reden dat
zijn vleeshal, cc zoals de toestand zich
te Antwerpen ontwikkeld heeft, in feite
een bestancldeel of bijhorigheid vormt van
het slachthuis zelf ll, daar die vleeshal
cc door het stadsbestuur als openbare
markt aanvaard wordt ll;
Dat deze laatste omstandigheid niet
toeliet bedoelde hal als een bestanddeel
of bijhorigheid van het slachthuis te beschouwen;
Overwegende det·halve dat door bovengemeld artikel 5 toe te passen op een
hal waar geen slachting plaats heeft en
waar aanlegger zich ertoe beperkt de
reeds geslachte dim·en te koop aan te bieclen, de rechter over de grond zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
legt de kosten . ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Mechelen, rechtdoende in
hoger beroep.
29 april1957. - 2• kamer. ~ Voo1·zitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Gilmet. Gelijklnidencle conclnsie, H. Paul Ma-·
haux, advocaat-generaal.
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VERKEER. '\VEGCODE, ARTIKEL 22, 2, b.
~ lNHALEN. KRUISPUNT. "'-'- GEI'OLGDE
WEG DIE GEEN YAN DE KENMERKEN VAN DE
HOOFDWIGG YERTOONT. ANDERE OP RET
KIIUISPUNT UI'l'LOPENDE WEGEN VOORZIEN VAN
RET TEKEN N" 1a. lNHALEN VERBODEN.

De bepaling vcm cwtilcel 22, 2, b, van cle
lVegcocle, clie het inhnlen toelaat b'ij het
overstelwn vcm een kn~iszmnt· wanneer
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-707rang, doch naar artikel 16, 2, dat de wegen bepaalt die op het genaderd kruispunt
hoofdwegen zijn;
Dat, naar luid van artikel 16, 2, b, zoals die bepaling door artikel 2 van het
konirtklijk besluit van 15 juni 1954 gewijzigd( w~rd, bulten de ter zake vreerride
~tiUopende wegen··-vun----het--lcentekel~ __ ~y_aJleiJ. voorzien bij artikel 16, 2, a, 0
nr la, omgelceerde driehoelc, voorzien en d,.b~het gen~derd kruispunt de wegen
zijn (1). (Wegcode, art. 22, 2, b, en voorzie .. van het teken 2 tot aanduiding
16, 2.)
va~ een' )l:ruispunt waarop de gevolgde
weg'een' hoofdweg is, hoofdwegen zijn ten
opzichte van"de wegen voorzien van het
(ENGELS, T. GARNIER.)
teken 1a tot aanduiding van een kruispunt waar de 'bestuurder de weggebruiARREST.
kers moet laten doQrgaan, die de weg berijden welke hij g!i:at naderen;
Overwegende dat het bestreden arrest
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 october 1956 gewezen door vaststelt dat de door aanlegger bereden
baan niet voorzien was van het teken ur 2,
het Hof van beroep te Brussel;
al waren de andere op het kruispunt uitI. In zover de voorziening gericht is lopende wegen voor.zien van het tetegen de beslissing over de publieke vor- ken 1a;
dering tegen aanlegger ingesteld :
·
Dat het, dienvolgens, zonder de in het
Over het middel, afgeleid uit de schen- middel aangeduide wetsbepalingen te
ding van de artikelen 97 van de Grand- schenden, heeft kunnen beslissen dat aanwet, 418 en 420 van het Strafwetboek en legger geen hoofdweg bereed en hem
22, 2, b, van het koninklijk besluit van heeft kunnen veroordelen om, bij het
8 april 1954 houdende Algemeen Regle- oversteken van een kruispunt, een drie of
ment op de politie van het wegverkeer, meerwielig voertuig te hebben ingehaald
doordat het bestreden arrest de veroorde- en zodoende onvrijwillige slagen en verling van aanlegger, uit hoofde van de in- wondingen veroorzaakt te hebben;
Dat het middel niet kan aangenomen
brenk op voormeld artikel 22, 2, b, die
·
tevens, volgens het arrest, de inbreuk op worden;
En overwegende dat de substantiele of
de voormelde artikelen 418 en 420 uitmaakt, op de beweegredenen steunt dat op straf van nietigheid voorgeschreven
aanlegger bij het oversteken van een rechtsvormen werden nageleefd en dat de
kruispunt niet mocht inhalen, omdat de beslissing overeenkomstig de wet is;
door hem gevolgde weg, met betrekking
II. In zover de voorziening gericht is
tot de/6p het kruispunt uitlopende wegen, tegen de beslissing over de burgerlijke
geen hoofdweg is, daar hij niet voorzien vordering door verweerder tegen aanlegis van het teken nr 2, tot aanduiding van ger ingesteld :
een kruispunt waarop de gevolgde weg
Overwegende dat aanlegger geen bijeen hoofdweg is, dan wanneer artikel 22,
2, b, waarvan de draagwijdte door de zonder middel inroept;
oorspronkelijke tekst van artikel 16, 1,
Om die redenen, verwerpt de voorzieverklaard wordt, het inhalen toelaat wan- ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
neer de gevolgde weg een hoofdweg is met
29 april1957. - 2" kamer. ~ Voorzitter,
betrekking tot de andere op het kruispunt
uitlopende wegen, wat teu deze het geval H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
Verslaggever, H. Huyis,· daar al die andere wegen van het te- voorzitter.
GeUjlcl~tidende
eonelusie,
ken nr 1a voorzien zijn; dan wanneer, brechts.
dienvolgens, de beweegredenen van het H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. bestreden arrest de veroordeling van aan- Pleiters, HH. Charles Mahieu (van de
Balie van beroep te Brussel) en Struye.
legger niet rechtvaardigen :
de gevoZgde weg een hootdweg is met
betrelclcing tot de andere op het Jcruis1Htnt ~tiUopende wegen is niet van toepassing wanneer de gevoZgde weg geen
van de lcenmerlcen van de hoofdweg,
voorzien bij a1·tilceZ 16, 2, vertoont,
;zeZts indien lle_tmdere op het lcr~tispwnt

Overwegende dat, met het oog op de
uitzondering voorzien door artikel 22, 2,
b, en door het middel ingeroepen, niet
dient te worden verwezen naar artikel 16,
1, betreffende de afwijking van de bij artikel 15 gestellle algemene regel van voor-

BURGERLIJKE VORDERING. -

(1) VAN RoYE, Code de la ch·culation, nrs 958,
674 en 1838. Raadpl. oak verbr., 28 januari
1957, redenen (Bull. en PAsrc., 1957, I, R16).

De benadeelde steU zioh wettelijk bul·gerUjlce 1Jartfj tegen een minderjarige be-
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klaagde, zonder· dezes wettelijlce ver·tegenwoordiger in cle.zaak.te r·oepen (1),
zelts indien deze vertegenwoordige:r
door het openbaar ministerie gedaagd
werd (2). (Wet van 17 april1878, art. 4;

Wetb .. van strafv., art. 67, 161 en 189;
Burg. Wetb., art. 450.)

T.

· (ROSSEELS EN REGOUT,
GEUSSENS-DEWIT EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op '10 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van Rosseels :
A. In zover de voor.ziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering
tegen haar ingesteld :
Over het eerste midclel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, cloordat het bestreden arrest verklaart dat aanlegster op het ogeriblik van
het ongeval samen met een andere betichte deel nam aan het besturen van de
wagen, dan wanneer dit feit niet Cloor getuigen bewezen werd, en clan wanneer nit
het arrest niet nit te maken is wie de
wagen bestuurde, noeh of aanlegster een
hinder was voor ·de bestuurcler :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegster en haar medebetichte Vandewalle aali de hun ten laste gelegcle feiten
schuldig verklaart op grond vari deze
overweging dat bij het geven van de rijles
door Vandewalle aan aanlegster, in de bij
het arrest omschreven omstandigheden,
leerlinge en lei·ares beide op het ogenblik
van het ongeval, aan het besturen van de
wagen deelnamen;
Overwegende dat het arrest deze afleiding steunt op de verklaring van een getuige en op bepaalde vermoedens, waaronder zekere bekentenis van aanlegster
en haar verwarde uitleg;
Overwegende dat vermits aanlegster
geen schriftelijke of mondelingse conclusies v66r het hof van beroep nam, dit hof
niet verplicht was verclere bijzoi:Iderheden
·
a an te geven;
Dat het micldel feitelijke grondslag
inist;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de lmrgerlijke
vordering door de burgerlijke partij
Geussens-Dewit tegen aanlegster ingesteld :
Overwegencle dat de rechter over de
grond er zich toe beperkte pi·ovisionele
vergoedingen vast te stellen en een cleskundig onderzoek te bevelen; dat de voorziening tegen dergelijke voorbereidende
beslissing· of beslissing van oncleewek, die
niet over een geschil betreffende de bevoegdheid gewezen is, slechts na het eindarrest toegelaten is; dat de voorziening
derhalve niet ontvankelijk is;
0. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen door de lmrgerlijke partijen
wecluwe · Stockmans-De Backer en weduwe Stockmans-Struyf tegen aanlegster
ingestelcl :
·
Over het tweecle micldel, afgeleicl' tiit de
schencling van de artikelen 4 van de wet
van 18 april 1878, 389. 450 en 1124 van het
Burgerlijk Wetboek, 8, 66 en 67 van het
Wetboek van strafvortlering, cloorclat het
bestreden arrest de stelling cler burgerlijke partijen teg·en de minderjarig·e f1anlegster ontvankelijk verklaart niettegenstaancle zij zich tegen haar voogcl Regout
niet stelden, dan wanneer deze · eveneens
in de openbare vorclering als burgerlijk
verantwoorclelijk gedaagd was eli er clus
geen reclen was om de regelen van het
Burgerlijk Wetboek nopens de onbekwaamheid van de minderjarige niet in
acht te nemen :
Overwegencle dat luidens artikel 4 van
de wet van 17 april 1878, de burgerlijke
vordering terzelfdertijd en v66r clezelfde
rechters als de publieke vordering kan
vervolgd worden en dat artikel 67 van
het Wetboek van strafvorclering de klagers machtigt zich burgerlijke partij te
stellen in elke stand van cle zaak tot aail
de sluithj.g van cle debatten; dat inclien
de betic~ting bewezen is, de rechtbank,
overeenkomstig de artikelen 161 en 189
van hetzelfcle wetboek, ·er toe gehouclen
is de straf nit te spreken en bij hetzelfde
vonnis over de vorcleringen tot teruggave
en tot schadevergoeding te beslissen;
Overwegencle clat, claar de burgerlijke
vordering aldus een toevoegsel van de publieke vorclering is, de verdediging tegen
beide vorderingen aan dezelfde regels onderworpen is; dat noch door voormelde
artikelen, noch door een andere bepaling
van het Wetboek van strafvordering aan

(1) Verbr., 29 december 1902 (Bull. en
en PAsrc., 1914, I, 56), alsook verbr., 27 april
PASIC., 1903, I, 65), 15 juli 1907 (ibid., 1907,
I, 337) en 3 januari 1955 (Ar1·. J1e,·b1'., 1955,
1936 (ibid., 1936, I, 219).
biz. 313). Verge!. verbr., 12 januari 1914 en de
(2) Vm'gel. verbr., 27 april 1936, in vorige
conclusies van het openbaar ministerie (Bull .. nota vermeld.
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de burgerlijke partij of aan de publieke
partij opgelegd wordt de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige betichte ter zake te roepen; dat de in het
belang van de verdediging door het Wetboek van strafvordering bepaalde vormen
voldoende waarborgen aan de minderjarlge betichte verzekeren; dat naardien de
burgerlijke partij ontvankelijk is zich tegen hem te stellen en jegens hem te concluderen, haar dit recht niet kan ontzegd
worden omdat het openbaar ministerie de
voogd ·als burgerlijk verantwoordelijk gedaagd heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest aanlegster hoofdelijk met
Vandewalle tot herstel der toegebrachte
schade veroordeelt, dan wanneer het anderdeels vaststelt dat Vandewalle haar
een rijles ga;f, zodat aanlegster, minderjarige, onder toezicht en gezag stond van
genoemde Vandewalle, eigenares en bestuurster van het voertuig en tevens !erares, die aileen voor de toegebrachte sellade verantwoonlelijk is, vermits het arrest
niet bepaalt dat de tussenkomst van aanlegster afdoende is geweest, noch welke
font zij zou begaan hebben :
Overwegende dat, zoals aangetoond
werd·, in het antwoord op het eerste mid~
del, volgens het bestreden arrest leerlinge
en lerares beiden op het ogenblik van het
ongeval aan het besturen van de wagen
deelgenomen hebben en beiden schuldig
verklaard werden aan de hun ten laste
gelegde feiten; dat het arrest verder nog
preciseert dat de feiten 0 en D (inbreuken op de Wegcode) ten laste van aanlegster gelegd, bestanddelen uitmaken van
het wanbedtijf voorzien door artikel 420
van het Wetboek van strafrecht;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
II. Over de voorziening van Regout :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slalm blijkt dat
de voorziening van de burgerlijke verantwoordelijke partij betekend werd aan de
partijen, tegen welke zij gericllt is; dat
zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
29 april 1957. - 26 kamer. ~ T'oorzUter,
H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - T'erslaggevet·, H. Neven. Gelijlcl1tidende concl·usie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
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1°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - PLAATSBEZOEK.- VERHOOR
VAN GETUIGEN 'l'ER PLAA'l'SE. - EED.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - GETU!GE ONDER EED GEHOORD TER TEREOHTZIT'!ING. ~ 0PNIEUW
GEHOORD TIJDENS EEN LATERE TEREOHTZIT'l'ING,- HERHALING VAN DE EED DOOR DE WET
NIET VOORGESCHREVEN.
3° GEREOHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
VEROORDELING VAN VERSOHEIDENE BEKLAAGDEN WEGENS ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN. - HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT DE
KOSTEN JEGENS DE OPENBARE PARTIJ. -· 0NWETTELIJKHEID.
1° Wanneer, tijdens een aoor de ,·echtbanlc bevolen plaatsbezoelc, getu.i,qen gehoord worden, moeten deze op strajje
van nieti,qheid, de eed voorzien door artilcel155 van het Wetboek van stratvo?·dering ajleggen, ten ware zij et·van zouden ontslagen zijn door een wetsbepaling (1). (Stilzwijgende oplossing.)

2° De 1·egelmati.Q ter terechtzittin.Q onder
eed .Qehoo1·i1e .Qetui.Qe moet .Qeen nienwe
eed ajle.Q.Qen wanneer hij opnieuw .Qehoord wordt in dezelfde zaak in de loop
van een late1'e terechtzittin.Q (2), al
werd deze te1· plaatse van de teiten geho·ziden.

3° Is onwettelijk de beslissing, die de we,qens onde1·scheiden misdrij,ven ver001'deelde beklaa.Qden hootdelijlc tot de
lcosten ve1·oo1·deelt, jegens de openbare
pa1·tij (3). (Strafwetboek, art. 50.)

(MEIRENS, T. CAROLUS;
EN CAROLUS, T. MEIHENS EN LOWETTE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 december 1956 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Tongeren ;
I. In zover de voorzieningen gericht zijn
tegen de beslissing over de publieke vordering :
A. Wat betreft de voorziening van Carolus :
(1) Verbr., 2 juli 1956 (A1·r. Ye1·b,·., 1956,
biz. 932; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1221).
(2) Verbr., 16 januari 1950 (A1'1'. Ye1'b1·.,
1950, blz. 298).
(3) Verbr., 27 februari 1956 (A>·r. J1e>·b1·.,
1956, blz. 517; Bull. en PAsrc., 1956, I, 663).
Verge!. verbr., 11 april1956 (A1·r. Yerb1·., 1956,
blz. 661; Bull. en PAsiC., 1956, I, 846).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 155, 176 en 189
van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, bij aanneming der redenen van de eerste rechter,
eisers veroordeling steunt op vaste getuigenissen, wat laat veronderstellen dat het
zich steunt op verklaringen afgelegd tijdens het plaatsbezoek door de eerste rechter bevolen, dan wanneer die getuigenissen niet onder eed werden afgelegd :
Overwegende dat, om aanlegger te veroordelen uit hoofde van inbreuk op. de
artikelen 17 en 44, 1, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, de rechter in hoger beroep ue beweegredenen van de eerste rechter overneemt, die verklaard heeft
dat, volgens « vaste getuigenissen )), aanJegger zijn richtingsaanwijzer niet heeft
in werking gesteld bij het wijzigen van
zijn richting en dat hij tevens ontegensprekelijk een gevaarlijke manamvre, nader in het beroepen vonnis omschreven,
heeft uitgevoerd, die de normale gang der
andere wegge bruikers hinderde;
Overwegende dat uit het proces-verbaal
van het plaatsbezoek van 28 mei 1956 niet
blijkt dat de verbalisanten alsdan door
de rechtbank gehoord werden;
Dat de getuigen Wathion en Meyens,
volgens dit proces-verbaal, aan de rechtbank de plaats waar zij zich bevonden op
het ogenblik van het ongeval aangeduid
hebben, alsook de door de voertuigen uitgevoerde bewegingen; dat beide getuigen
ter terechtzitting van 19 maart 1956 de
wettelijke eed afgelegd hadden en zulks
niet meer hoefden te herhalen, in geval
van een later afgelegde getuigenis in de
loop van dezelfde rechtspleging;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17 van het koninklijk lJesluit van 8 april 1954 houdende
het Algemeen Reglement OD de politie van
het wegverkeer, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 4 van de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafrechtspleging, doordat het bestreden vonnis de overtreding
van gezegd artikel 17 ten laste van eiser
weerhoudt en hem op die grond tot schadevergoeding jegens de lJurgerlijke partijen personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheicl Lowette en Meirens
veroordeelt, dn.n wanneer er uit de vaststellingen zelve van de aangeklaagde beslissing blijkt dat eiser de aankomst van
de betichte Meirens niet kon voorzien en
deze zelf, gelet op het bestaan uer helling
die hij moest berijden, zijn snelheid derma te diende te verminderen 0111 bij de
eventuele aanwezigheid van een ander
autovoerder aan gene zijde van de helling,
een botsing te kunnen vermijden, .zodat
het lJestreden vonnis insgelijks op burger-

lijk gebied client te worden verbroken :
Overwegende uat het bestreden vonnis
Meirens veroordeelt om, bestuurder zijnde van een voertU:ig, zijn snelheid niet
geregeld te hebben zoals wegens de plaatsgesteldheid bij het oversteken van een
helling vereist was ;
Dat de rechter in hoger lJeroep, evenals
de eerste rechter het deed, nochtans Carolus verwijt, gelet op de aanwezigheid
van die helling·, die hem belette de mogelijke aankomst van een voertuig nit cUe
richting op meer dan 150 meter te bemerken, een manamvre uitgevoerd te hebben
erin bestaande van rech ts naar links een
volledige uraai te nemen op een baan met
betrekkelijk groot ver keer;
Dat hij nit die souvereine vaststellingen
heeft kunnen afleiden dat die nianceuvre
gevaarlijk was en de normale gang versperd heeft voor een weggebruiker die
gerechtigd was op het rechter gedeelte
van de rijweg door te rijden;
Dat het middel eveneens feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis
het middel door eiser ingeroepen onbeantwoord laat volgens hetwelk hij de rijbeweging die hij uitvoerde mocht verrichten
vermits er op dit ogenblik uit de richting
Tongeren geen auto .in aantocht was :
Overwegende clat de rechter in hoger
beroep, door de beweegredenen van de
eerste rechter over te nemen, verklaart
dat de manceuvre van Carolus gevaarlijk
was op een pluats waar dezes zicht beperkt was tot 150 meter maximum en er
aan toevoegt dat Carolus het gevaar van
de plaatsgesteldheid kEmde; dat hij alzo
impliciet doch zeker de conclusies beantwoordt waarbij Carolus aanvoerde dat hij
de door hem uitgevoerde rijbeweging
mocht verrichten vermits er op dit ogenblik uit de richting Tongeren geen auto
in aantocht was;
Dat dit middel evenmin in feite opgaat;
B. Wat betreft de voorzieningen van
lJeide aanleggers :
Over het miduel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 50 van
het Wetboek van strafrecht :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
aanleggers hoofdelijk veroordeelt tot de
kosten van de publieke vordering in eerste aanleg; da t die veroordeling niet gerechtvaardigd is, aangezien aanleggers
wegens onclerscheiden misdrijven veroorueeld worden;
En overwegende, voor het overige, clat
cle substantiele of op straf van nietigheid
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voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zover de voorzieningen gericlit
zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen :
A. Wat de .voorziening van Carolus betreft :
Over het tweede middel; hierboven aangeduid :

Overwegende dat de rechter over de
grond de veroordeling van tweede aanle~
ger jegens eerste en de solidairlijke veroordeling van heiden jegens de burgerlijke
partij Lowette wettelijk rechtvaardigt
door de. beschouwing dat de verantwoordelijkheid voor het ongeval, dat de schade
verwekt heeft, ten laste van beide aanleggers valt, in de mate die het aanduidt
wat de eerste dezer veroordelingen betreft;
Dat uit het hierboven gegeven antwoord
op het tweede middel blijkt dat de verantwoordelijkheid van Carolus verwekt
werd onder meer door dezes font bestaande in zijn reeds omschreven gevaarlijk manceuvre;
nat het middel. feitelijke grondslag
mist;
·
B. W at de voorziening van Meirens ·betreft :
Overwegende dat aanlegger geen middel
aanvoert;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch aileen in zover het beide
aanleggers hoofdelijk veroordeelt tot de
kosten van de pliblieke vordering in eerste aanleg; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat ·melding van
onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt ieder aanlegger tot
de twee vijfden der kosten en laat het
overige der kosten ten laste van de Staat;
verwijst de alzo beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Rasselt, uitspraak doende in boger beroep.

29 april1957. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
H. V;tndermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, H. Huybrechts.
Gelijkl1tidende
conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van Leynseele en VanRyn.

(1). Verbr., 7 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 947). Raadpl. oak verbr., 4 april 1955 (An·.
T' e1·br., 1955, blz. 665).
(2) en (3) Verbr., 30 maart 1847 (Bull. en
PAsrc., 1847, I, 305); 18 november 1909 (ibid.,
1909, I, 438); 8 mei 1911 (ibid., 1911, I, 239).
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1° BEWIJS. - BEWIJSICRACHT VAN DE AKTEN. - S1'RAFZAKEN. - lNTERPRETATIE VAN
EEN PROCES-VERilAAL DOOR DE RECHTER OVER
llF GROND. lNTERPRETATIE DIE MET DE
TERMEN VAN RET PROCES-VERBAAL VERENIGBAAR IS. - GEEN SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
2° GERECH'l'SKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- VEREFFENING. - VERGISSING. - BEROEP;
3° VOORZIENING ·IN VERBREKING.
-· BESLISSINGEN WAARTEGEN MEN ZICH KAN
VOORZIEN. - STRAFZAICEN, ·- VEREFFENING
EN BEGROTING VAN DE GERECHTSKOSTEN. VoORZIENING NIET ONTVANKELIJIC.
1° Schendt de bewijskracht niet .van een
proces-verbaal, waa1·in de verlclaringen
van get1r.i,qen z·ijn aangetelcenll, lle 1·echter llie van lleze alcte een interpretatie
geeft die met lle te1·rnen ervan verenigbaar is (1). (Burg. Wetb., art. 1319 en

1320.)
2° De vergissing, llie begaan worflt bij de
vereffenin{J van .de gerechtslcosten, waartoe een pa,·tij wordt veroordeeld geett
aanleid·ing tot verzet tegen de beg1·oting
van de gerechtslcosten, doch niet tot
een eis tot ve1·brelcing (2) .. (Wetb. van

strafv., art. 162, 194, 211, 408 en 413;
kon. besl. van 28 december 1950, art. ·96
en 97.)
3° De beslissing, waarbij de gm·echtskosten, waartoe een partij veroordeeld
wordt, ve1·eftenll en begroot worden,
lean het voorwerp niet uitmalcen van
een eis tot verbTelcing ,· zij lean aanleiding ,qeven tot verzet tegen de begToting (3). (Wetboek van strafvordering,

art. 408 en 413.)
(DESANY.)
ARREST (4).
BET HOF; - Geiet op het bestreden
arrest, op 6 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 op de politie van het wegverkeer, 154 en 189 van het vVetboek van
Raadpl. ook Repert. pmt. d1·. belge, vo Tarif
en matiere Tepressive, nr 308.
(4) Ret hof l1eeft een eerste arrest in deze
zaak gewezen de 17 september 1956 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 12).
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onclerdelen, het bestreden arrest aanleggers conclusies niet beantwoordt waarin
hij, enerzijds, steunende op de tahijke
feitelijke beschouwingen naar dewelke hij
verwees, deed gelden, dat de burgerlijke
partij te dicht bij het voorste gedeelte
van de wagen van aanlegger gereden had,
die in lichtjes schuine positie stil stond
met het linker voorgedeelte op 1 m. 70
van de boord van het voetpad en met het
rechtervoorgedeelte op 1 m. 90 van dezelfde boord en, anderzijds, voorhield dat
de tegenstrijdigheden der verklaringen
van de getuigen en van de burgerlijke
partij niet toelieten de telastleggingen in
hoofde van aanlegger als bewezen te aanzien, tweeue onderdeel, het bestreden arrest op strijdige beweegredenen steunt
waar het verklaart, aan de ene zijde, dat
aanlegger « met een aanzienlijk deel
1 m. 70 · tot 1 m. !lO volgens vaststelling
door de rijkswacht ... het rechter baanvak
is opgereden )) en, aan de andere .zijde,
<< dat de motorrijder omnogelijk kan gereclen hebben op 1 m. 70 tot 1 m. !lO van
het voetpad zoals beweerd door beklaagc1e
doch meer links op de baan, zodat het te
besluiten is dat Desany zich nog verder
op de baan had begeven ll, derde onderdee! het bestreden arrest het geloof
sche'ndt dat aan de processen-verbaal van
3 en 9 februari 1955 van de rijkswacht
te Sint-Pieters-Leeuw dient gehecht te
worden door te verklaren : n) dat aanlegger . << in zijn verklaring aan de rijkswacht had bekend te hebben gestopt om
doorgang te verlenen aan de motorrijder
en dat Van den Eynde alsdan een eensluidende verklaring had afgelegd ll dan
wanneer laatstgenoemde
verklaarde :
<< Voor mij reed de heer Des any met zijn
auto. Gekomen aan de uitgang heeft Desany gestopt; deze was dan, volgens mijn
gedacht, reeds 0 m. 50 op de steenweg op
Bergen gereden. Ik stond op ongeveer
0 m. 50 achter hem, dus was ik nog vol. ledig binnen de omheining. Op een gegeven ogenblik zag ik een motorvoertuig uit
de richting van Halle komen en ik zag
alsdan deze. tegen het voorste gedeelte van
de auto van Desany rijden ll; b) dat getuige Schepens bevestigde << met de ogen
de motorrijder gevolgd te hebben en gezien te hebben dat beklaagde, na een rij
auto's te hebben laten voorgaan, de baan
plots was opgereden zonder acht te nemen op de motorrijder die de laatste camion op ongeveer 20 of 25 meter volgde
en hem aldus met de rechterschijnwerper
raakte )) dan wanneer Schepens verklaarde ': << Verder heb ik gezien dat de
motorrijder met zijn rechter handvat tegen het rechter voorlicht van de auto gereden is l5, en, vierde omlerdeel, de beweegredenen van het bestreden arrest
niet toelaten te onderscheiden of, naar de

mening van de rechter, aanlegger inbreuk ·
op artikel 17 van de' Wegcode gepleegd
heeft omdat hij met zijn voertuig op een
afstand van 1 m. 70 tot 1 m. 90 de rijbaan had opgereden, dan gedurende verscheidene minuten is blijven stilstaan en
daarna aangereden is geweest door de
motorrijder Bos ofwel een manamvre
heeft uitgevoerd waardoor de normale
gang van de motorrijder Bos belet of gehinderd werd :
Over het eerste en het vijfde onderdeel:
Overwegende dat de rechter over de
grond, bij een soevereine beoordeling van
tle bewijswaarde der inachtgenomen verklaringen en getuigenissen vaststelt dat
de burgerlijke partij het voertuig van
aanlegger niet heeft kunnen ontwijken
« gezien dit plots, na het doorrijden van
de camions, in beweging werd gesteld of,
alvorens dat hij eveneens doorgereden
was, teveel plaats op de weg had ingenomen )); dat hij aldus passend aanleggers
conclusies beantwoordt en niet gehouden
was al de argumenten tegen te komen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet alleen verklaart << • •• dat aanlegger
het rechter baanvak is opgereden met een
aanzienlijk deel, 1 m. 70 tot 1 m. 90 volgens vasts telling door de rijkswacht ... ll
maar er aan toe voegt « . . . met 4 m. 60
volgens verklaring van de getuige Schepens ... ll;
Over het tlerde onderdeel :
Overwegende tlat tle uitleggingen, -welke
het bestreden arrest van de in het middel
aangehaalde getuigenissen geeft, niet
strijdl.g zijn met de termen ervan;
Over het viet·de onderdeel :
Overwegende dat het bestreden at·rest
vaststelt dat aanlegger, alhoewel hij van
uit de private eigendom, waaruit hij gereclen kwam, << zicht had op de rijbaan,
niet alleen het 2 meter breed voetpad
heeft gedwarst doch ook een deel van de
rijweg heeft ingenomen en dat hij deze
rijbeweging heeft uitgevoerd in weerwil
van het aankomen van motorrijder Bos )) ;
dat het aldus zonder dubbelzinnigheid de
door aanlegger begane font vaststelt;
Dat de vijf onderdelen van het middel
fei telijke grondslag miss en;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 162 en 194 van
het Strafwetboek (artikel 1, n en b, van
de wet van 25 october 1950) doordat het
!Jestreden arrest aanlegger verwijst in de
kosten van beide aanleggen gevallen aan
de zijde van het openbaar ministerie, de
kosten van beroep begroot in het geheel
op 245 frank, en verstaat dat de kosten
van eerste aanleg 899 frank belopen, dan
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wanneer 'laatstgenoemd bedrag. de kosten
van beide instanties jegens de openbare
partij voor de Oorrectionele Rechtbank te
Brussel en voor het Hof van beroep te
Brussel begrijpt, zodat aanlegger veroordeeld wordt tot de kosten betreffende bet
arrest van bet Hof van beroep te Brussel
dd. 6 maart 1956, dat verbroken werd :
Overwegende dat de beslissing van het
bestreden arrest, waarbij aanlegger veroordeeld wordt tot de kosten van de publieke vordering in beide aanleggen, enkel
de kosten van de rechtspleging van de
Recbtbank van eerste aanlE~g te Brussel,
de kosten van het boger beroep en de kosten van de recbtspleging voor bet Hof van
beroep te Gent kan betreffen, ter uitsluiting van de kosten v-66r bet Hof van beroep te Brussel ; dat, indien moest aangenomen worden, zoals aanlegger bet voorhoudt, da t, bij de vereffening cler kosten
waartoe aanlegger ingevolge bet bestreden arrest veroordeelcl wordt, - kosten
welke begroot zijn op 245 frank. in boger
beroep en op 899 frank in eerste aanleg andere kosten begrepen waren, welke te
zijne laste niet gelegd worden, bet om een
missing in de vereffening zou gaan welke
aanlegger .gerecbtigcl was te doen berstellen· door verzet tegen de begroting aan te
tekenen; clat bij niet gerechtigd is uit
dergelijke missing een middel tot cassatie
af te lei den;
Dat bet middel niet ontvankelijk is;
Eln overwegende da t de substantHlle of
op straf van nietigbeid voorgescbreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 april1957. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Vandermerscb, raadsbeer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delabaye.
- GeUjkl1tidende concl1tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Ob. Mabieu (van de Balie van beroep
t~ Brussel).
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29 april 1957

DEJSKUNDIG ONDEJRZOEJK.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - DESKUNDIGE DOOR HET GEREOHT VAN WIJZEN
AAJ\'GES'!'ELD. - l\IIIDDEL TOT VERBREKING DE
REGEI-MATIGHEID VAN DE EEDAFLEGGING BETWISTEND. - J\1:IDDEL NIET ON'!'VANKELIJK.
Is niet ontvanlcelijlc het middel dat de
1·egelmatigheid betwist van de eedaflegging door de deslwnd·ige aangesteld
door het strafgerecht, waarbij en/eel de
burgerlijlce vordering aanhangig was,
dan wanneer die regelmat-igheid voor

·
·
;
:
;
;

de rechter over de grand niet betwist
werrl (1).

(DENDAUW, T. DE SIMPELAERE.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
. _arrest, op 7 januari 1957 gewezen door
: bet Hof van beroep te Gent;
'
Overwegende dat het bestreden arrest
i
i enkel uitspraak doet over de door ver· weerder tegen aanlegger ingestelde bur. gerlijke vordering;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
· _schending van de artikelen 97 van de
: Grondwet, 43, 44 en 215 van het Wetboek
, van strafvordering, doordat het bestreden arrest, om het bedrag der vergoedin· gen op burgerlijk gebied te bepalen welke
' het aanlegger ten laste legt, de termen
van het in de zaak op 20 augustus 1955
neergelegde expertiseverslag in aanmerking neemt, of althans bewust verslag
niet op uitdrukkelijke of niet-dubbelzinnige wijze uit de debatten verwerpt, dan
· wanneer aan de hand van geen enkel der
rechtsplegingsstukken kan uitgemaakt
' worden of de deskundige de wettelijke
· eed afgelegd heeft, en evenmin of hij die
eed in de door de wet voorgeschreven bewoordingen afgelegd heeft, het Hof van
. verbreking mitsdien in de onmogelijkheid
i:ltellende de wettelijkheid der bestreden
: beslissing na te gaan :
Overwegende dat de aangestelde deskundige in zijn verslag verklaart de eed
voorafgaandelijk op 6 augustus 1955 te
hebben afgelegd; dat verre van de echtheid van deze verklaring te betwisten,
aanlegger intege;ndeel in zijn conclusies
v66r het hof van beroep het in het ver"slag
-vermelde percentage van werkonbekwaam' heid in zijn eigen berekeningen heeft aangenomen; dat het middel bijgevolg, nieuw
en derhalve niet ontvankelijk is;
Ov_er :net. tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, tot het
bepalen van de schadelijke gevolgen van
het de beklaagde ten laste gelegde ongeval, overweegt dat dit ongeval een ver, mindering van de jaarlijkse inkomsten
van het slachtoffer veroorzaakt heeft in
verhouding van drie vierde, en deze verhouding toepast op de totaliteit van de
inkomsten die nit de activiteit der burgerlijke partij voortvloeien; dan wanneer
(1) Raadpl. verbr:, 16 november 1920 (Bull.
en PAsrc. 1921, I, 130) ; 18 december 1922
(ibid., 1900, I, 115) ; 25 maart 1929 (ibid., 1929,
I, 142).
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-714aanlegger bij conclusies deed gelden dat 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. - ONTKENde inkomsten van de burgerlijke partij
NINGEN VAN SCHULD. - STAAN NIE'r GELIJK
uit twee verschillende bronnen voortkwaMET CONCLUSIES DIE DE RECHTER MOET BEmen, naardien de burgerlijke partij een
dubbele activiteit uitoefent waarvan
ANTWOORDEN.
sle~hts ene de weerslag onderging van de
1
o
De lHtiszoelcing, waartoe in een hoteluit het ongeval voortspruitende onbekamer wordt ove;·gegaan, met de enkwaamheid, zodat het nadeel dat die onlcele toestemming van de ttUbater 1 is
bekwaamheid ten gevolge heeft gehad enwettelijlc indien de omstandigheden,
kel mocht worden berekend op grondslag
waaronder de htHtr plaats gt·eep, niet
van het deel der inkomsten dat door de
van zttllce aa;·d zijn dat de gehtttwde
onbekwaamheid beinvloed was, het belcamer als een domicilie nwet aangezien
streden arrest dit middel onbeantwoord
wo;·den (1).
latend :
Overwegende dat het bestreden arrest, 2o Lmttere ontlcenningen van ,schttld staan
in antwoord op de conclusies van aanlegniet gelijk met conclttsies die de rechter
ger met betrekking tot de dubbele bedrijmoet beantwoorden (2).
vigheid van het slachtoffer, er uitdrukkelijk op wijst dat het slachtoffer ener(REISS EN KOCH.)
zijds, ten gevolge van het besproken ongeval, zijn activiteit als rondventer voor
goed heeft moeten stilleggen, met het geARREST.
volg dat het meestendeel van de door hem
bezochte klii-lnteel verloren is gegaan,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
doch dat hij anderzijds, bij machte is zijn
vrouw verder in de winkel te helpen en arrest, o~J 15 maart 1957 gewezen door het
Hof van ,beroep te Luik;
zelfs in voorkomend geval te vervangen,
Nopens de voorziening van eerste aandat hij zich ook nog, doch in minder gunstige voorwaarden, naar de markt kan be- legger :
geven om het nodige te kopen en dat de
Over het eerste middel, afgeleid uit de
bijstand van een knecht of van een helper schending van cle artikelen 7, 10 en 97 van
nochtans aangewezen blijkt; dat gezegd de Grondwet, 47, 54, 87, 88 en 89 van het
arrest verder tot het besluit komt dat, ge- Wetboek van strafvordering, 148 en 151
let op al de voor- en nadelige factoren,
van het Strafwetboek, 131 van de wet van
een gemiddelde vermindering van de ge- 28 germinal jaar VI en van cle wet van
zamenli'jke jaarlijkse baten tot beloop 19-22 juli 1791, doordat het bewijs van de
van· de drie vim·den van de vroeger ver- door de rechters weerhouden telastlegging
wezenlijkte winsten aannemelijk blijkt;
berust op vaststellingen gedaan tijdens
Overwegende dat daaruit blijkt dat het een huiszoeking waartoe de rijkswacht is
liof van ·beroep, wel, doch bij wijze van overgegaan en die, volgens het verslag en
een globale schatting, met de weerslag het verhaal van de rijkswacht zelf, ondervan het ongeval op de dubbele bedrijvig- nomen werd zonder naleving van de opgeheid van het slachtoffer rekening gehou- legde rechtsvormen, dan wanneer een
den heeft en aldus de conclusies van aan- huiszoeking, om wettig te zijn, moet gelegger zonder dubbelzinnigheicl beant- daan worden cloor een officier van gerechwoord heeft;
telijke politie ingevolge een bevel of opDat het middel bijgevolg feitelijke dracht van de onderzoeksrechter, zelfs
grondslag mist;
wanneer deze verrichting in een hotelkaOm die redenen, verwerpt de voorzie- mer geschiedt :
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
Overwegende dat uit het proces-verbaal
29 april1957. - 2" kamer. - Voorzitter cld. 9 december 1956, nummer 2734 van de
en verslaggever, H. Vandermersch, raacls- rijkswachtbrigade Eisden, blijkt clat de
heer waarnemencl voorzitter. - Gelijlc- uitbaatster van de herberg, waar aanlegger in een kamer gevomlen werd, cle
luidende conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Simont rijkswacht, bij de aankomst ervan op gezegde datum, toelating verleend heeft
en Van Leynseele.
heeft « op de kamer te gaan >> waar aanlegger sliep;
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KAMER. -

29 april 1957

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
HOTELKAMER. - HUISZOEKING MET TOESTEMMING VAN DE UIT!lATER. - WETTELI,JKHEIDSVOORWAARDEN.

(1) Raadpl. verbr. Fr., 31 januari 1914
(PASrc., 1914, IV, 139); verbr., 12 december
1939 (Bull. en PASIC., 1939, I, 515) en 6 mei
1942 (Arr. Ye1·br., 1942, blz. 55).
(2) Vergel. verbr., 4 october 1948 (A1T.
Yerb1·., 1948, blz. 451).

-

715

Overwegende dat de wettelijkheid van
een huiszoeking, waartoe de rijkswacht
overgaat met de toestemming van de uitbaatster van de herberg waarin zij plaats
grijpt, afhangt van de omstandigheden
waarin de kamer gehuurd wordt naar gelang de gehuurde kamer als een domicilie
moet aangezien worden of niet;
Overwegende dat het middel, blijkens
de procedure, niet overgelegd werd aan de
rechter over de grond; dat het feit en
recht vermengt en derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 163 en 195 van het Wetboek van
strafvordering, 141 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, 7 van de wet
van 20 april 1810, doordat het bestreden
arrest de redenen niet opgeeft waarom
het de telastlegging van diefstal weerhoudt en deze van heling van de hand
wijst en evenmin de ontkenningen van
aanlegger ten opzichte zowel van de telastleggingen van diefstal als van heling, die
gelijk staan met conclusies, beantwoordt :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging niet blijkt dat aanlegger
_ geschrevene of mondelinge conclusies genomen heeft v66r de rechters over de
grond;
Overwegende dat het bestreden arrest
wettelijk aanlegger plichtig verklaart, wegens de aangenomen telastlegging, door
de feiten bewezen te verklaren zoals zij
in de termen van de wet omschreven zijn;
dat het loutere ontkenningen van schuld
niet anders hoefde tegen te komen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Nopens de voorzieningen van beide aanleggers :
Overwegende dat de substantii~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~ingen;
veroordeelt aanleggers tot de
kosten.
29 april1957. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
- Gelijlcl·uidende oonolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Jeurissen (van de Balie van beroep te
Luik).
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. ~liDDEL
GESTEUND OP DE GRIEVEN IN DE RECLAMATIE

RECLAMATIE NIET BIJ DE
INGEROEPEN. VOORZIENING GEVOEGD EN IN DE BESTREDEN BESLISSING NIET WEERGEGEVEN. MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2°

INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
BEROE!' VOOR HET HOF VAN BEROE,'. ~PER
KEN VAN HET GESCHIL AAN HET HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN. BELASTINGPLICHTIGE
IN DE EXTRABELASTING DIE IN ZIJN RECLAMATIE ENKEL DE VASTSTELLING BETWIST HAD
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG GESTEUND OP
DE VERGELIJKING VAN ZIJN VERMOGENS. .AANSPRAAK, V66R HET HOF VAN BEROEP,
S'l'REKKENDE TOT TOEKENNING VAN EEN PROVISIE TOT INSTANDHOUDING VAN DE STOCKS,
HOGER DAN DlE WELKE DOOR DE ADMINISTRATIE WERD AANGENOMEN, WEGENS ACTIVA-ELEMEN'l'EN DIE IN DE RECLAMATIE NIET WERDEN
INGEROEPEN. DIRECTEUR DIE NIET VAN
AMBTSWEGE OVER DIE VRAAG UITSPRAAK GEDAAN HEEFT, ~ HOF VAN BEROEP ZONDER
MACHT OM VAN DEZE NIEUWE BETWISTING
KENNIS TE NEMEN.

1 o Jl1.ist feitelijlce grondslag het middel tot
staving van een voorziening in zalcen
van d·ireote belastingen voo1·geb1·acht,
dat ste~mt op de grieven inge1·oepen in
de aan de di1·ecte~tr de1· belastingen geriohte reclamatie, dan wanneer dit stulc
niet reuelmatig voo1· het hof wordt
overgelegd en de bestreden beslissing de
termen ervan niet weergeett (1).

2° W annee1· de be'lastingpliohtige in de
extrabelasting, in z·ijn reclamatie enlcel
de vaststelling van de belastbare grandslag, gesteund op de vergelijlcing van
de ve1·mogens, betwist heeft, lean het
hot van beToep, wunneer de di;·eotettr
de;· belastingen die vraa,q niet van
ambtswege beslecht heett, ueen ttitsprualc doen, zondeT zijn macht te buiten te gaan, ove1· een aansp1·aulc die
voor het eerst voo1· dit hot uetormuleerd wordt en tot toelcennin{f strekt
van een p1·ovisie tot instandhmtding
van de stocks, ho.qe1· dan die wellce
doo1· de administratie werd aangenomen en berelcend op activa-elementen
die de belastingplichti{fe voo1· de directe~w niet had in{feroepen.
(E., G., 0. EN l\f. FLAMENT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;

(1) Verbr., 15 juni 1954. (Arr. Ye1·br., 1954,
biz. 664).

-716Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65 en 66 der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 6 en 19, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering ener
extrabelasting doordat, het bestreden arrest de eis tot verhogint der provisie tot
wederaanleg der stocks inzake extrabelasting, steunend op een redenering die niet
ewpressis ve1·bis voorgelegd was aan de
directeur, als nieuw en onontvankelijk beschouwt, dan wanneer, aanleggers in bezwaar het bedrag van de stock op 1 januari 1940 wel degelijk haclcleJl betwist
en een hoger beclrag vroegen, hetgeen het
bestreclen arrest toegeeft, en aldus impliciet een hoger bedrag voor provisie vroegen; en clan wanneer, aanleggers in hun
antwoord op het bericht van wijziging,
waarnaar het bezwaar verwijst, geen onderscheicl maakten tussen betaalcle en niet
betaalcle stock, maar eisten clat de globale
opbrengst van 600 ha aan6.000 tot 7.500fr.
per ha in rekening zou worden gebracht,
en clan wanneer een nieuwe reclenering,
tot steun van een in het bezwaar geformuleercle eis, niet een nieuwe eis kan uitmaken, maar hoogstens een nieuw middel,
dat Nwendien door de directeur en het
hof van beroep ambtshalve moest opgeworpen geweest zijn, de tekst van artikel 6 van de wet van 16 october 1945 van
openbare orde zijnde, en alle nodige feitelijke gegevens in het dossier berustend :
Wat betreft de tweede, clercle en vierde
aa.lllegger :
Overwegende 'clat de reclamaties van
tweede, clerde en viercle aanlegger waarop het micldel steunt niet aan het hof
werclen overgelegcl; dat, wat deze aanleggers aangaat, het middel derhalve niet
ontvankelijk is ;
Wat betreft de eerste aanlegger :
Overwegende dat aanlegger in zijn bezwaarschrift van 8 juni 1950 slechts twee
wel bepaalde grieven liet gelclen : 1° aangaande de kosten van levensonclerhoud;
2° betreffencle de aftrekking van de ingekohierde beclrijfsbelastingen, en clat hij
vercler aanstipte dat hij verwees naar het
antwoorcl op het rectificatiebericht voor
alle verdere posten vreemd aan de provisie tot instandhouding van de stocks voorzien door artikel 16 van de wet van
16 october 1945;
Overwegencle dat in zijn beslissing de
directeur · cler belastingen niet ambtshalve
gestatueercl had over die provisie;
Dat aanlegger eerst v66r het hof van
beroep staancle hielcl dat een som van
973.9'14 fr. 50, alhoewel niet in aanmerking
komend voor het vaststellen van zijn fortuintoestancl, wel cliencle in acht genomen

te worden bij het berekenen van de ptovisie tot instandhoucling van de stocks en
clerhalve' van aard was het bedrag van
gezegde provisie, zoals zij door de adm:inistratie aangenomen was, te verhogen;
Overwegende, aan de ene zijcle, dat door
te verklaren dat aanlegger aanspraak
maakt op een aanvullende provisie tot instandhouding tler stocks berekencl op goederen « welke ook niet begrepen werden
onder de bestandclelen van de stocks zoals deze betwist werden voor de directeur
en bepaalcl met het oog op het vaststellen
van de vermogenstoestand ll, het bestreden arrest de bewijswaarcle niet geschonclen heeft welke aan de in het midclel aangehaalde bescheiclen te hechten is aangezien, blijkens cleze stukken, gezegde som
van 973.!)14 fr. 50 geen aanleicling tot betwisting gegeven heeft;
Overwegencle, aan de andere zijde, dat
het geschil welk door de belastingschuldige ingevolge zijn beroep tegen de beslissing van de directeur aan het hof van
beroep voorgelegd wordt, beperkt is tot
de betwistingen die hij in zijn bezwaarschrift opgeworpen heeft en tot de punten waarover de directeur ambtshalve
beslist heeft; dat wijl de aanspraak, die
voor het eerst aan het hof van beroep
voorgelegd werd, verschilt van degene die
het voorwerp van het bezwaarschrift uitmaakten en vreemcl is aan de beslissing
van de clirecteur, het hof van beroep de
eis tot het bekOipen van een aanvullende
provisie tot instandhouding van de stock
nieuw en derhalve onontvankelijk heeft
kunnen verklaren ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van.het
Burgerlijk Wetboek, 55 en 61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 19 van
cle wet van 16 october 1945, en 6 van de
wetten op de crisisbelasting samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943· of Regentsbesluit van 16 januari 1948, doorclat,
het bestreclen arrest om zijn beslissing te
grontlen cc dat uit de voorgelegcle stukken
niet blijkt dat voornoemcle overeenkomst,
llet gevolg zou zijn van clwaling, bedrog
of dwang, wat betreft de waarcle van de
veldten en het bedrag van het liggend
geld ll, verklaart cc clat de waarde der
velclten op een hoger bedrag vastgesteld
· wercl dan voorheen door de controleur' zetter weerhouclen, met inachtneming van
betaalde lonen ll, dan wanneer, aanleggers in hun conclusies aanvoerden, dat
door de omrekening van de velclten tot
ruw vlas, geen rekening wercl gehoutlen
met de meerwaarde die de velclten ver: kregen hadclen op 1 januari 1940, door de
arbeid eraan besteed, en dan wanneer,
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stuk 89, blz. 4, ner·gens verklaart dat met
de meerwaarde voortkomend van arbeid
~·ekening werd gehouden, en de omrell:ening zelf van veldten tot ruw vias, en
deze bewerking alleen reeds aantoont dat
er geen rekening werd mee gehouden, zodat het geloof aan stuk 89, biz. 4, verc
schuldigd, werd geschonden (schending
van de artikelen 1317 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek) alsook artikel 97 van
de Grondwet in zoverre het bestreden arrest geen adequaat antwoord gaf op de
conclusies van aanleggers :
Overwegende dat uit het stuk 89, door
het middel aangehaalu, blijkt dat tussen
aanleggers en de administratie een betwisting ontstaan was onder meer nopens
de waarde der in voorraad zijnde « veldten» en dat, na uesprekingen, een onderling akkoord getroffen werd om aan die
stock een bepaalde waarde toe te kennen
waarbij rekening gehouden werd met de
prijs en het gewichtsverlies der besproken cc veld ten ll;
Overwegencle clat, zelfs gestelcl clat, bij
clit akkoorcl geen rekening wercl gehouclen met de 'meerwaarcle spruitend uit de
betaalcle lonen, uit voormeld· stuk nochtans niet blijkt cla t aanleggers des betreffencl in dwaling zouden verkeercl hebben,
en dat evenmin blijkt dat zij, ter gelegenheicl van het onclerling akkoord, niet zouden afgezien hebben van een aanspraak
op meerwaarde wegens lonen; dat het arrest dienvolgens, zonder het geloof te
schenden dat aan het stuk 89 verschuldigd is, heeft kunnen beslissen c~ _dat uit
de voorgelegde stukken niet bllJkt dat
voornoemde overeenkomst het gevolg zou
zijn van dwaling, bedrog of dwang »;
. Overwegende dat het middel, in zover
het opkomt tegen de motieven waarbij
het hof van beroep, antwoordend op de
conclusies van aanleggers, vaststelt dat
de administratie wel degelijk de betaalde
lonen in acht heeft genomen, een overbodig motief aanvalt en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende overigens dat het arrest
de conclusies passend beantwoord heeft;
Dat het miudel niet kan aangenqmen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroorueelt aanleggers tot de kosten.
30 april1957. ~ 2• kamer. ~ Vo01·zitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Delahaye.
~ Gelijlcl·u·idende eoncl1tsie, H. F. _Dumon,
advocaat-generaal.
Plmte1·,
H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ARREST VAN
HET HOF VAN BEROEP IlESLISSENDE DAT DE
BELAS'l'INGPLICHTIGE REGELMATIG VAN AMBTSWEGE WERD AANOESLAGEN WEGENS GEBREK
AAN AN'l'WOORD OP RET REO'l'IFICATIEilERICH'l'.
ARREST VAS'l'STELLENDE DAT DE BELASTINGPLICHTIGE EEN BRIEF BETREFFENDE DI'l' REC'l'IFICA'J'IEBERICHT AAN DE ADMINISTRATIE GERICH']' HEEFT. DUBBELZINNIGHEID DIE MET
EEN GEBREK AAN REDENEN GELIJKSTAA'l'.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEPALING VAN DE IlELAST!lARE GRONDSLAG DOOR
VERGELIJKING
MET
SOORTGELIJKE
BELASTINGPLICH'l'IGEN. BIJZONDER BEWIJSMIDDEL W AAROP DE ADMINISTRATIE BEROEP llfAG
DOEN BIJ GEBREK AAN BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS.

1o Is dttbbelz·innig het arrest van het hot
van bemep dat, al stelt het vast dat de
belast'ingpliehtige op 9 februari aan de
administratie een b1·ief gerieht had be~
treffende het l·eetifieatiebet·ieht van
20 jannari, besUst dat de aanslag van
ambtswege 1·egelmatig is cc wegens het
gebrelc aan tijdig antwoord op het rea-.
tijieaUeberieht ll, aldtts onzelcer latend
of het hot van beroep geom·deeld heett
dat die brief niet b·innen het tijdsverloop van twinUg dagen voorzien bij artilcel 55 van de geeoordineerde wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen
werd ingediend ofwel of die brief, hoewel binnen dit tijdsverloop ingediend,
niet lean besehouwd wo1·den als een antwoo!·d in de zin van dat artikel. ·

2o B·i.i geb1·e1c aan bewijslcmehtige gegevens, lean de belastbare grondslag door
de administmt'ie der direete belasUngen
bepaald worden naar de normale winsten of baten van soortgelijlce belasUn.qpliehtigen (1).
(EVERS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 ap~·il 1956 gewezen door het
Hof van beroep''te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 55 (namelijk paragraaf 1) en 56 van de wetten
(1) Verbr., 12 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 968) en 23 1 october 1956 (Ar1·. Verb1·., 1957,
biz. 112; Bull. en PAsrc., 1957, I, 181).
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betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld door het besluit van de
Regent van 15 januari Hl48, 6 vari het
besluit van de Regent van 16 januari 1948
samenordenende de wetten betreffende de
nationale crisisbelasting, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het verhaal afwijst door eiser ingediend
in de zaak nr 14333 betreffende de ten
laste van eiser onder artikel 200487 van
de rol van het clienstjaar 1951 - navordering 1948 - gelegcle aanslagen in de
beclrijfsbelasting, de nationale crisisbelasting en de aanvullencle personele belasting, om de reclen « clat cleze aanslagen
bij gebrek aan tijdig antwoorcl op het rectificatiebericht terecht van ambtswege
werclen gevestigcl; dat de ziekte van de
moecler van verhaler geen wettige reden
was om, op gTond van artikel 56, alinea 2,
van de samengeorclencle wetten, een uitstel te rechtvaarcligen; clat trouwens,
wanneer verhaler op 9 febrnari 1951
« enige weken ll nitstel heeft gevraagd, hij
van clie ziekte niet eens heeft gerept en
zijn ver.zoek enkel op de uitgebreiclheid
van de door cle controlenr opgeworpen bezwaren heeft gegrond ll, clan wanneer op
het rectificatiebericht toegezonclen op
20 jannari 1951 eiser door brief op 9 februari 1951 verzonden en door de bevoegde controleur op 10 febrnari 1951 ontvangen, dus binnen de termijn van twintig
dagen voorzien door artikel 55 cler bovenyermelcle samengeschakelde wetten, aanlegger zijn opmerkingen ingecliend had,
door in dit scllrijven, waarvan het ari·est
de bewijskracht miskent, aan de contraleur te laten weten dat hij hoegenaamd
niet akkoorcl was met de voorgenomen
wijzigingen, dan wanneer het arrest twijfelachtig laat of het overwogen heeft dat
de brief van eiser van 9 februari 1951
geen antwoord uitmaakte op het rectificatiebericht, ofwel clat deze brief, zulk
antwoord uitmakende, niet ingediend zou
geweest zijn in de door artikel 55 voorgeschreven termijn van twintig dagen, en
dan wanneer de.ze onnauwkeurigheid van
redenen gelijkstaat met een gebrek aan
redenen, en dan wanneer het bestreden
arrest de conclnsies en het · verhaal van
eiser in de zaak 14333 niet beantwoordt,
in zover eiser er in beweerde dat het ~
krachtens artikel 56, alinea 2, der voormelde samengeordende wetten - aan de
administratie behoorde het bewijs te leveren van het juiste bedrag der belastbare
inkomsten, omdat hij door wettige redenen belet werd vroeger de uitlegging van
zijn niet-akkoord in te dienen
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit de stnkken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
de administratie aan aanlegger een recti:ficatiebericht, gedagtekend 20 januari

1951, stnnrde en dat de belastingplichtige
het in het middel bedoeld schrijven van
9 febrnari 1951, betreffende dit bericht,
aan de administratie overmaakte;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hetwelk het voornoemd schrijven van
9 februari 1951 vermeldt, de aanslag van
ambtsweg·e over het dienstjaar 1951, navordering 1948, wettig verklaart « bij gebrek aan tijclig antwoord op het rectificatiebericht ll;
Overwegencle dat clergelijke motivering
het hof niet toelaa t na te gaan of de
rechter over de grond geoordeeld heeft
dat gezegcl schrijven van 9 februari 1951
niet binnen het tijdsverloop van twintig
dagen werd ingediend dan wel of clat
schrijven, alhoewel binnen vermeld tijdsverloop ingediend, niet kon beschonwd
worden als een antwoord in de zin van
artikel 55, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten ;
Overwegeilde dat deze dnbbelzinnigheid
het hof in de onmogelijkheid stelt zijn
toezicht over de wettelijkheid van de beslissing nit te oefenen en dat het tweede
onderdeel van het mitldel derhalve gegrond is;
Overwegende dat, ten gevolge van de
over het eerste middel nit te spreken verbreking het tweede en het derde middel
slechts dienen onderzocht te worden in
zover zij betrekking hebben op de aanslagen over de dienstjaren 1950, navordering
1947, en 1951, na vordering 1949;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 97 en 111 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest de drie
verhalen van eiser ongegrond verklaart
betreffende al de litigieuze aanslagen die
bepaald werden bij vergelijking met de
normale winsten aangegeven of aangenomen door soortgelijke belastingplichtigen,
door de boekhonding van eiser als niet
bewijskrachtig ter zijde te stellen, dan
wanneer znlke vergelijking enkel wettig
toegelaten is door voormeld artikel 28 van
het besluit van de Regent van 15 jannari
1948 bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens : a) om de reden « dat verhaler
zijn aangifte heeft ingediend nu eens in
het vak voorbehouden aan << belastingplichtigen die niet regehnatig boekhouden ll, dan weer in het vak voorbehonden
aan « belastingplich tigen die regelma tig
boekhouden ll, waaruit valt af te leiden
dat hijzelf niet al te zeker was van de
regelmatigheid van zijn boekhouding ll,
dan wanneer de bewijskracht van de
boekhouding niet afhangt van het vak
waarin belastingplichtige zijn aangifte inclient noch van het feit dat hij « niet al
te zeker )) is van haar regelmatiglleid;
dan wanneer de omstandigheid dat eiser
zijn aangifte voor een der drie litigieuze
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719dienstjaren zou hebben ingediend in het
vak voorbehouden aan « belastingplichtigen die niet regelmatig boekhouden >>, de
onregelmatigheid van de boekhouding van
eiser niet kan rechtvaardigen, zonder
schending van de regel van eenjarigheid
van de belasting, voor de twee andere
dienstjaren voor welke eiser zijn aangifte
heeft ingediend in het vak voorbehouden
aan « belastingplichtigen die regelmatig
boekhouden >>, en bij gebreke van nauwkeurig te bepalen voor hetwelk der drie
litigieuze dienstjaren eiser zijn aangifte
zou hebben ingediend in het vak voorbehouden aan « belastingplichtigen die niet
regelmatig boekhouden >>, deze reden van
het bestreden arrest, waarvan de onnauwkeurigheid gelijkstaat met een gebrek aan
redenen, zijn beslissing voor geen enkel
der drie dienstjaren rechtvaardigt; b) om
de reden << dat het beheer op goede granden, nauwkeurig uiteengezet in de verslagen van de insoecteurs en de beslissingen
van de directeur, de boekhouding van verhaler niet bewijskrachtig heeft geoordeeld », dan wanneer, om ten opzichte
van artikel 97 van de Grondwet gemotiveerd te zijn, elk vonnis in zichzelf ofwel
door het aannemen van de redenen ener
in dezelfde zaak gewezen beslissing, de
redenen van zijn beschikkend gedeelte
moet bevatten, en door het aannemen der
« goede gronden nauwkeurig uiteengezet
in de verslagen van de inspecteurs » zonder zelfs aan te wijzen welke verslagen
en welke inspecteurs het betreft, het bestreden arrest niet gemotiveerd is :
Overwegende dat, bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, de belastbare aanslagbasis door de administratie naar de
normale winsten of baten van soortgelijke
belastingplichtigen mag bepaald worden;
Overwegende dat het bestreden arrest
de boekhouding van aanlegger als niet bewijskrachtig verwerpt niet alleen om de
in het middel aangeduide redenen, doch
bovendien omdat, wat betreft het dienstjaar 1!147, namelijk de kasontvangsten
niet te controleren waren, het factuurboek
alsook de facturen onvolledig waren en,
wat betreft het dienstjaar 1949, omdat namelijk leemten en onregelmatigheden in
de boekhouding bestaan;
Dat het middel aldus tegen overbodige
motieven opkomt en derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel !t7 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest de critieken verwerpt van de regelmatig genamen conclusies van eiser in de drie samengevoegde zaken, « met betrekking tot
de verschillen in lonen, in algemene onkosten, in ristorno's waargenomen bij de
aangehaalde vergelijkingspunten », om de
reden dat de administratie, rekening hou-

dend met de grotere omzet, de toegestaneprijsvermiilderingen, de verleende geschenken en de belangrijke afval, elementen die slechts in mindere mate bij de
concurrentie voorkomen, het winstpercentage van eiser op de verkochte aankopen
van 40 t. h. op 35 t. h. heeft verminderd,
«percentage waarmede verhaler tijdens
het onderzoek van zijn _bezwaar trouwens
zijn instemming schijnt te hebben betuigd », dan wanneer zulke twijfel uitdrukkende reden gelijkstaat met een gebrek aan redenen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de in het middel aangehaalde conclusies
niet enkel beantwoordt door te verklaren
dat aanlegger, tijdens het onderzoek van
zijn bezwaar zijn instemming « schijnt >>
gegeven te bebben om het bij de gelijksoortige belastingplichtigen vastgesteld
winstpercentage van 40 t. h. tot 35 _t. h.
te herleiden, maar dat het ook boofdzakelijk beslist dat « de critieken vali verhaler
met betrekking tot de verscbillen in lonen, in algemene onkosten, in ristorno's,
waargenomen bij de aangebaalde vergelijkingspunten, niet doeltreffeild zijn »;
Dat het arrest derhalve de conclusies
gepast beantwoord heeft en dat het regelmatig gemotiveerd is;
_
·
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het beslist over de
aanslag van ambtswege :ln de zaak 14333,
artikel 200487 van de rol van het dienstjaar 1951, navordering 1948; verwerpt de
voor.ziening voor het overige; zegt dat
melding van onderha vig arrest zal gedaan
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijs't de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent ; veroordeelt aanlegger tot de
twee derden der kosten en verweerder tot
het overige derde.
30 april 1957. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Delahaye.
Gelijlcluidende conclttsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEp V66R HET HOF VAN BEROEP.
RAADZAAMHEID VAN EEN DOOR EEN PARTIJ
AANGEVRAAGD DESKUNDIG ONDERZOEK. SOE-VEREINE BEOORDELING DOOR HET HOF VAN BEROEP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

720. RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. --'-VERGELIJKING MET DE NORMALE INKOMSTEN
VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. ~
RAMINGSWIJZE DIE EEN ZEKERE VRIJHEID
VOOR DE ADMINISTRATIE INSLUIT.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING MET DE NORMALE INKOMSTEN
VAN GELIJICSOORTIGE BEDRIJVEN EN NIE'J' VAN
IN IDENTIEKE OMSTANDIGHEDEN UITGEBATE BEDRIJVEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING ME'l' DE NORMALE INKOMSTEN
VAN GELlJKSOORTIGE BEDRIJVEN. VERBETERING VOORTSPRUITENDE UIT DE BIJZONDERHEDEN VERMELD IN ARTIKEL 28 VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN. IN FEITE SOUVEREINE
BEOORDELING DO\)R DE RECHTER OVER DE
GROND.

5°

5o De verplichting, door artilcel 55 vail
de geooordineerlle wetten betrefjende d.e
inlcomstenbelastingen de administratie
opgelegll, in het reotifioatiebm·icht de
1·edenen te vermelclen die, naar haa1•
mening, de wijziging van de aana·itte
wettigen, st1·clct er enlcel toe de ondm·handeUngen tussen haar en de belastingplichtiae te vm·gemalclcelijlcen en
laatstgenoemde in de mogelijlcheill te
. stellen, lle lloor de administ1·aue aange,
haalde redenen te besprelcen. Er wordt
derhalve cwn die verplichtina voldaan,
wanneer de belastingpliohtige ·in de
mogelijlcheicl werd uesteld, al was het
floor ver·wijzing naa1· een ancler bericht
van wijzigina, reaelmatig te zijner lcennis gebraoht (5), de 1·edenen van de acln~inistratie te onde1·zoelcen en te betwisten (6).

INKOMSTENBELASTINGEN.
VERBETERING VAN EE.N ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE. RECTIFICATIEBERICHT. DOEL
EN VORM VAN DIT BERICHT.

(VAN BUUL-BERTHO, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

1° Het hot vail beroep, 1titspraalc doende
in zalcen van direote belastingen, beoordeelt soeverein de 1"aadzaamheid van
het bevelen van een clom" een partij aangevraagd deslc1tndig onde?"zoelc (1).
slag, bij toepassing van artilcel 28 van
cle geooorclineercle wetten betrefjencle cle
inlcomstenbelast'ingen, sl1tit een zelcere
vrijheicl in voor cle aclminist-ratie, claar
cle gelijlcsoortige winsten nooclzalcelijlc
versohillen vertonen (2).
3° Artilcel 28 van cle geooorcl·ineenle wetten betrefjencle cle inlcomstenbelastingen
voorziet de vergclijlcing met cle 1W'I"male
inlwmsten van soortgelijlce beclrijven en
niet va1t in idenUelce omstancligheclen
uitgebate bedrijven, al solwijft het voor,
relcening te ho1tclen, volgens het ,qeval,
met de bijzonclerheclen die het vermelclt (3).
4° W ann em· de administrat-ie de belastbare grondslag bepadlcl heett door zich
te beroepen op de vergclijlcing met lle
normale i1il"omsten van soortgelijlce bedrijven, beoorlleelt de reohter souverein, in feite, of, wegens lle ornstandigheden eigen aan de zaalc, e1· 1·ellen is
om relcening te houden met cle bijzonderheden in artilcel 28 van cle aecoo!·llineerde wetten betrefjenlle lle inlcomstenbelastinaen vermelll (4).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 11, 12, 97 en 112 van
cle Grondwet, 28 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1315 tot 1325 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest beslist heeft dat de vergelijkingspunten oordeelkundig gekozen werden,
dat niet vereist kan worden dat zij identiek zouden zijn, noch dat de handel in
dezelfde voorwaarden zou uitgebaat worden; dat geen deskundig onderzoek mocht
bevolen worden daar aanlegger moet toegeven dat de boekhouding onvolledig was;
en dat de rectificatieberichten van 19 november 1953 (dienstjaren 1951 en 1952) voldoende gemotiveerd zijn, eerste en derde
onderdeel, dan wanneer : 1 o de wet
slechts de aanslag bij vergelijking toelaat wanneer de belasting·plichtige in gebreke blijft bewijskrachtige gegevens te
leveren; 2° aanlegger zijn volledige boekhouding binnen de wettelijke termijnen
ter griftie van het hof van beroep neergelegd had en dit hof bijgevolg kennis er
van kon nemen of ten minste een deskundige moest aanstellen om er verslag over

(1)
1957
(2)
1956,
(3)
1956,

(4)
1956.
(5)
1956,
(6)
1?57,

2° De raming van de belastbare uroncl-

Verbr., 13 december 1956 en 8 januari
(Bull. en PASIC., 1957, I, 394 en 511).

V erhr., 10 januari 1956 (An·.
biz. 353).
Verbr., 14 februari 1956 (An·.
biz_. ,485).

V e1·b•·.,
Verbr.,

Verbr., 16 november 1955 (Arr. Yerb•·.,
biz. 201).
Verbr., 16 november 1955 (A,.,-, JT erb1·.,
biz. 209; Bull. en PASIC., 1956, I, 247).
Verbr., 2 october 1956 (Bull. en PASIC.,
I, 82).
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uit te brengen; 3° aanlegger nooit toege- .dit verband, uit een verkeerde interpreta.
geven had dat zijn boekhouding onvolle- tie van het arrest afgeleid is;
dig was; 4° aanlegger in zijn conclusies
Overwegende .dat het bestreden arrest
had doen gelden : a) dat het feit dat her- vaststelt dat het niet inschrijven van de
stellingen van schoenen niet ingeschreven herstellingen van schoenen in de boekhou:
werden geenszins als · eeii missing of als ding van aanlegger van die aard is die
-een bedrog kon worden aangezien; b) dat ' .boekhouding als onvolledig te doen voorzijn boekhouding volkomen bewijskrach- komen;
tig was; tweede onderdeel, dan wanneer,
Dat het derhalve de conclusies beantin geval van toepassing van artikel 28 van woordt;
de samengeschakelde wetten, het de admiOver het tweede onderdeel :
nistratie behoort vergelijkingspunten op
te geven waaruit blijkt dat de belastingOverwegende dat het bestreden arrest
plichtigen, waarmede de vergelijking ge- verklaart dat « de vergelijkingspunten ...
daan wordt, wel degelijk soortgelijke be- belastingplichtigen betreffen die de be1astingenplichtigen zijn en dan wanneer paalde winsten aangegeven of aangenoaanlegger in zijn conclusies voorgehouden men hebben ll, dat « niet vereist kan worhad dat de administratie ter zake geen den dat zij identiek zouden zijn noch dat
rekening gehouden had met omstandighe- de handel in dezelfde voorwaarden zou
den eigen aan het geval van aanlegger, en uitgebaat zijn ll en dat « geen essentieel
inzonderheid met ristorno's, zekere her- verschil aangeduid wordt tussen de nitstellingen van schoenen, verkoop itl sol- bating der soortgelijke belastingplichtigen
den; vierde onderdeel, en dan wanneer en deze van belanghebbende zelf ll;
een rectificatiebericht behoorlijk dient geOverwegende dat bij het vaststellen van
motiveerd te worden, hetgeen niet het ge- de belastbare grondslag overeenkomstig
val was voor het rectificatiebericht betref- artikel 28 van de samengeschakelde wetfende het dienstjaar 195.4, navordering ten een zekere vrijheid wordt toegelaten,
1952, dat slechts volgende reden vermeldde daar de winsten van soortgelijke belas« zelfde aanmerking als voor vorig dienst- tingplichtigen noodzakelijk verschillen
jaar )), en dan wanneer het hof van be- vertonen; dat dit artikel de vergelijking
roep geen rekening gehouden heeft met voorschrijft met gelijkaardige bedrijven
de in dit verband door aanlegger onder en niet in identieke omstandigheden uitmeer in zijn conclusies opgeworpen argu- gebate bedrijven en voorziet dat, volgens
menten:
het geval, rekening• zal gehouden worden
met de bijzonderheden die het opsomt;
Over het eerste en het derde onderdeel : dat
de reohter over de grond soeverein
Overwegende dat het bestreden arrest, in feite oordeelt of wegens de omstandigop grond van de feitelijke gegevens waar- heden, eigen van de zaak, zulke bijzonop het wijst, ·soeverein vaststelt dat wer- derheden dienen in acht genomen te workelijk de boekhouding, enig door aanleg- deD"
o~'erwegende dienvolgens dat, door op
ger ingeroepen element, onvolledig is voor
de twee dienstjaren; dat het derhalve de aangehaalde beweegreden te steunen,
kon beslissen ,dat artikel 28 van de samen- het arrest zijn beslissing wettelijk gemotiveerd en aanleggers conclusies beantgeschakelde wetten toepasselijk was;
Overwegende dat het bestreden arrest, woord heeft;
door vast te stellen dat aanleggers boekOver het vierde onderdeel :
houding onvolledig was, enerzijds, impliciet er op wijst dat het hof van beroep
Overwegende dat aanlegger bij conclukennis er van genomen had, en ander- sies aangevoerd had dat om de in het
zijds, het afwijzen van de vraag tot aan- middel aangehaalde reden het rectificatiestelling van een deskundige rechtvaar- bericht van 19 november 1953 onvoldoende
digt; dat de beoordeling van het hof van gemotiveerd was;
beroep omtrent de geschiktheid van een
Overwegende dat de verplichting welke
expertise soeverein is en aan het toe- door artikel 55 van de samengeschakelde
zicht van het hof ontsnapt;
.
wetten aan de administratie opgelegd
Overwegende dat het bestreden arrest wordt in de rectificatieberichten de redeniet verklaart clat aanlegger « toegege- nen te vermelden welke, naar haar meven ll hacl dat zijn boekhouding onvolledig ning, de wijziging van de aangifte wettiwas doch wel << dat geen deskundig onder- gen, enkel er toe strekt de onderhandelingen tussen haar en de schatplichtige te
zoek mag bevolen worden, eens dat be- vergemakkelijken
en laatstgenoemde iii de
trokkene toegeven moet dat de boekhou- mogelijkheid te stellen de door de admiding onvolledig is, zoals hierboven ver- nistratie aangehaalde redenen te bespremeld ll, dit is wanneer het bewezen is of ken; dater derhalve aan die wetsbej;mling
wanneer voor de belastingplichtige duide- voldaan wordt wanneer de schatplichtige
1ijk uitgemaakt werd dat zijn boekhou- in de mogelijkheid wordt gesteld, al ware
ding onvolledig was; dat het middel, in het door verwijzing naar een ander beVERBR.,
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richt ·van wijziging dat regelmatig te zijner kennis gebracht werd, de door de administratie aangehaalde redenen te onder.
zoeken en te betwisten;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, aan de ene zijde, dat het rectificatiebericht betreffende het dienstjaar
1951 gegrond was op het feit dat er op de
boekhouding '•an aanlegg·ers uitbating,
gebaseerd op de ontvangsten, niet kan gesteund wor(len en tevens dat de uitbating
van soortgelijke handelszaken een hoger
bruto-winstmarge aanduidt en, aan de
andere zijde, dat het rectificatiebericht
betreffende het dienstjaar 1952 « teg·elijkei·tijd ontvangen, naar het eerste verzendt met de melding : zelfde aanmerking
als voor het vorig dienstjaar ll; dat het
derhalve, bij een soevereine beoordeling
der feitelijke gegevens, heeft kunnen beslissen, zonder de aangehaalde wetsbepalingen te schenden, dat het bericht van
wijziging betreffende het dienstjaar 1952
al de nodige aanwijzingen bevatte; dat
het passend aanleggers conclusies beantwoord heeft;
·
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 april1957. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzi:tter. - Ve1·slaggever, H. Delahaye.
Gelijlcluidende conclusie, H. F. Duman,
advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.

2°

K~MER. -

30 april 1957

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
J\IIIDDEL DA'f RET HOF ZOU VERPLIOHTEN FEITELIJKE ELEMENTEN NA 'l'E GAAN. J\IIIDDEL
DAT RET FElT EN RET RECHT VERMENGT,
J\IIIDDEL NIET ONTVANKEI,IJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.
RAADZAAMHEID VAN AMBTSWEGE RET OVERLEGGEN VAN STU~EN TE BEVELEN. SOE~
REINE BEOORDELING VAN RET HOF VAN BEROEP.

de raadzaamheid van ambtswege de
overlegging van stulclcen te bevelen (1).
(STEYFKENS·LOYEN, T. BELGISCRE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 september 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, 27, 35, 55 en 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1134, 1184, 1708 en 1791
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest beslist dat de vorderingsstaten door aanlegger opgemaakt betreffende de nog in uitvoering zijnde aannemingen, het bewijs leveren van vaststaande, effen en opeisbare schulden en
dat hun bedrag, welke ook de datum der
uitvoeringswerken weze, op hun datum
bij de verworven winsten client aangerekend te wonlen, dan wanneer de schuldvordering, die voor een aannemer uit de
huur van werk voortvloeit, slechts bestaat wanneer het werk uitgevoerd is,
daar de door de besteller in mindering
gedane gedeeltelijke stortingen, behalve
tegenbewijs, geen verkregen en dus geen
belastbare winsten uitmaken, doch eenvoudige voorschotten zijn en de rechter
over de grond aldus zijn beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt en de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt,
en dan wanneer het bestreden arrest aanleggers conclusies onbeantwoord laat
waarbij voorgehouden werd dat deze vorderingsstaten betrekking hadden op nog
niet uitgevoerde of voltooide werken, zoals volgens hem bleek uit de stukken die
hij aan een inspecteur der l:ielastingen
overhandigd had en wier overlegging hij
het hof van beroep aangezocht had te bevelen, en dan wanneer het arrest vaststelt noch dat aanlegger een recht had op·
de gedeeltelijke stortingen noch welke
aard partijen aan die stortingen hebben
willen geven en niet bepaalt of deze stortingen .dienden aangezien te worden als
leningen of als onherroepelijk gedane betalingen en dan wanneer het hof van beroep zich in de verplichting bevindend de
gesloten overeenkomsten te ontleden en ze

1° Vermengt het feit en het recht en is,
dienvolgens, niet ontvanlcelijk het middel waa1·van het ohderzoelc het hot zou
verplichten feitelijlce elementen na te
gaan.

2° Het hot van beroep, uitspraalc doende
in zalcen van di·recte belasUngen, beoordeelt B01tve1·ein de noodzalcelijlcheid of

(1) Nopens bet recbt van bet bof van beroep
van ambtswege het neerleggen van nieuwe
stukken te bevelen, indien bet die overlegging
noodzakelijk acbt voor de oplossing van het
gescbil, raadpl. verbr., 16 roei 1956 (Arr.
Ve1'b?'., 1956, blz. 780; Bull. en PAsrc., 1956, I,
990).
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-723in het dossier niet vindend tot plicht had
~e te doen overleggen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
lJeslist dat de vorderingsstaten « wijzen
op vaststaande, effen en opeisbare schul·den ll; dat, wijl de betekenis en de aard
van dergelijke staten niet door de wet
·omschreven worden, het onderzoek naar
de draagwijdte ervan moet geschieden op
feitelijke elementen, waarop de rechter
over de grond niet heeft gewezen;
Dat het onderzoek van dit onderdeel
van het middel derhalve het hof zou nopen tot feitelijke navorsingen;
Dat dit onclerdeel, dat feitelijke en
rechtselementen vermengt, niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde onderdee! :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
dusdoende aanleggers conclusies beantwoordend, vaststelt dat : 1° de omstandigheicl clat de werken niet uitgevoerd
waren bij het opstellen van de vorderingsstaten niet afcloende is en dat 2o gezien het juiste cijfer van de nog te voltooien werken of herstellingswerken niet
·eens bewezen wordt, er later aanleiding
toe zal bestaan de mindering als bedrijfsverlies te beschouwen en clat clan slechts
de door aanlegger aangehaalde documenten nuttig zullen onderzocht worden;
Overwegende clat, in strijd met wat in
het midclel voorgehouden wordt, het arrest aldus beslist dat de schuldvorderingen vaststaand, effen en opeisbaar zijn en
dienvolgens dat aanlegger recht had op
de betalingen;
Over het vierde onderdeel :
Overwegencle clat uit geen stuk, waarop
het hof acht vermag te slaan, blijkt dat
de rechter over de grond de overeenkomsten tussen partijen niet zou onderzocht
hebben of dat aanlegger hem zou ver.zocht hebben de overlegging van stukken
te bevelen;
Dat het hof van beroep soeverein de
noodzakelijkheid of het nut beoordeelt
ambtshalve het voorbrengen van stukken
te bevelen;
Dat de laatste drie onderdelen van het
(1) DE PAGE, bd. IX, nrs 646 en 652; Repe1·t.
pmt. dr. belge, vo Snccession, nr 698; verbr.,
4 maart 1920 (Bull. en PAsrc., 1920, I, 80) ;
verbr. Fr., 24 december 1924 (Si1·ey, 1925, I,
52), 22 october 1928 (PASIC., 1929, II, 36) en
10 juli 1934 (Si1·ey, 1935, I, 72).
Nopens de uitwerkselen van heling of verduistering, zie verbr., 29 Se!ptember 1955 (A1'1'.
Jl e1·b1·., 1956, biz. 53; Bull. en PAsrc., 1956, I,
63).

middel niet kunnen aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 april1957. - 2• kamer. - Foorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggever H. Delahaye.
Gelijkluidende conclttsie, H. F: Dumon,
advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1°

HUWELIJKSCONTRAOT. GEMEENSCHAP.- HELING OF VERDUISTERING.- BEGRIP.

2°

HUWELIJKSCONTRAOT. GEMEENscHAP. HELING OF VERDUISTERING. DEELHEBBER IN HET ONVERDEELDE HOUDENDE
ALLEEN GOEDEREN VAN DE ONVERDEELDHEID
KRACHTENS EEN OVEREENKOMST MET ZIJN
MEDEDEELHEBBERS. NAVOLGENDE VERDUISTERING. VERDUISTERING DIE GEEN HELING
NOCH VERDUISTERING VAN DE GEMEENSCHAP
Ul'fMAAll:T.

1° De daden van de in gemeenschap van·
uoederen uehtvwde echtgenoot die tot
doel hebben de medeverdelers over de
omvanu van de gemeenschap of van de
nalatenschap te bedriegen, zijn niet de
enige daden die de heling of de verduistering van gemeenschap of nalatenschap
ttitmaken; het begrip van helinu of van
verdttistering strekt zich uit tot elk bed!'OU dat ertoe stt·ekt medeverdelers te
beroven van hetgeen hun in de verdeling
toekomt (1). (Burg. Wetb., art. 1477 en

792.)
2° Maalct geen heling of vm·d1tistm'ing tdt,
in de zin van de artikelen 792 en 1477
van het Bur,qerlijlc Wetboek, de verduistering door een deelhebber in het
onverdeelde, van goederen die hij alleen
mocht ho·uden, na de opening van de
onverdeeldheid, lcrachtens een overeenlcomst met zijn mededeelhebbers (2).

(2) De. schuldige daad aldus begaan door de
deelhebber in het onverdeelde maakt, inderdaad, de schending uit van een verplichting
spruitende · uit de overeenkomst tussen hem en
zijn mededeelhebbers tussengekomen, en niet
een heling noch verduist~.rJng van de gemee]lschap of van de na](ttensohap (PLANIOL en
RrPERT, bd. IV, nr 301; verbr. Fr., 15 december 1902, Dall. pe1'., 1903, I, 600) .,

724....._
(LEWUILLON, T. CARLIER.)

ARREST.

HE'r HOF; - Gelet OD het bestreden
arrest, op 21 jnni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Overwegende dat nit de aan het hof
overgelegde stnkken blijkt dat, ten gevolge van het overlijden van mevronw
Mahieu, echtgenote Andre Lewnillon, de
aanlegster Denise Lewnillon, echtgenote
Savoy, zich in onverdeeldheid bevonden
heeft met haar vader, gezegde Andre Lewnillon, aangaande de goederen die deel
van de gemeenschap Lewnillon-Mahieu
ni tgemaakt had den;
Dat een verzameling postzegels en een
effectenbezit ondermeer aan die gemeenschap toebehoorden;
Dat Andre Lewnillon, krachtens het huwelijkscontract, recht had op de helft in
volle eigendom en op de andere helft in
vruchtgebruik van die voorwerpen;
Dat Lewnillon, in de loop van de rechtspleging van vereffening-verdeling van cle
gemeenschap en van· de nalatenschap ''an
zijn echtgenote uitgenodigd geweest zijnde de verzameling postzegels en de effecten bij de massa te voegen, deze niet
heeft knnnen voorleggen en erkend heeft
ze verkocht te hebben;
Overwegende dat mevronw Denis.e Lewuillon gevorderd heeft haar vader te horen vervallen verklaard te worden van
elk aandeel in die roerende voorwerpen,
op grondslag van de artikelen 792 en 1477
van het Bnrgerlijk Wetboek, dat zij thans
dezelfde eis stelt tegen de wednwe en de
zoon van het tweede hnwelijk;
Overwegende dat de rechter over de
grond deze eis niet ingewilligd he eft ; da t
llij, rechtdoende op subsidiaire conclusies
van vronw Denise Lewuillon, Andre Lewuillon vervallen verklaard heeft van zijn
vruchtgebruik op de verzameling en de
effecten, dit wegens misbrnik van genot;
Dat de voorziening het arrest bestrijdt
in zover het de hoofdconclnsies van
vronw Denise Lewuillon afgewezen heeft;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 96 van de Grandwet, 792 en 1477 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, om te
beslissen dat aanlegsters vader « noch
verdnisterd noch geheeld heeft in de zin
van de artikelen 792 en 1477 van het Bnrgerlijk Wetboek l> aangezien heeft als enkel de heling of de verdnistering uitmakend de daad die ertoe strekt cle medeverdelers te bedriegen omtrent de omvang
van de te verdelen massa, en dat voor het
overige de gecltagingen van de erfgenaam,
die in voile •eigendom over de goederen

van de nalatenschap beschikte, dan wanneer hij ervan slechts eig·enaar was voor
de helft zoals dezelfde gedragingen van
de erfgenaam die opdracht gekreg·en heeft
de onverdeeldheid te beheren, noodzakelijk bniten het toepassingsveld van de artikelen 792 en 1477 van het Bnrgerlijk
Wetboek vallen; dan wanneer, eerste onderdeel, door heling of verdnistering, in
de zin van die wetsbepalingen, client verstaan elke bedrieglijke handeling begaan
om de gelijkheicl van de verdeling te verbreken, en, dienvolgens, elke handeling
die van aard ·is om aan de mede-erfgenamen nadeel te berokkenen. en niet nitslnitend handelingen welke ertoe strekken
de mede-verdelers omtrent de omvang van
de te verdelen massa te bedriegen, dan
wanneer, tweede ondercleel, zo de bedrieglijke handelingen vm1 de erfgenaam, die
van de andere deelhebbers in !let onverdeeld bezit opdracht gekregen heeft de
onverdeeldheid te beheren, geen daden
van heling of van verdnistering knnnen
uitmaken, zulks geschiedt ingevolge een
oorzaak in rechten vreemd aan de nalatenschappen, oorzaak die in onderhavig
geval niet bestaat, vermits de vader van
de aanleg·ster clam·toe geen opdracht gekregen had vanwege de andere deelhebbers in het onverdeeld bezit, en dat bijgevolg · de handelingen van die laatste niet
noodzakelijk bniten het toepassingsveld
van voormelde artikelen vielen, zoals de
rechter over de grond heeft beslist, ter
wille van een verkeerde analogie :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals de voorziening·
het beweert, de heling of verdnistering
van de gemeen- of nalatenschap bestaat
in elke daad van kwade tronw waarbij
de in gemeenschap van goederen gehnwde
echtgenoot of cle erfgename op de voorwerpen van de gemeenschap of van de
nalatenschap een ongeoorloofcl voordeel
wil verkrijgen ten nadele van de andere
echtgenoot of van de nalatenschap ;
Dat de artikelen 792 en 1477 van het
Bnrgerlijk Wetboek aldns elk bedrog bedoelen dat ertoe strekt de mede-verdeler
of de mede-verdelers te beroven van hetgeen hun in de verdeling toekomt;
Dat bijgevolg niet alleen begrepen zijn
in het begrip van heling of van verduistering daden die tot doel hebben de medeverdelers over de omvang of de belangrijkheid van de gemeenschap of van de
nalatenschap te bedriegen;
Overwegende echter dat !let bestreden
arrest geenszins verklaart dat er slechts
heling of verduistering bestaat, die aanleicling tot vervallenverklaring geeft, indien er gehandeld werd om de niedeverdelers over de omvang van de te verdelen
massa te bedriegen ;
Dat, na dit geval van verduistering of
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- 725'van heling vermeld te hebben, de rechter
, over de grond wijst - en er zich bij aansluit - op de toepassing welke de rechtspraak maakt van de vervallenverklaring
op andere gevallen, en zulks in een opsomming die niet beperkend is;
Dat het impliciet, doch op zekere wijze,
aanneemt dat Lewuillon zich niet schuldig gemaakt heeft aan heling of aan .verduistering, zelfs .in de uitgebreide zin die
aan die bewoordingen gegeven wordt;
Dat het daai·na releveert dat gezegde
Lewuillon in bezit werd gelaten van de
gemeenschappelijke goederen in zijn hoedanigheden van eigenaar van de helft en
van vri:tchtgebruiker van de andere helft;
Dat, aldus vaststellend dat Lewuillon
de litigieuze goederen bezat met het akkoord van zijn mededeelhebber in het OIJ;verdeeld bezit, en bijgevolg krachtens
een ovel'eenkomst, het, rekening houdend
met die nieuwe to~stand, gepast de wettelijke gevolgen heeft bepaald van het
misbruilr dat Lewuillon gepleegd had door
over de goederen te beschikken alsof hij
er de enige eigenaar van was ;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
1
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter over de
grond geenszins beslist dat Lewuillon
door zijn medeverdeelster als lasthebber
was aangesteld geweest om de goederen
van de gemeenschap of van de nalatenschap te beheren;
Dat hij verklaart, dat Lewuillon in het
bezH werd gelaten in zijn hoedanigheid
van rhedeeigenaar en vruchtgebruiker en
erop wijst dat die toestand soortgelijk is,
dit wil zeggen gelijkaardig, en niet identiek, met die van lasthebber;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om .die redeneri, verwerpt de voorziening; veroord~elt aanleggers tot de kosten,
2 mei 1957. - 1• kamer. ~ Voo·rzitter,
H. Sohier raadsheer waarnemend voorzitter. - 'verslaggever, H. Piret. - Gelijlclu.idende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Demeur.
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2 mei 1957

1°

HUWELIJKSCONTRACT. WETTELIJKE GEMEENSCHAP. 0NROEREND GOED
ONDER BEZWARENDE TITEL VERKREGEN GEDURENDE HET HUWELIJK. AANWINS'r VAN DE
GEMEENSCHAP.

2°

HUWELIJKSCONTRACT. WETTELIJKE GEMEENSCHAP. WEDERBELEGGING
DOOR DE ECHTGENOOT. VERKLARING VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1434 VAN HET
BURGERLIJK WE1'BOEK. REGEL TOEPASSELIJK ZELFS IN DE BETREKKINGEN TUSSEN DE
ECHTGENOTEN.

3°

HUWELIJKSCONTRACT. WETTELIJKE GEMEENSCHAP. WEDERBELEGGING
DOOR DE ECHTGENOOT. VERKRIJGING VAN
EEN ONROEREND GOED MET DE PENNiNGEN
VOORTKOMEND VAN EEN EIGEN GOED VAN DE
ECHTGENOOT. VERKRIJGING VERWEZENLIJKT BIJ WETEN VAN DE ANDERE ECHTGENOOT,
BIJ DE AKTE AANWEZIG. 0MSTANDIGHEID
NIET GELIJKWAARDIG MET DE VERKLARING
VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1434 VAN
HET BURGERLIJK WE'l'BOEK.

4°

HUWELIJKSCONTRACT. WETTELIJKE GEMEENSCHAP. WEDERBELEGGING
TEN TITEL VAN EIGEN GOED. VERMOGEN
DOCH GEEN VERPLICHTING.

1 o Een onroerend goed onder bezwa1·ende
tUel ged·wrende het hu.welijlc verlc1·egen
door een echt.qenoot onder het stelsel
van de wettelijke gemeenscha.p geh1twd,
maalct een aanwin~t van de gemeenschap 1tit. (Burg. Wetb., art. 1401, 3°.)
2° Zelfs in de betrelclcingen htss.en de in
de gemeenschap van goedeTen gehuwde
echtgenoten (1), bestaat eT slechts wedm·belegging vanwege de echt.qenoot,
wa.nneeT hij, bij de verlc1"ijging, verlclaard heeft dat deze ·is gesahied met
de penningen voortlcomende van een
eigen goed en om als wederbelegging te
gelden. (Burg. Wetb., art. 1434.)
3o De ornstandigheid dat ·de verlcdjging
van een onroeTend goed door de echtgenoot geschiedt bij wet en van de andeTe
echtgenoot b·ij de akte aanwezig, is niet
gelijlcwaardig met de verlcla1·ing voor-

pe·r., 1917, I, 187); zie oak, minder stellig,
Traite de la communa1<te,
nr 198; LAURENT, bd. XXI, nr 367; GUILLOUARD,
bd. II, nr 492; BAUDRY-LACANTINERIE, bd. XVI,
nrs 394 en 397; BEUDANT, bd. X, nr 539; PLANIOL
en RIPERT, herzien door BouLANGER, bd. III,
biz. 226; MoREL, nota onder verbr. Fr., 17 mei
1938 (8i1·ey, 1939, I, 137); WEILL, in DALLOZ,
Repe1·t. de d1·oit ci·vil, 1951~ vo Oommunaute,
nrs 649 ·en 650; BAUGNIET, Rev. prat. no·t., 1941,
biz. 265; verbr ., 14 april 1932 (Bull. en PASIC.,
1932, I, 126); verbr. Fr., 2 maart 1914 (Dall.
(1) POTHIER,

AuBRY en RAu, herzien door ES:IIEIN, bd. VIII,
biz. 62, nota 71 2 •
Contra : verbr., Fr., 17 mei 1938 (Si.rey, 1939,
I, 137); PLANIOL en RIPERT, herzien door NAST,
bd. VIII, biz. 560, nota 3; DE PAGE, bd. X,
nr 332, B; JoSSERAND, bd. III, nr 85; CoLIN en
CAPITANT, bd. III, nr 2<18; LYON-CAEN, nota onder verbr. Fr., 11 mei 1931 (Si1·ey, 1932, I, 41)
en CoSTE-FLORET, Rev. trim. <Z1·. civ., 1942,
biz. 171. Zie oak verbr. Fr., 31 januari 1955
(Dall. 1955, biz. 517) en de nota van R. LENOAN.

-726gesch1·even floor artilcel 1434 van het
BnTgerlijlc Wetboelc (1).
4o De wedeTbelegging ten t'itel van e·ir1en
goed is, wanneer de wet aeze toelaat,
siechts een vermogen en n·iet een verplichtinu voo1· een in uemeenschap van
uoecle1·en uehtt.wtle echtuenoot (2).
(ENGELBORGHS, T. BECKERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1956 gewe.zen door het
Hof van beroep te' Drussel;
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt dat de vordering, ingesteld door de aanlegger, gewezen echtgenoot van de verweerster, ertoe
strekt voor recht te zeggen dat een tijdens de gemeenschap gekochte grond en
het op die grond opgericht gebouw, zijn
eigendom zijn;
·
Dat aanlegger staande houdt dat deze_
grond van de gemeenschappelijke massa
geen cleel uitmaakt om reden dat hij door
hem zou verkregen geweest zijn bij wederbelegging van eigen penningen, welke
het bedrag vertegenwoordigen van een
door hem ten gevolge van een arbeidsongeval geinde vergoeding, terwijl het op
gezegde grond opgericht gebouw hem door
na trekking zou toegevallen zijn ;
Dat die vordering door de rechter over
de grond afgewezen werd ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1134,
1399, 1400, 1402, 1404, 1434, 1435 van het
Burgerlijk Wetboek, 1 2, 5, 21 der samengeschakelde wetten' op de arbeidsongevallen, 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, het vonnis waartegen beroep bevestigend, verklaart dat het
kwestieus onroerend goed binnen de wettelijke gemeenschap valt, hoewel het verkregen werd, uitzondering gemaakt van
een gering aandeel, met een aan de aanlegger tengevolge van een arbeidsongeval
toegekende vergoeding, die een eigen goed
uitmaakte, en dit « bij gebreke voor appellant bij de verkrijging, de verklaring
van beiegging of van wederbelegging gedaan te -hebben door artikel 1434 van het
Durgerlijk Wetboek voorzien ll; dan wanneer de bij artikel 1434 voorgeschreven
rechtsvormen slechts ten opzichte van
derden gelden, dat het geschil in onderhavig geval tussen de echtgenoten ging
ter gelegenheid van de verdeling van de
(1) Raa.dpl. verbr., 27 october 1921 (Bull. en
37).
bd. X, nr 331.

PASIC., 1922, I,
(2) DE PAGE,

gemeenschap, en dat verweerster niet onwetend was en ervan niet kon onwetend
zijn dat de aankoop gedaan was in wederbelegging van een vergoeding opgelegd
door het vonnis waarbij de storting van
gezegde vergoeding toegelaten werd :
Overwegende dat nit het in het middel
aangeduid vonnis, te weten .dit van de
vrederechter van het tweede kanton te
Brussel van 18 november 1937, waarbij
de storting aan aanlegger toegelaten werd
van een kapitaal dat het derde vertegenwoordigt van de aan hem krachtens de
wetgeving op de arbeidsongevallen verschuldigde lijfrente, niet blijkt dat deze
rechter de wederbelegging van de aldus
toegekende som zou opgelegd hebben;
Overwegende dat het proces-verbaal van
de vrijwillige verschijning, ten gevolge
waarvan dit vonnis geveld werd, enkel
vermeldt dat de aanlegger verklaart heeft
de afiossing van het derde van die rente
te vorderen voor « het aankopen van een
grond om er een woning op te bouwen of
voor het kopen van een huis ll ; dat de
vrederechter de afiossing toegelaten heeft
onder voorwaarde dat tot dit; « oordelig
gebruik ll zou overgegaan worden;
Overwegende dat er geen· sprake is,
noch in aanleggers verklaring, noch in
het vonnis van een « wederbelegging ll ten
titel van eigen goed, in de zin aan dit
woord gegeven door de bepalingen van het
Durgerlijk Wetboek betreffende het huwelijkscontract ;
Dat het middel, in zover het de omstandigheid aanvoert dat de wederbelegging door de vrederechter zou opgelegd
geweest zijn feitelijke grondslag mist; ·
Overwegende dat, naar luid van artikel 1401, 3°, van het Durgerlijk Wetboek,
de onroerende goederen onder bezwarende
titel gedurende het huwelijk verkregen
door een echt11:enoot onder het stelsel van
de wettelijke gemeenschap gehuwd, aanwinsten van de gemeenschap zijn;
Overwegende dat, zelfs in de betrekkingen tussen de echtgenoten, het feit dat
de verkrijging van een onroerend goed
geschiedt met de penningen voortkomend
van de betaling van een eigen schuldvordering en dit bij weten van de andere
echtgenoot, bij de akte aanwezig, niet
volstaat om aan het verkregen goed het
karakter van eigeri goed te verlenen; dat
dergelijk feit, ondermeer, niet gelijkwaardig is met de verklaring die, voor de geldigheid van een door de echtgenoot gedane weclerbelegging, door artikel 1434
van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven is, zonder enig onderscheid, dit wil
zeggen ten opzichte van de echtgenoten
en van de derden ;
Overwegende dat, daar de door de echtgenoot gekochte grond niet als eigen goed
erkend wordt, het op die grond opgericht
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-727gebouw geen eigen goed is geworden door
na trekking ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1101, 1134,
1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1351,
1399, 1400, 1402, 1404, 1434, 1435 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 5 en 21 der sa;
mengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest kwestieuze grond weigert min te zien als een eigen goed van
aanlegger uitmakend. hoewel het gekocht
werd met penningen die hem eigen waren,
otndat de koopakte niet vaststelt dat bij
de verkrijging verklaard werd dat deze
gedaan wa,s met eigen penningen en om
als wederbelegging te gelden; dan wanneer die verklaring uit het vonnis van het
vredegerecht van het tweede kanton Brussel van 18 november 1937 blijkt, waarbij
toelating werd verleend tot aflossing van
een derde van de rente aan de aanlegger
toegekend ten gevolge van een arbeidsongeval, om dit kapitaal in onroerend goed
weder te beleggen en mits voorwaarde
van die wederbelegging onder het toezicht van de rechter en dan wanneer het
bestreden arrest vaststelt dat de verkrijging gebeurde met die eigen penningen :
Overwegende dat het vonnis van 18 november 1937 de wil van aanlegger niet
vaststelt om een grond als eigen goed te
verkrijgen, en geenszins beslist dat het
kapitaal aan aanlegger toegekend tot wederbelegging moet dienen, in de .zin aan
dit woord gegeven door de titel van het
Burgerlijk Wetboek betreffende het huwelijkscontract;
Dat, zoals gezegd wenl als antwoord op
het eerste middel, de aanlegger eenvoudig
zijn voornemen heeft uitgedrukt om met
dit kapitaal hetzij een grond te verkrijgen ten einde er een waning op te ·bonwen, hetzij een huis;
Dat de rechter de aflossing heeft toegestaan van het derde van de rente onder
voorwaarde dat de som tot die aankoop
zou dienen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 5 en 21
der samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, 1101, 1134, 1315, 1317,
1319, 1320, 1349, 1350, 1351, 1399, 1400, 1402,
1404, 1434, 1435 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest tot rechtvaardiging van
zijn weigering aan te nemen dat het litigieus goed, hoewel het verkregen werd
met aanleggers eigen penningen (voortkomende van de gedeeltelijke aflossing van
de aan hem toegekende rente ten gevolge

van een ar_beidsongeval, overeenkomstig
het vonnis van de vrederechter van het
tweede kanton Brussel · van 18 november
1937), een wederbelegging is, en dat het
goed een eigen goed van aanlegger uitmaakt, verklaart « dat appellant het
recht had het beleggen en het wederbeleggen van de getrokken vergoeding te
verzaken ll, dan wanneer de betaling in
kapitaal van het derde van de rente
slechts door voormeld vonnis toegelaten
werd, overeenkomstig artikel 5 der samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen, mits uitvoering van de voorwaarde van aankoop van een grond,
waarvoor ze aangevraagd werd, dit onder
de controle van de vrederechter en dan
wanneer de samengeschakelde wetten op
de arbeidsongevallen van openbare orde
zijn :
·
·
Overwegende dat de aankoop van een
grond om er een huis op te bouwen, de
uitvoering uitmaakte van het door aanlegger v66r de vrederechter uitgedrukt
voornemen en de door die rechter gestelde
voorwaarde tot aflossing van het deel van
de lijfrente welke aan aanlegger toekomt,
verwezenlijkte ;
Dat laatstgenoemde, die het vermogen
had de grond als eigen goed te verkrijgen, dit vermogen heeft kunnen verzaken,
zoals de rechter over de grond het verklaart, zonder de in het middel aangeduide wetsbepai.ingen te schenden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 mei 1957. - I• kamer. ~ VoorzUte·r,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. - Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
Demeur.

I·

KAMER.

2 mei 1957

VERZEKERING.- VERZEKERING TE LAND.
- VRIJSTELLING VAN VERZEKERING. - GROVE SCHULD VAN DE VERZEKERDE. - SCHULD
DIE SLECH'l'S EEN GROND VAN VRIJSTELLING
UITMAAKT INDIEN DE SCHADE DOOR DEZE
SCHULD VEROORZAAKT WERD.
Opdat de verzelceraar, ove1·eenlcomst-ig artilcel 16 van de wet van 11 jttni 1874,
niet de last dient te dra,qen van de
schade waarvan de ve1·zekerde de dade1·
is, volstaat het niet dat de 'rerzelce1·de

__

j

-728een grove schuld (1) Z07b hebben begaan; bovendien wordt oak geeist dat
de schade door deze sch7tld werd veroorzaakt. (Impliciete oplossing.)
(MERGAN, '1.'. MAATSCHAPPIJ COMPANIA HISPANOAMERICANA DE SEGUROS.)

ARRES'J'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de door aan"
legger in cassatie, appellant, genomen
conclusies niet beantwoord heeft, in zover
ze subsidi'airlijk te kennen gaven dat het
aan gei:ntimeerde, verweerster in cassatie, behoorcle het bewijs te leveren dl;lt de
staat van dronkenschap van appellant de
beslissende oorzaak van het litigieus ongeval was geweest :
Overwegende dat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat aanlegger, ten gevolge van een ongeval op 11 juli 1953
voorgevallen, verschillende straffen opliep om onvrijwillige slagen en verwondingen veroorzaakt te hebben en om zijn
voertuig in staat van dronkenschap bestuurd te hebben; dat hij bovendien veroordeeld werd tot het betalen aan het
slachtoffer van een som van 29.500 frank
ten provisionele titel ;
Dat verweerster, zijn verzekeraarster,
op artikel 16 van de wet van 11 juni 1874
steunend, de burgerlijke aansprakelijkheid weigerde te vrijwaren ;'
Dat aanlegger de verweerster dagvaardde tot terugbetaling van de door hem aan
het slach toJ:ler betaalde sonnnen. en van
de kosten;
Dat het bestreden arrest, de beslissing
van de eerste rechter bevestigende, de
vordering niet gegrond verklaart;
Overwegende dat aanlegger de bij zijn
conclusies v66r het hof van beroep, wat
de toepassing betreft van voormelcl artikel 16, in hoofdorde heeft staande gehouden, dat niet bewezen was dat, door zijn
voertuig in staat van dronkenschap te
besturen, hij een zware fout zou begaan
hebben in de zin van die bepaling, en, in
bijkomende orde, dat verweerster het bewijs niet leverde dat de dronkenschap
van aanlegg·er de oorzaak van het ongeval
was geweest en dat nit het strafclossier
(1) Nopens het begrip van grove schuld, ·i~
de zin van artike],. 16 van de wet van 11 juni
1874, zie verbr., 29 januari en 22 mei 1953
(ATT. YeTb1·., 1953, blz. 371 en 651; Bull. en
PASIC., 1953, l, 415 en 735).

bleek dat het ongeval te wijten was aan
een verkeerde rijbeweging van aanlegger
die, bij het ontwijken van een voetganger
die plotseling de rijweg overstak, naar
links had gezwenkt zonder er in te slagen
zijn voertuig weder recht op de weg te
brengen vooraleer het slachtoffer te treffen;
Overwegende dat het arrest, zonder
desomtrent door de voorziening bestreden
te worden, vaststelt dat aanlegger door
een voertuig in staat van dronkenschap
te besturen een zware font beging in de
zin van artikel 16 van de wet van 11 juni
1874;
Doch, overwegende dat het arrest de
subsidiaire conclusies van aanlegger niet
tegenkomt, waarbij, wegens bepaalde beweegredenen, het oorzakelijk verbanil tussen de dronkenschap en het ongeval betwist werd; dat het aldus artikel 97 van
de Grondwet in het middel ingeroepen,
schendt;
'
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het beslist
heeft dat aanlegger een zware fout heeft
begaan in !. de zin van artikel 16 van de
wet van 11 juni 1874; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worclen o'p cle kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweer-.
ster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luilc

2 mei 1957. - 16 kamel'. - T1oorzitte1·,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter.- T1erslaggeve1·, H. Anciaux Henry
de Faveaux. - Gelijkluiclende conclusie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HR. Velclekens
en Simont.
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1° SEQUESTER DER GOEDEREN VAN
DE VERDACHTEN AAN WIE MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD. - BEHEER, DOOR DE DIENST VAN HE'l' SEQUESTER;
VAN DE ONDER SEQUESTER GESTELDE GOEDEREN. VERHAAL VAN DE GESEQUESTREERDE,

2o SEQUESTER DER GOEDEREN VAN

DE VERDACHTEN AAN WIE MISDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE
VEILIGHEID VAN DE STAAT WORDEN TEN LASTE GELEGD. - TEGELDEMAKING, DOOR DE DIENS'l' VAN HET SEQUES'I.'ER, VAN DE ONDER SEQUESTER GESTELDE GOEDEREN,- VERHAAL VAN DE GESEQUESTREERDE.

1o De gesequ.estreenle vindt in het gemeen reoht een reohterT;ijlc verhaal te-

-729uen de Dienst van het seq~tester wanneer een hem toebehorend burgerlijlc
1·echt we1·d gekrenkt, door het beheer
van deze dienst, op de onde1· sequestm·
gestelde noederen; zullc verhaal staat
hem evenwel niet oven -uo6r de nitvoering van de doo1· de dienst voorgestelde
daden van beheer, dan indien de wet
deruelijk verhaal regelt (1). (Burgerlijk

Wetboek, art. 1382; besluitwetten van
17 januari 1945, art. 6, en 10 januari
194U, art. 1.)
2o De geseq~wstreenle is niet toenelaten
zich in rechte te verzetten te,qen de door.
de Dienst van het sequester voorgestelde tegeldemaking van de onder seq~tester gestelde goederen, behattdens,
naderhand, verhaal tegen de Dienst van
het sequester indien de tegeldemaking
van de goederen een bu.rgerlijlr; recht,
hem toebehorend, heett gekrmikt (2).

(Besluitwetten van 17 januari 1945, artikel 6, en 10 januari 1946, art. 1; wet
van 20 maart 1954, art. 1 en 2; Burgerlijk Wetboek, art. 1382.)
(DENDOOVEN EN VERBURGHT,
T. DIENST VAN RET SEQUESTER.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 en 6 (dit laatste
inzonderheid in zijn alinea's 2, 4 en 5)
van de besluitwet van 17 januari 1945 betreffende het sequester der goederen van
de personen aan wie misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid
van de Staat worden ten laste gelegd en
der goederen van de verdachten, - gezegd artikel gewijzigd bij artikel 1 van
de besluitwet van 10 januari 1946 -, van
de artikelen 9 en 10 derzelfde besluitwet
van 17 januari 1945, van de artikelen 1,
2, 9, 19 en 20 van de wet van 20 maart
1945 · betreffende de sequestratie en de
tegeldemaking van de goederen, rechten
en belangen der zelfde personen en van
artikel 97 van de Grondwet, doordat, luidens het bestreden arrest, de hoven en
rechtbanken, bij toepassing van het beginsel van de scheiding der machten, onbevoegd zijn om over de verrichtingen van
(1) en (2) Raadpl. het verslag aan de Regent
dat de besluitwet van 10 januari 1946 voorafgaat (Pasin., 1946, biz. 24), de memorie van
toelichting en het advies van de Raad van
State, betreffende de wet van 20 maart 1954
(Parl. Besch., Senaat, zittijd 1951-195\!, nr 241),
het verslag van de Oommissie van de Senaat
(ibid., Senaat, zittijd 1953-1954, nr 107) en de

1

de Dienst van het sequester een voorafgaalidelijke controle uit te oefenen, door
beoordeling van de noodzakelijkheid d'e
gesequestreerde goederen tegelde te rnaken om het passief te betalen, eiser niet
bewijst dat de beschouwde maatregel van
tegeldemaking onwettelijk is, daar een
eenvoudige betwisting van het bedrag van
het pas~<ief te dien opzichte niet volstaat,
en de aan de rechtbanken, bij alinea 5
van artikel 6 van de besluitwet van 17 januari 1945, gewijzigd bij die van 10 januari 1946, toegekende bevoegdheid uitsluitend de ·betwistingen over de deugdelijkheid der door de andere schuldeisers
overgelegde sclmldvorderingen betreft;
doordat die redenen van het bestreden arrest de rechter over de grond ertoe gebracht hebben zowel zich onbevoegd te
verklaren om vari de eis, ertoe strekkende
de verkoop der gesequestreerde onroerende goederen te doen. opschorsen, kennis
te nemen, als de eis tot uitstellen van het
onderzoek der zaak tot beslissing van de
bevoegde overheid over de interpretatie
van het ten bate van eiser getroffen genadebesluit en over het aan zijn nieuw
genadeverzoek te geven gevolg niet gegrond te verklaren; dan wanneer, eerste
onderdeel, de bevoegdheid, welke aan de
rechtbanken overeenkomstig het gemeen
recht toegekend is .door alinea 5 van artikel 6 van de besluitwet van 17 januari
1945, gewijzigd door die van 10 januari
1946, voorgeschreven wordt « ingeval van
betwisting over de toepassing van dit artikel », en die algemene bewoordingen·
niet toelaten ujt gezegde bevoegdheid de
betwistingen uit te sluiten welke onstaan
over de noodzakelijkheid de goederen te
gelde te maken voor het betalen van het
passief, tegeldemaking welke bij alinea 2
van hetzelfde artikel bepaald wordt; dat,
voor 't overige, artikel 9 van de wet van
20 maart 1954, door er zich toe te beperken te beschikken dat het verzet van de
gesequestreerde de verrichtingen van de
tegeldemaking niet zal stuiten, de bevoegdheid der gewone rechtsmachten om
de noodzakelijkheid der verrichtingen
van tegeldemaking te controleren impliceert; dan wanneer, tweede onderdeel,
eiser, ver van een blote betwisting van
het passief te uiten, liet geld en. dat de
aan de Staat nog versclmldigde belastingen - ten opzichte derwelke verhalen
aanhangig waren - evenals de ten bate
verklaringen aan de Senaat door de H. Hanquet, lid van de Senaat, verslaggever van dit
wetsvoorstel (Pm·l. Ann., Senaat, 1954, biz. 480).
Raadpl. ook verbr., 15 mei 1950 (An·. Ye,·br.,
1950, biz. 572; Bull. en PAsrc., 1950, I, 641),
10 juli 1952 (A,.,.. Ve7'bT., 1952, biz. 649; Bull.
en PASIC., 1952, I, 735) en 24 maart 1955 (An·.
Ye,·b,·., 1955, biz. 629; Bull. en PASIC., 1955, I,

818).

------ 730 van de Staat. verbeurdverklaarde vergelding - waarvan de ,uit hoofde van .de
aangeklaagde bedrijvigheid reeds betaalde belastingen dienden afgetrokken ~ op
verre na de do'or de Dienst beweerde bedragen niet, bereikten; dat, daar de daden welke tegen de schuldeisende Staat
kunnen opgeworpen worden· ook tegen de
Dienst van het sequester klrnnen opgeworpen worden, enkel het bepalen van,
die schulden het mogelijk ·zou geniaakt
hebben te beoordelen of ·de Dienst· zich
wettelijk kon betoepen, op de nood.zakelijkheid de gesequestreerde goederen te
gelde te maken, en dat het hof van beroep
dienvolgens voorbiuig beslist heeft dat de
beschouwde maatregelen van tegeldemaking niet onwettelijk waren, of althans
niet op aclaeq~utte wijze geantwoord heeft
op de door eisers uitgedrukte redenen :
Over bet eerste onderdeel :
0Yerwegende dat de wettelijke opdracht
van de bij de besluitwet van 23 augustus
Hi4'1 opgerichte Dienst van het sequester,
behalve de bewaking, de bewaring en bet
beheer van de bij toepassing van de besluitwet van 17 januari 1945 onder sequester gestelde goederen en belangen
(artikel 6 van evengemelde besluitwet), de
tegeldemaking van de goederen begrijpt
wanneer deze nodig blijkt om het passief
aan te zuiveren (artikel 1 van de besluitwet van. 10 januari 1946) en . dit tot zodanig beloop als nodig is om bewust passief te voldoen met dien verstande dat
de dienst evenwel bet gehele vermogen te
gelde kan maken wanneer de tegeldemaking van een deel de waarde van het geheel zou verminderen (artikel 2 van de
wet van 20 maart 1954) ;
Overwegende dat, zo de gesequestreerde
in het gemeen recht bet vermogen vindt
bij de hoven en rechtbanken aanhangig
te maken de krenking, door de Dienst van
bet sequester die beweert te handelen binnen de perken van zijn opdracht, van een
hem toebehorend burgerlijk recht, wanneer dergelijke krenking ontstaan is, dat
beroep hem evenwel v66r de uitvoering
van de maatregelen tot tegeldemaking·
door de dienst niet openstaat dan indien
de wet dergelijk beroep regelt;
Overwegende dat aallleggers doen gelden dat artikel 1, lid 5, van de besluitwet
van 10 januari 1946, naar luid van hetwelk in geval van betwisting over de toepassing van « clit artikel ll, de rechtsvordering overeenkomstig het gemeen recht
aan cle rechtbanken onderworpen wordt,
hun toestaat v66r de rechtbanke'n de
vraag te brengen of, in onderhavig geval,
rekening houdend ·met de omstanclighede·n
die zij inroepen, maatregelen tot tegeldemaking noclig zijn ;
Overwegencle dat de ingeroepen bepaling in de wetgeving op het sequester in-

gevoerd is dopr de besluitwet van.10 januari 1946, waarvan het doel hoofdzakelijk was een recht van voorrang toe te
kennen aan de gewone schuldeisers ten
opzichte van de schuldvordering welke ue
Staat kan doen gelden wegens veroordeling tot schadevergoeding of teruggave
die ten laste van de gesequestreerde zouden zijn uitgesproken;
Overwegende dat dit recht echter toeg·ekend was mits zekere waarborgen welke
de dienst in staat stelden. elke schuld,
waarvan de deugdelijkheid hem niet bewezen was, af te wijzen en onder meer
niits het vermogen aan de' rechtbanken de
betwistingen voor te leggen welke omtrent de deugdelijkheid der aangevoerde
schuldvorderingen mochten ontstaan;
Overwegende dat zowel uit de plaats
welke lid 5 in de tekst van het artikel
inneemt, als uit de andere bepalingen van
de besluitwet van 17 januari Hl45 waarin
het werd ingelast alsmede uit het verslag
ami de Regent, dat de besluitwet van ·
10 januari 1946 voorafgaat, blijkt dat het
in die bepaling voorziene vermogen de
zaak bij de rechtbanken aan te brengen
enkel toegekencl is in het geval bedoeld
door de besluitwet van 10 januari 1946,
dit wil zeggen wanneer betreffende de
deugdelijkheid of de rang van de overgelegde sclmldvordering een betwisting bestaat;
:Overwegende dat een der voornaamste
doelen van de achtereenvolgens van
kracht geworden wetsbepalingen, alsmede
van de wet van 20 maart 1954 welke die
bepalingen aanvult, is de opdracht van de
Dienst van het sequester te vergemakkelijken door alle maatregelen onmogelijk
te maken welke ten doel zouden hebben
de werking van de clienst te vertragen;
Overwegende, tenslotte, dat. artikel 9
van .de wet van 20 maart 1954, verre van
de bevoegdheid der gewone gerechten te
impliceren om de noodzakelijkheid van
de verrichtingen tot tegeldemakirig vooraf
na te gaan, integendeel verhinde~·t dat
enige procedure die tegeldemaking zou
vertragen, het enige in aanmerking geno~
men verzet, · zoals in de vroegere wetsbepalingen reeds in het licbt was gesteld,
het verzet zijnde van de gesequestreerde
of van zijn schuldeisers met betrekking
tot betwiste schuldvorcleringen ;
Overwegende dienvolgens dat het eerste
onderdeel van het middel naar recht
faalt;
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat, in strijd met wat in
het middel aimgevoerd is, het bestreden
arrest niet beslist da t de door de Dienst
van het sequester gelaste maatregelen tot
tegeldemaking wettelijk waren;
Overwegende dat, na e1:op gewezen te
hebben dat in onderhavig geval geen bur-
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gerlijk recht hie en nnno geschonden was,
het arrest zich erbij bepaillt vast te stellen dat aanleggers enkel beweren, in
strijd met wat de Dienst van het sequester acht, dat de verkoop van de onder
sequester gestelde goederen niet nodig
was om de aanzuivering van het passief
te verzekeren, en te beslissen dat aanleggers in gebreke blijven de onwettelijkheid
van de gelaste maatregel te bewijzen,
daar zij zich ertoe beperken het passief
te betwisten, wat zonder invloed ls op de
wettelijkheid van een maatregel waarvan
zij slechts de noodzakelijkheid critiseerden;
Dat dit onderdeel van het middel in
feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
3 mei 1057. - 1• kamer. - l'oorzitter,
H. Wouters. eerste voorzitter. - l'er:Stayyever, H. Bayot. Gelijlcl1tidende
oonolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Demeur en Simont.

2° B'ij gemis aan beding dat de schttldenaar in gebreke :zal gesteld wonlen door
het lottter ve1·st1'ijlcen van de tennijn,
mag de sohuldenaa1· van een verbintenis
om iets te doen in een overeengelcomen
te1·mijn, slechts ve1·oo1·deeld worden tot
s'chade'Uerqoeding wegens vertmqing in
de uitvoedn{l van de ve1·bintenis, indien hij in geb1·elce we1·d gesteld doOT
de schuldeise1·, behottdens het zott voortvloeien, hetzij uit het voorwerp of de
aard van de overeenlcomst, hetzij uit
andere door de ,·eohte1· vastqestelde omstandi,qheden, dat, na het verstrijlcen
van de overeengelcomen termijn, de nitvoeTin,q van de verbintenis feitelijlc onmogelijk zou gewOTden zijn of geen mit
meer voor de sohu.ldeiser zmt lcu.nnen
vertonen (2), namelijlc, in geval '!Jan
verbintenis '!Jan levering van {loede1·en,
indien deze onderhev·ig wa1·en aan belangrijlce zn·ij sverande1·ingen. (Burger-

lijk Wetboek, art. 1139 en 1149).
(N.

Y.

COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES,
1'. N. V. HUILERIES DE LA NETHE.)
ARREST.
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RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 februari 1956 gewezen door
1° SCHIP-ZEEVAART, - VERVOER TER het Hof van beroep te Brussel ;
ZEE. - VERTRAGING· BIJ DE LEVERING VAN DE
Over "de vier middelen samen, het eerVERVOERDE GOEDEREN. - ,SOHADEVERGOEDING. ste, afgeleid uit de schending van a!·ti- TOEPASSING VAN DE REGELS VAN RET BUR- kel 97 van de Grondwet en, voor zoveel
GERLIJX WETBOEK BETREFFENDE DE INGEBRE- als nodig, van de artikelen 1139 en 1146
KESTELLING.
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
2° OVEREENKOMST. - VERBINTENIS OM bestreden arrest, enerzijds vaststellende
dat de kwestieuze eis gesteld was voor
·lETS TE DOEN IN EEN BEPAALDE TERMIJN. VERTRAGING. - SOHADEVERGOEDING. - IN- de schade dle voortgesproten was uit de
'GEBREKESTELLING GEEIST. - UrrzoNDERIN- vertraging bij de levering te Antwerpen
' van de door eiseres vervoerde goederen,
GEN.
en anderzijds dat er geen inmorastelling
1° De regels van het Bttrgerlijlc Wetboelc,
van eiseres - die dit inriep - door verbetrefjende de in,qeb1'(37cestelling in geval
weerster geweest was, nochtans . eiseres
van vertTaging bij de ttitvom·ing van
verantwoordelijk verklaart voor de schaeen verbintenis om iets te doen, zijn
de uit de kwestieuze vertraging voortgetoepasselijk op de schttld van schadesproten, om reden dat : « 1° in geval van
vergoeding wegens vertraging bij de leeen zeereis, de vervrachter zijn verplichvering van de ter zee ver'Uoerde goedetingen op verre afstanden en in afwe.zigren (1). (Zeewet, art. 128; Burg. Wetb.,
heid van de bestemmelingen van de lading
art. 1146.) (Stilzwijgende oplossing.)
moet uitvoeren; 2° dat, indien een hinder(1) Raadpl.,

in

uiteenlopende zin, enerzijds : CRESP, D1·oit mw·itime, bd. II, biz. 108;
JACOBS, Le d·roit mw·itime belge, nr 359;
SMEES1'ERS en WrNKELMOLEN, Droit ma1·itime et
fluvial, bd. II, nrs 546, 549 tot 552; BELTJENS,
D1·oit commercial belge, bd. IV, art. 128, nr 14;
FuzrER-HERMAN, JU!pertoi•·e, yo Aff,·etement,
nrs 389 en 390; Rep. pmt. ,z,.. belge, yo Navil·eNavigation, nrs 858, 873, 875, 905 en 920;
anderzijds : LYON-CAEN en RENAULT, 'I'!·aite de
d•·oit commacial, bd. V, nrs 732 tot 737;

RrPERT, Droit mm·itime, bd. II, nrs 1687 tot
1689, 1702 tot 1704; yerbr. Fr., 31 juli 1912
(Dall. per., 1913, I, 131); anderzijds nog :
DE VALR'OGER, Droit maritime, bd. II, nrs 816
en 817; BAUJoN; Traite de d1·oit maritime,
bd. III. nrs 787 en 922.
. (2) Verbr., 20 december 1951 (A,.,._ Ve,·b•·.,
1952, biz. 190; Bull. en PAsrc., 1952, I, 207).
Raadpl. ook Yerbr., 9 februari 19'22 (Bull. en
PAsrc., 1922, I, 155) en 20 mei 1948 (A1'1'.
Verb1·., 1948, biz. 2-78; Bull. en PAsrc., 1948, I,
324).
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gelegenheid heeft de nodige maatregelen
te nemen en de beschikbare tijd te benuttigen; 3° dat de kapitein de plicht heeft
op eigen inHiatief te handelen, daar een
inmorastelling practisch onmogelijk is;
4° dat de kapitein dienvolgens in de voorwaarden verkeert van de tweede beschikking van de aangehaalde tekst (art. 1146)
wanneer hij de tijd laat verstrijken waarin de voor hem bestaande verplichting
uitgevoerd moest worden; 5° dat de vervracllter dienvolgens van rechtsweg·e in
mora is >l ; dan wanneer er niet het minste
verband bestaat tussen, enerzijds, de drie
eerste beweringen van het bestreden arrest en, anderzijtls, de twee volgende beweringen, die nochtans voorgesteld worden als eruit voortspruitende gevolgen;
dat, inderdaad, nocll het feit dat de vervrachter zijn verbintenis op verre afstand
moet uitvoeren, noch ·het feit dat de kapitein alleen de notlige maatregelen .kan
nemen bij een hindernis, noch het feit dat
de kapitein de plicht heeft op eigen initiatief te handelen, daar een i'illllorastelling practisch onmogelijk is, 011 geen enkele wijze de oplossing rechtvaarcligen
van de vraag, die nochtans de rechters
over de groncl met deze beweringen willen beantwoorden, te weten of, volgens
voormeld artikel 1146, tle inmorastelling
nutteloos geworden was om reden dat
« hetgeen de schuldenaar zich verbonden
heeft te geven of te doen, niet kon geg·even of gedaan worden dan binnen ee·n
bepaalde tijd, die hij heeft laten voorbijgaan ll; dat deze ·drie voorgaande beweringen klaarblijkelijk ane verband
missen met het criteril1m vereist door
artikel 1146, terwijl de toepassing van
die wetsbepalingen nochtans door het bestreden arrest ·. als het gevolg van die
beweringen wordt voorgesteld, dan wanneer die verwarde, onsamenhangende en
zelfs duistere beweegredenen geenszins
beantwoorden aan de voorschriften van
artikel 97 van de Grondwet, hetgeen overeenstemt met een gebrek aan motivering
(eerste ondercleel); ·dan wanneer het bestreden arrest, na vooropgezet te hebben
dat, luachtens voormeld artikel 1146, de
ingebrekestelling niet wettelijk vereist
was, vervolgens als conclusie afieidt « dat
de vervrachter dienvolgens van rechtswege in mora is ll, hetgeen nochtans geheel verschillend is van, en zelfs tegenstrijdig is met, het eerste geval en een
toepassing van artik<H 1139 van het Burgerlijk W etboek uitmaakt, volgens het·welk de schuldenaar door tle overeenkomst van rechtswege kan in mora gestelcl worden wanneer deze bepaalt dat
hij in gebreke zal zijn zontler dat enige
akte nocUg· is en aileen door het verstrijken van de termijn, terwijl het arrest
nochtnns geen enkel feit inroept dat de

toepassing daarvan zou rechtvaardigen,
dan wanneer die duistere en tegenstrijdige motieven, die niet toelaten uit te
maken welke wetsbepaling het bestreden
arrest eigenlijk heeft willen toepassen,
een schending uitmaken van artikel 97
van de Grondwet (tweede onderdeel); het
tweede, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1139 en
1146 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest, enerzijds vaststellende dat de kwestieuze eis gesteld was
voor de schade die voortgesproten was
uit de vertraging bij de levering te Antwerpen van de door eiseres vervoerde
goederen, en anderzijds dat er geen inmorastelling van eiseres - die dit · inriep
- door verweerster geweest was, nochtans eiseres venmtwoordelijk verklaart
voor de schade ilit de kwestieuze vertl·aging voortgesproten, om reden dat :
1° << uit de voorgelegde stukken niet blijkt
dat de juiste tijdstippen: van de opgeloperi
averijen, noch hun 'IWaarwichtigheitl err
de gevolgen daarvan kenbaa1· waren; dat;
nochtans, .zelfs indien appellaiite '(hier
verweerster) op voldoende wijze de ·'i·eis
van het schip had -kunnen volgen, het
aangehaalde artikel 1146 haar niet oplegde inlichtingen desaangaande in te winnen; dat die tekst aan de schuldeisers
een verplichting oplegt die in feite het
verval van zijn rechten kan teweegbrengen; dat die regel van de inmorastelling
daarom stipt client uitgelegcl; dat geen
andere handelingen van de sclmlcleiser
gevergd ·.mogen worden dan· deze die de
wet ·voorziet ; da t de koopman in goederen
de gebruiken van zijn vak moet ·kennen,
maar niet alle feiten die zich voordoen
in de zeevaart, dewelke voor hem een
vreemd vak is, zelfs wanneer hij bestemmeling is van overzeese goederen Jl en
2° << dat weliswaar appellante (hier verweerster) in november 1951 uit eigen beweging voeling· genomen· heeft met geintF
meerde (hier e1seresr; dat zij toen irilichtingen vroeg over de toestand; dat . zij
daarbij de tegenpartij niet in mora stelde;
dat appellante mocht oordelen dat een inmorastelling overbodig was, om de hoger
aangehaalcle reclenen; clat cUt standpunt
des te meer gerechtigcl was claar het Hof
van beroep te Gent op 21 november 1892
de stelling aanvaard had bij clewelke de
hoger ontwikkelde motieven zich aansluiten, en claar, indien l1etzelfde hof in een
later gevelcl arrest de ter zake geclane
inmorastelling als volcloencle aanzag, het
geenszins te kennen gaf cla t he,t zijn bestaancle rechtspraak herriep ll, clan wanneer die beschouwingen niet het · minste
verbancl hebben met het ingeroepen verweermiclclel tot afwijzing van de schaclevergoeding, door eiseres afgeleicl uit het
getrek a an inmorastelling' en zij claarbij
nog tegenstrijdig zijn met de beweegre-
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inmorastelling practisch onmogelijk zou
geweest zijn, en zij eveneens wettelijk
hoegenaamd niet de minste uitzondering
knnnen vaststellen aan de verplichting
om de schuldenaar in gebreke te stellen,
daar zij geenszins vaststellen, noch dat
eiseres haar verplichting tot levering van
de koopwaar niet meer binnen een bepaalde tijd, die zij had laten voorbijgaan,
kon nitvoeren, noch dat er ·door de overeenkomst tussen partijen bedongen was
dat eiseres in mora zou zijn zonder enige
akte en door het verloop aileen van een
gebeurlijk bepaalde termijn; llet derde,
afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1139 en 1146 van
het Brirgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, enerzijds vaststellende dat
de kwestieuze eis gesteld was voor de
schade die voortgesproten was uit de verc
traging bij de levering te Antwerpen van
de door eiseres vervoerde goederen, en
anderzijds dat er geen inmorastelling van
ei~eres die dit inriep .~ door verweerster geweest was, nochtans eiseres verantwoordelijk verklaart voor de schade
uit de kwestieuze vertraging voortgesproten, om reden tlat cc geintimeerde (hier
eiseres) tevergeefs beweert dat zij mQcht
geloven dat, bij gemis aan prote'st, ai:ipellante (hier verweerster) deed nitschijnen
dat zij geen belang had in de uitvoering
van de reis in de normale termijn; dat
een koopman gewoonlijk belang heeft .in
de beschikking over zijn koopwaren, en
dat dit belang voor geintimeerde des te
dnidelijker moest zijn waar, in het in
aanmerking komend tijdperk, vele goederen aan sterke prijsschommelingen onderworpen waren; dat een misverstand over
de inzichten van appellante ook onaannemelijk is om reden dat, niet enkel in
Belgie, maar ook in het land van geintimeerde, de vereiste van een inmorastelling volgens de omstandigheden wordt
beoordeeld; dat het Hof van cassatie van
Frankrijk, in een arrest van 31 jnli 1912,
schadevergoeding voor onverrechtvaardigde laattijdige aankomst van een zeeschip
als wettig erkend heeft wanneer de scherrding van artikel 1146 van het Burgerlijk
Wetboek als middel van cassatie ingeroepen werd en het duidelijk is dat ter zake
geen inmorastelling geschiedde », dan
wanneer het enig feit dat verweerster, in
hoedanigheid van bestemmeling, belang
had bij de nitvoerlng van de reis in een
normale tijdspanne, vooral wegens de veranderingen van prijs, geenszins toelaat
wettelijk te beslissen dat de levering door
de vervoerder, eiseres, niet meer kon gedaan worden na een bepaalde tijd die zij
had laten verstrijken, nocll dat de bestemmeling ontheven was door de overeenkomst een ingebrekestelling te doen,
zodat alzo de verwerping van lte.t ver-

weermiddel van eiseres niet wettelijk gerechtvaardigd is; het vierde, afgeleid nit
de schending van de artlkelen 97 van de
Grondwet, 1139 en 1146 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
enerzijds vaststellende dat de kwestieuze
eis gesteld was voor de scllade die voortgesproten was uit de vertraging bij de
levering te Antwerpen van de door eiseres
vervoerde goederen, en ander.zijds dat er
geen inmorastelling van eiseres - die dit
inriep - door verweerster geweest was,
nochtans eiseres verantwoordelijk verklaart voor de schade uit de kwestieuze
vertraging voortgesproten, om reden dat
<< uit het voorgaande . volgt dat geintimeerde (hier eiseres) tijdig kennis had
van de onzeewaardigheid van het schip;
dat zij tot een overscheping kon en moest
overgaan; dat zij de kosten daarvan bespaarde; dat de reis hierdoor verlengd
werd in een mate die alle aanneembare
perkeu verre te boven gaat; dat appellante (hier verweerster) een zeer grote
sehade leed; dat . geintimeerde hiervoor
niet enkel in recllte maar ook in billijkheid verantwoordelijk is », dan wanneer
noch de kennis van de onzeewaardigheid
van het schip door eiseres, nocll billijk:
heidsbeschouwingen de verwerping van
het verweermiddel van eiseres; afgeleid
uit artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, wettelijk kunnen rechtvaardigen,
daar die motieven noch vaststellen dat
eiseres haar verplichting slechts in een
bepaalde tijd .kon uitvoeren die zij heeft
laten voorbijgaan, noch dat verweerster
bij overeenkomst vrijgesteld was van het
betekenen van een imnorastelling, zodat
alzo de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden werden :
Overwegende dat nit de stukken van de
procedure blijkt dat de door verweerster,
cognossementhouder, tegen aanlegster.
zeevervoerder, ingestelde vordering ertoe
strekte herstelling te bekomen van de
schade veroorzaakt door de afievering in
de haven van bestemming, met een vertraging van .zeven maanden, van een la:
ding coprah, schade voortvloeiende, ener- '
zijds, uit de verhoging van het gehalte
aan vetznnr van de koopwaar en, anderzijds, nit de prijsdaling van de koopwaar
tussen de datum waarop het schip normaal moest aankomen en cle werkelijke
datum van de aankomst;
Dat de eerste rechter wegens qualiteitsvermindering van de koopwaar een vergoeding heeft toegekend, doch deze gevorderd wegens prijsdaling heeft ontzegd;
Dat, v66r het hof van beroeJJ, de noodwendigheid van een ingebrekestelling door
aanlegster slechts werd ingeroepen ten
aanzien van de schade voortvloeiende nit
de prijsdaling ;
Dat. dienvolgens, in zover zij de beslis-
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sing over de schade voortvloeiende uit de
qualiteitsvermindering van de koopwaar
bestrijden, de middelen nieuw en, derhalve, onontvankelijk zijn;
Overwegende dat uit de in de middelen
aangellaalde motieven van het arrest tot rechtvaardiging van de beslissing
waarbij aan verweerster het recht op vergoeding wegens prijsdaling wordt toegekend en een deskundigenonderzoek wordt
gelast om de hoegrootheid van de deswege
geleden schade te ramen - kan worden
afgeleid noch dat, na het verstrijken van
de door het arrest voor normaal gehouden
duur van de reis, de uitvoering van de
verbintenissen van aanlegster hetzij stoffelijk onmogelijk was geworden, hetzij
geen nut voor de schuldeiser meer opleverde, noch dat dergelijke omstandigheden voortvloeien hetzij uit de aard hetzij
uit het voorwerp van het contract, zoals
die door het arrest worden beschreven;
Dat, meer in 't bijzonder, het arrest
niet vaststelt dat, gedurende het in aanmerking genomen tijdperk, de vervoerde
koopwaar aan sterke prijsschommelingen
onderhevig was;
Overwegende dat, door op grond van de
in de middelen overgenomen beschouwingen, het verweermiddel van aanlegster,
afgeleid uit het afwezen van alle ingebrekestelling, te verwerpen, het arrest de in
de voorziening aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest doch alleen in zover het uitspraak doet over de eis tot schadeloosstelling weg·ens prijsdaling van de vervoerde koopwaar; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt ieder der .
partijen tot de helft der kosten; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
3 mei 1957. ·- 1 6 kamer. - Foorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ferslaggever, H. Belpaire. ~ Gelijlclnidende
concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Ple-iters, HH. VanRyn en Demeur.

le

KAMER. -

3 mei 1957

1° OVEREJENKOMST. - SCHULDIGE NIETUITVOE)UNG. - SCHADE\'ERGOEDING. - 0NDERGAAN VERLIES EN WINSTDERVING.
0MVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING.
2° MIDDELEN '_rOT VERBREJKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT ZEKERE
REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING CRI'l'ISEER'l'. - BESCHIKKING DOOR ANDERE REDE-

NEN GERECHTVAARDIGD. KELIJK.

lVliDDEL ONONTVAN-

3° TUSSENKOMST. - BURGERLIJRE ZAKEN. - VERBREKING. - VORDERING VAN
VERWEERDER TOT GEMEENVERKLARING VAN
HET ARREST. - VERWERPING VAN DE VOORZIENING. - VORDERING ZONDER VOORWERP"
GEWORDEN.
1° in geval van sch~tldige niet-ttitvoe1··ing
van een cont,·acttt{fle verbintenis, moet
de door de schttldenaar versclmldigde
schadevergoeding, zowel wat betreft het
door de schttlde·iser ondergaan verl-ies,
als wat betrett zijn winstderving,
slechts omvatten hetgeen een onmiddellijlc en rechtstreelcs gevolg is van het
niet-ttitvoeren van de verbintenis. (Bur-

gerlijk Wetboek, art. 1151).
2° Is niet ontvanlcelijlc, bij gebrelc aan
belang; het middel dat slechts zelcere
redenen crUisee1·t van de bestreden
beslissing, wanneer andere 1·edenen volstaan om de beschilclcing te rechtvaardigen (1).

3° De verwer1Jing van de voo1·ziening
maakt zonder voo1·werp de vordering
van ve1·weerder tot gemeenverlclaring
van het a1-rest jegens een de1·de '(2).

(HERD, T. N. V. BRASSERIE PIEDB<EUF EN DE
SUTTER; N. V. BRASSERIE PIEDB<EUF, T. DE
SUTTER.)
ARREST.
1

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juli 1955 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik in
hoger beroep uitspraak doende ;
Overwegende dat de zaken op de algemene rol gebracht onder nrs 1955 en 1989
samenhangend .zijn;
I. Over de voorziening van de aanleggers Herd :
A. Voor zoveel de voorziening tegen
Marie De Sutter g·ericht is :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie opgeworpen en overeenkomstig· artikel 17ter
van de wet van 25 februari 1925 betekencl :
Overwegencle dat het bestreden vonnis
noch bij eigen beschikking, noch bij bevestiging van het vonnis a q~to, enige veroorcleling· ten laste van aanleggers en ten
(1)
1957,
(2)
1957,

Verbr., 12 april 1957

(B~tll.

en PASIC.,

I, 990·.
Verbr., 8 november 1956 (An·. Ye,·b,..,
blz. 193; Bull. en PAsrc., 1957, I, 251.
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voordele van verweerster heeft uitgesproken;
Waaruit volgt dat de voorziening bij
gebrek aan voorwerp niet ontvankelijk
is;
B. Voor zoveel de voorziening tegen de
naamloze vennootschap Brasserie Piedbamf gericht is :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis beslist,
enerzijds « dat het er weinig toe doet dat
de Brouwerij de zaken niet bespoedigd
heeft >> om de reden « dat de sleutels hun
reeds op 16 juli 1952 afgegeven zijnde >>,
hetzij .zes dagen na het vertrekken van
hun huurder, « de gebroeders. Herd >> die,
zoals het bestreden vonnis het .vaststelt,
de sleutels geweigerd hadden, << althans
het bedrijf van cafe hadden kunnen exploiteren in de plaatsen zoals ze waren >>;
dit wil zeggen in een staat van beschadiging die verre deze overtrof die het gevolg
van een normaal gebruik van de plaatsen
kon zijn, en anderzijds << dat de eerste
rechter terecht aan de eigenaars een vergoeding van 6.000 frank toegekend heeft
welke overeenstemt met het verlies geleden gedurende het tijdperk van een
maand dat vereist was voor de vaststellingen en de schatting van de huurbeschadigingen >>, zoals een vergoeding van.
9.000 frank bestemd voor het huurverlies
te compenseren tijdens de periode van
vijf en ve-ertig dagen nodig tot het uitvoeren van de herstellingen, dan wanneer het strijdig is aan de aanleggers een
vergoeding toe te kennen wegens huurverlies tijdens een vastgestelde periode, bepaald zonder rekening te houden noch met
de gedraging van de uittredende huurder,
noch met de voorwaarden die de aanleggers ertoe brachten een deskundig onderzoek aan te vragen, en ter.zelfdertijd te
beslissen dat, onverschillig de houding
van de t1ittredende huurdei·, de aanleggers hun handel in de plaatsen zoals ze
waren gedurende die zelfde periode hadden kunnen exploiteren << indien ze de bevinding van 10 juli 1952 onvoldoend acht~
ten>>, vermits het duidelijk is dat zo een
onroerend goed op een bepaald ogenblik
en met het oog op het drijven van een
handel door de eigenaar van dit onroerend goed 'kan bewoond worden, het ook
op hetzelfde ogenblik en met hetzelfde
doel in huur kan gesteld worden :
Overwegende dat de aanleggers bij con·crusies staande hielden dat het voortdurend onbezet zijn van hun gebouw veroorzaakt werd door de houding van de
verwerende vennootschan die hun verplicht had over te gaan tot het gerechtelijk vaststellen van de huurbeschadigingen en een bedrag van 600 frank per dag
als schadevergoeding wegens gebrek aan

genot vorderden tot op de dag van het
weder in staat zijn van de plaatsen, die
som << de kleinste dagelijkse winst vertegenwoordigende welke de exploitatie door
hen van de handel zou voortgebracht nebben>> in het onroerend goed;
Overwegende dat, na de beweegredenen
en de beslissing van de eerste rechter
overgenomen te hebben, volgens welke de
normale vertraging die uit de nodige
maatregelen van bevindingen kon volgen
op een maand diende geschat, de rechter
in hoger beroep, aanleggers conclusies
beantwoordend, erop wijst dat, indien dezen de bij minnelijke schikking gedane
bevinding .ontoereikend achtten, << zij althans het cafe hadden kunnen exploiteren
in de- plaatsen zoa,ls ze waren »;
Overwegende dat die beweegredenen
niet tegenstrijuig zijn, dat met de eerste
rechter de eventualiteit in aanmerking
nemend van een nieuwe inverhuringstelling en dienvolgens de noodzakelijkheid
van een voorafgaandelijk weder in ~;~taat
stellen van het gehuurde, het bestreden
vonnis hierop wijst dat de termijn van
een maand volstond om gerechtelijke bevindingen uit te lokken; dat, zo, integendeel, aanleggers zelf de plaatsen wilde
betrekken, niets belette de handel te exploiteren zoals de hum·ster op het einde
van de huurovereenkomst hem geexploiteerd had, wat niet verhindert later tot
O,e herstellingen over te gaan;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1136,
1142 tot 1150, 1382, 1709, 1719, 1720, 1728,
1730, 1731, 1732, 1735, 1754, 1755 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, om te beslissen dat de aanleggers slechts recht hadden << wat de
stoornis van het genot betreft », op een
vergoeding van 15.000 frank, beschouwt
dat, bij het verstrijken van een termijn
''an een maand, het hun behoorde de werken die moesten. gedaan worden te doen
uitvoeren en dat <<de huurder nooit de
herstellingen van de huurbeschadigingen
uitvoert wanneer hij het gehuurde verla. ten 'heeft », dan wanneer de verbintenis
welke de huurder opgelegd is, bij het eindigen van de huurovereenkomst, het gehuurde in goede staat van huurherstellingen terug te geven, van rechtswege die
impliceert de door zijn schuld verplichtend geworden zijnde herstellingswerken
te doen uitvoeren, derwijze dat het nadeel dat voor de verhuurder kan spruiten
uit de vertraging door de hmu·der gebracht aan het uitvoeren van die herstellingen tot op het ogenblik waarop, het onroerend goed werkelijk opnieuw in staat
gesteld is blijft bestaan :
_ Overwegende dat, na de ontruiming Yan
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de verwerende vennootschap bekomen te
hebben, de aanleggers deze gedaagd hebben tot betaling van een herstellingsvergoeding wegens de aan hun onroerend
goed vastgestelde beschadigingen en tot
betaling van een vergoeding wegens verlies van genot vloeiend uit de onmogelijkheid om het onroerend goed te bewonen
zolang de herstellingswerken niet uitgevoerd werden ;
Overwegende dat die vordering een eis
tot schadevergoeding uitmaakt wegens
niet-uitvoering door de huurder van zijn
verbintenis het onroerend goed in goede
staat van onderhoud terug te geven, het
eerste punt van de eis tot vergoeding van
het geleden verlies strekkend, het tweede
punt tot vergoeding van de winst waarvan de verhuurder · beroofd werd;
Overwegende dat krachtens artikel 1151
van het Burgerlijk Wetboek dergelijke
vordering, ten opzichte van het door de
schuldeiser ondergaan verlies en van de
winst die hij heeft moeten derven, slechts
hetgeen een onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg is van het niet-uitvoeren van de
overeenkomst kim omvatten;
Dat . onderzoekend, zoals hij daartoe
wettelijk gehouden was, of er in onderhavig geval een vei·band bestond tussen
de bew'eerde schade en het schuldig gebrek aan uitvoering, de rechter in hoger
beroep, een beschouwing van de eerste
rechter overnemend, verklaart dat «de
lijdelijkheid van aanleggers wat de ... betrekking van het onroerend goed betreft
niet het rech tstreeks gevolg is van de
staat van het onroerend goed bij het verlaten daarvan » ;
Overwegende dat de beoordeling door
de rechter over de grond van het best'aan
van clit oorzakelijk verband en van de
werkelijkheid van de schade van feitelijke aard en bijgevolg soeverein is ;
Overwege.nde dat het middel, dat slechts
de door de rechter in hoger beroen geuitte
beschou.,wing critiseert over het gewoonlijk verzuim van de huurders de huurbeschadigingen te herstellen wanneer ZlJ
het gehuurde hebben verlaten, alclus een
overbodige red en bestrijclt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
II. Over de eis tot tussenkomst van de
naamloze vennootschap Piedbo:mf tegen
Marie De Sutter :
Overwegende dat het afwij.zen van de
voorziening van aanleggers Herd de eis
tot tussenkomst zonder voorwerp maakt;
Om die redenen, de zaken samenvoegend, verwerpt de voorziening van aanleggers Herd en veroordeelt ze tot de kosten ervan; zegt dat de eis tot gemeenverldaring van het arrest zonder voorwerp
is en veroordeelt de naamloze vennoot-

schap Brasserie Piedbceuf tot de kosten
van haar oproeping in tussenkomst.
3 mei 1957. - 1• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlclttidende
conclttsie, H. Paul J\IIahaux, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn en Simont.
'
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. VEROORDELING VAN BETICHTE. 0NBEANTWOORD VERWEER. SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET.

Maalct een schending 1tit van arti7cel 97
van de Grondwet, het vonnis dat betichte tot schadevergoeding veroordeelt
jegens de burgerlijlce partij, zonder het
in de conclusies van betichte voorgesteld verweer op passende wijze te bearitwoorden.
(LEGER, T. VAUSE.)
ARRES'f.
RET HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 october 1956 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
Overwegende dat aanlegger zijn voorziening beperkt heeft tot de beslissing gewe.zen over de burgerlijke vorderingen
van verweerders Jules Vause en Lucien
Vause;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het Burgerlijk Wethoek en van de rechten der verdediging,
doordat het bestreden vonnis als gerechtvaardigd aanneemt de eisen van verweerders tot · schadevergoeding ten laste van
aanlegger, zonder het verweer te beantwoorden dat deze bij conclusies deed gelden tegen de burgerlijke vorderingen van
verweerders :
Overwegende, ener:iijds, dat, ter bestrijding van de eis van Jules Vause tot
schadevergoeding, aanlegger bij regelmatige conclusies v·oor de correctionele rechtbank heeft doen gelden (< dat het de eerste
maal is, op de terechtzitting, dat Jules
Vause een door het ongeval veroorzaakte
furunculose doet gelden en dat deze aandoening kennelijk zonder verband van
oorzaak tot gevolg is met het ongeval ll;
Overwegende, anderzijds, dat aanleggf'r,
om de eis van Lucien Vause tot schn!le-
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vergoeding te doen verwerpen, in dezelfde
conclusies betoogd heeft « dat de vrachtauto in het ongeval niets dan oppervlakkige schade geleden heeft, dat Lucien
Vause bij zijn ondervraging .zich trouwens
enkel het recht voorbehouden heeft zijn
voertuig te Iaten onderzoeken, dat dit onderzoek niet verricht werd en dat Lucien
Vause nagelaten heeft beklaagde aan te
manen om de vaststelling der schade te
konien doen, dat de burgerlijke _partij
door haar handelwijze beklaagde belet
heeft gebruik te maken van zijn recht
van verificatie, wat een wezenlijke waarborg voor de rechten der verdediging uitmaakt, dat de burgerlijke partij, voor de
eerste maal op de terechtzitting, twee
facturen overgelegd heeft waarvan de belangrijkste betrekking heeft op het mechanisch dee! hetwelk bij het ongeval niet
beschadigd werd, dat, alles we! beschouwd, de eisen der burgerlijke partij
in hun geheel dienen >erworpen te worden, daar Lucien Vause het enkel zichzelf
te wijten heeft zo hij nagelaten heeft de
onontbeerlijke formaliteiten te vervullen
met het oog op de verificatie, ten overstaan van beide partijen, van zijn schade;
· Overwegende dat, om de veroordeling
van aanlegger tot schadevergoeding jegens elke der verweerders te rechtvaardigen, het bestreden vonnis zich ertoe beperkt te verklaren << dat de .vordering der
burgerlijke partij Lucien Vause rechtmatig en gegrond is, dat zij dient te worden
ingewilligd >> en << dat het door de burgerlijke partij Lucien Vause ondergaan nadeel ew aeqttO et bono op 5.000 frank behoort te worden bepaald >>;
Overwegende dat het aldus de conclusies van aanlegger niet op passende wijze
beantwoordt en mitsdien artikel 97 van
de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het beslist over de
burgerlijke vorderingen van verweerders ;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, in hoger
beroep beslissend.
6 mei 1957. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Clelijlclttidende oonolu.sie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
(1) Vergel. verbr., 24 september 1956 (An·.
ve1·b1·., 1957, blz. 25; Bull. en PAsrc:, 1957, I,
40); raadpl. verbr., 11 juni 1956 (A1·1·. VeTbr.,
1956, blz. 845'; Bull. en PASIC., 1956, I, 1084).
(2) Nopens het punt dat de noodwendigheden van het verkeer, in zekere omstandigheVERBR.,
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VERKEER. KRUISPUNT. BESTUURDER DIE DE VOORRANG VAN DOORGANG GENIET.
.ANDERE RESTUURDER HET KRUISPUNT
REEDS OPGEREDEN ZIJNDE VERPLICH'f!NG
VOOR DEZE LAATS'l'E RESTUURDER HET KRUISPUNT ONJIUDDELLIJIC TE ONTRUIMEN, WELKE
OOK DE OMS'l'ANDIGHEDEN MOGEN WEZEN,
DOOR GEEN ENKELE BEPALING VAN DE WEGCODE OPGELEGD.

VERKEER. BESTUURDER REEDS EEN
KRUISPUN'l' OPGEREDEN ZIJNDE. VONNIS
DAT ALS REGEL STEL1' DAT DE VEREIS1'EN VAN
HET VERKEER DEZE RES'l'UURDER VERPLICHTEN
HET KRUISPUNT ONMIDDELLIJK TE ONTRUIMEN, ZELFS ZDNDER DAT HIJ ZOU REHOEVEN
DE REGELEN OP DE VERKEERSVOORRANG IN
ACHT TE NEMEN. 0NWETTELIJKE BESLISSING.

1° Cleen enlcele bepaling van de Wegoode
legt aan' de bestutM'der die een krnisptmt opgm·eden is, de verpliohting op
het onmiddellijlc te ontruimen, weUce
ook de omstandigheden moyen wezen (1).
2° Is onwett·ig het vonnis dat als 1·egel
stelt dat de ve1·eisten van het verlceer
de bestmwder die een lcruispm~t opgereden is verpliohten het onmiddellijk te
ontruimen, zonder dat hij de 1·egelen op
de verlcem·svoormng behoett in aoht te
nemen (2).
(VAUTMANS, T. CUVELIER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 october 1956 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. In .zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de publieke vordering welke ingesteld is :
1 o Tegen verweerder :
Overwegende dat aanlegger zonder hoedanigheid is om zich te voorzien tegen de
ten opzichte van zijn medebeklaagde gewezen beslissing ;
Dat zijn voorziening niet ontvankelijk
is;
2° Tegen aanlegger :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
den, en, ten aanzien van de plaatsgesteldheid
een afwijking van de regels van de V.' egcode
kunnen rechtvaardigen, raadpl. verbr.', 20 januari 1955 (Bull. en PASic., 1955, I, 526) en
12 juli 1956 (A rr. V e1'b1·., 1956, biz. 397; Bull.
en PASIC., 1956, I, 1287).
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schending van artikel 26, 1, van het koninklijk besluit van 8 april1954, houdende
Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer, doordat het bestreden vonnis
aanlegger krachtens voormeld artikel veroordeeld heeft op de grond dat de beweging welke verweerder aan zijn voertuig
gegeven heeft voor aanlegger geen hindernis opgeleverd had die kon worden voorzien omdat ve1:weerder, die een kruispunt
opgereclen was, de verplichting had dit te
ontruimen en aanlegger hem clerhalve die
rijbeweging moest laten uitvoeren, clan
wanneer noch de wet, noch cc de huiclige
vereisten van het verkeer ll, die het vonnis inroept verweercler tot dergelijke rijbeweging verplichtten :
Overwegende clat de rechter in hoger
beroep, om ten laste van aanlegger de
overtreding van artikel 26, 1, van cle Wegcocle l1ewezen te verklaren, hierop steunt
dat verweercler cc die ,het kruispunt opgereclen was, de verplichting had het te ontruimen terwijl Vautmans, hoewel verlof
llebbend om voorbij te rijden, hem eerst
de weg cliencle te laten ontruimen; dat,
in strijcl met wat de eerste rechter gezegd
heeft, Cuvelier voor Vautmans geen niet
te voorziene hindernis opgeleverd heeft,
vermits Yautmans cleze voor appellant
rechtmatige manamvre cliencle te verwachten; clat immers de huidige vereisten
van het verkeer de weggebruikers ertoe
verplichten van hun rechten slecllts g:bruik te maken in de bovenomschreven
perken;
Overwegende dat de rechtbank mitsdien
steunt op een op verweerder rustende verplicllting het kruispunt te ontruimen om
te beslissen clat de man'teuvre welke verweercler uitgevoerd lleeft ten einde die
verplicll ting na te komen geen niet te
voorzierie llindernis lleeft kunnen opleveren voor aanlegger ;
Overwegende clat de verplicllting welke
de recllter over de groncl ten laste van
verweerder legt aan deze door geen enkele wetsbepaling is voorgescllreven;
Overwegende dat llet vonnis, door als
regel, dit wil zeggen welke ~e omstandigheden en de plaatsgesteldhC1d ook mogen
wezen te stellen dat de bestuurder, die
een ki·uispunt opgereden is, de verplichting lleeft het te ontruimen zonder dat hij
de regelen op de verkeersvoorrang belloeft
in acllt te nemen, aan zijn beslissing evenmin een wettelijke grondslag heeft gegeven;
Overwegende dat dienvolgens de redenen welke llet vonnis inroept om te beslissen dat "aanlegger moest stilllouden ~m
verweerder in staat te stellen llet krmspunt te ontruimen, niet gegrond zijn;
Overwegende da t llet mid del gegrond
is;

IL In zover de voor.ziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de burgerlijke vordering welke ingesteld is :
1 o Door verweerder tegen aanlegger :
Overwegende dat cle verbreking van de
beslissing, gewezen over de ten laste van
aanlegger ingestelde publieke vordering,
vernietiging met zich brengt van de lleslissing, gewezen over bovengenoemde
burgerlijke vordering;
2° Door aanlegger tegen verweerder :
Overwegende dat nit geen stuk waarop
het llof acllt vermag te slaan blijkt dat
de voorziening zou betekend zijn aan verweerder; dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, enkel in zover llet aanlegger
veroordeelt tot een straf, tot sclladevergoecling jegens verweerder en tot de kosten; verwerpt de voorziening voor llet
overige; beveelt dat van onderllavig arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk verliietigde beslissing; veroordeelt verweercler tot de
kosten; verwijst de alclus beperkte zaak
naar de Correctionele Reclltbank te Nijvel, in hoger beroep uitspraak doende.
6 mei 1957. ~ 2" kamer. - TToo1·zitter,
H. Giroul, raadslleer waarnemend voorzitter. - TTerslaggever, H. Valentin. ~
Gelijlc/.~tidende concl~l.sie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·, H. Lebeau (bij de Balie van het
Hof van beroep te Brussel.)
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VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE GEVOLGEN VAN OUDERDO"M
EN VROEGTIJDIGE DOOD DER BEDIENDEN. - BEDIENDEN. - WERKGEVER
DIE VERZUii\oiD HEEFT DE WERKGEVERSBIJDRAGEN 'l'E S'l'ORTEN AAN DE YERZEKERINGSINSTELLING. - VERJARING DER PUBLIEKE EN
BURGERLIJKE VORDERING. - VERTREKPUNT.
De termijn van de ,;e-rjaring van de publielce ,;ordering en ,;an cle b·urge1"lij lee
vorclering, gegroncl op het misclrijf be{!aan door .de we1·lcgever clie ve1·zuimcl
heett, b·innen cle 1·eglementaire tennijn
en voorwaarclen, cle werlcgeversbijclragen voorgesch1·even floor cle wet van
18 j~tni 1930, aan cle verze7ce1·in{!sinstelling te sto·rten. is van een jaa1· te 1"ekenen van cle cla[! wcuwop het contnwt

-739van dienstverhuring ten einde loopt (1).

(Wet van 18 juni 1930, gewijzigd, door
de wet van 2 augustus 1948, art. 6, 47,
1°, en 57.)
(PEETERS.)
ARR.EST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 november 1956 gewezen door
de Oorrectionele Rech thank te V erviers;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
G-rondwet, 56 en 57 van de wet van
18 juni 1930 op · de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdige dood der bedienden, deze wet
. als gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
2 augustus 1948, doordat het bestreden
vonnis geen antwoord verstrekt heeft op
de conclusies waardoor aanlegger betwistte dat hij de hoedanigheid van werkgever had en de verjaring van de tegen
hem ingestelde publieke vordering deed
gelden, en doordat voormeld vonnis aanlegger nit hoofde van inbreuk op bovenaangeduid artikel 56 veroordeeld heeft,
dan wanneer aanlegger niet de werkgever
was en dan wanneer de publieke vordering door verjaring vervallen was :
Overwegende dat het beklaagd vonnis
aanlegger veroordeelt ter .zake van, in
zijn hoedanigheid van werkgever, « nagelaten te hebben de bepalingen van de wet
van 18 juni 1930, deze wet als gewijzigd
bij de wet van 2 augustus 1948, toe te
passen, en inzonderheid ter zake van verzuimd te hebben de werkgeversbijdragen
te storten, die sommen af te dragen aan
de verzekeringsinstellingen voor drie bedienden (33 feiten vastgesteld op 6 april
1955) )) ;
Overwegende dat naar luid van artikel 57 van de wet van 18 juni 1930, gewijzigd bij de wet van 2 augustus 1948,
de openbare en de burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg .zijn van een inbrenk op de bepalingen van· gemelde wet,
in beginsel verjaren na verloop van een
jaar, te rekenen van de dag waarop het
contract van dienstverhuring ten einde
loopt; dat, evenwel, volgens de slotbepa(1) De eindbepaling van artikel 57 van de
wet van 18 juni 193(), gewijzigd door artikel 2
van de wet van 2 augustus 1948, luidens dewelke de termijn van verjaring van de publieke vordering en van de 'burgerlijke vordering, slecht~ een aanvang neemt «ten opzichte
van de werkgever, die op het einde van het
contract van dienstverhuring, nog in bezit is
van bet geheel of gedeeltelijk bedrag der
inhouilingen die hij ileeil bij toepassing van
de artikelen 6, 11, 47, 2°, en 48, na verloop
van een jaar, te rekenen van de dag· waarop

ling van hetzelfde artikel 57, ten opzichte
van de werkgever die op het einde van
het contract nog in het bezit is van het
geheel of gedeeltelijk bedrag der inhoudingen die hij deed bij toepassing van de
artikelen 6, 11, 47, 2°, en 48, voormelde
rechtsvorderingen pas verjaren na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de
dag waarop het bedrag der inhoudingen
aan. de verzekering!:Jinstelling werd afgedragen;
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r de rechter in hoger beroep
betoogde dat de tegen hem ingestelde publieke vordering teniet gegaan was door
de verjaring, naardien de verjaringstermijn ingegaan was op het einde van het
contract van dienstverhuring;
Overwegende dat het bestreden vom1is
verklaart « dat aileen van toepassing is
het tweede deel van artikel 57 van de wet
van 18 juni Hl30, gewijzigd bij de wet van
2 augustus ·1948, volgens hetwelk de verjaring pas ingaat vanaf de dag waarop
de inhoudingen aan de verzekeringsinstelling zijn afgedragen Jl ;
Overwegende echter dat het tegen aanJegger ingebracht feit, zoals het omschreven is in de telastlegging welke het vonnis bewezen verklaart, niet is nagelaten
te hebben de op de becliendenbezoldigingen ingehouden sommen af te dragen,
maar de werkgeversbijdragen niet aan de
verzekeringsinstellingen afgedragen te
hebben;
Dat dienvolgens, de uitzonderings-eindbepaling van artikel 57 ter zake niet toe,
passelijk is en dat de verjaringstermijn
ingegaan is ten dage waarop het contract
van dienstverhuring ten einde gelopen is;
Waaruit volgt dat, in zover het aari het
bestreden vonnis verwijt, door de publieke vordering niet verjaard verklaard
te hebben, artikel 57 van de wet van
18 juni 1930, gewijzigd bij de wet van
2 augustus 1948, geschonden te hebben,
het mid del gegrond is;
Overwegende dat noch de vermeldingen
van het bestreden vonniS; noch de stukken der rechtspleging waarop het hof acht
vermag te slaan, de datum van het ten
einde lopen van het contract van diensthet bedr'ag der inhoudingen aan de verzekeringsinstelling werd afgedragen ", is slechts
toepasselijk, zoals de tekst zelf het bepaalt,
aan de werkgever die verzuimd heeft aan de
verzekeringsinstelling de inhondingen over te
dragen die hij deed op het loon van de bediende, 't is te zeggen de bijdra.gen die ten
laste vallen van deze laatste; zij is dus vreemd
aan de werkgeversbijdragen (raadpl. verbr.,
11 februari 1942, A1·r. Ye1'b1·., 1942, blz. 16;
Bull. en PAsrc., 1942, I, 37; 4 december 195(),
A1·r. Ye1·br., 1951, blz. 155; Bull. en PAsrc.,
1951, I, 199).

-740verhuring te kennen geven; dat de verbreking derhalve met verwijzing dient te
worden uitgesproken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melcling van o:uderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten de Staat ten laste; ver~
wijst de zaak naar de .Oorrectionele
Rechtbank te Luik, in hoger beroep uitspraak doende.

6 mei 1957.

~

2" kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijlcl~tiuenae conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.
RECHTBANK VAN POLITIE. - AANWEZIGHEID
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE GEDURENDE
HET ONDERZOEK EN OP AL DE DEBATTEN. AANWEZIGHEID VASTGESTELD NOCH DOOR HET
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING,
NOCH DOOR HET VONNIS. - VONNIS NIETIG.

2° VERBREKING. -

0MVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN BETICHTE. VERBREKING, ME'l' VERWIJZING, VAN DE BESLISSING VAN VEBOORDELING OP DE PUBLIEXE
VORDERING. - BRENG1' DE VERBREKING MEDE
VAN HET VONNIS, DA'l' GEEN EINDBESLISSING
UITMAAK'l', GEWEZEN OP DE VORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ, NIE'l''l'EGENS'l'AANDE
DE AFSTAND VAN EEN VOORBARIGE VOORZIENING
VAN BE'l'ICHTE TEGEN DEZE BESLISSING.

3° GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZAKEN.
- VOORZIENING VAN BE'l'ICHTE 'l'EGEN DE BESLISSING OP DE PUBLIEKE VORDERING EN 'l'EGEN DE BESLISSING, GEEN EINDBESLISSING UI'l'MAKENDE, OP DE BURGERLIJKE VORDERING.
- AFSTAND VAN DEZE LAATSTE VOORZIENING.
- BETICHTE DIE TOT DE :KOSTEN VAN DEZE
AFSTAND DIENT VEROORDEELD TE WORDEN,
ZELFS INDIEN, TEN GEVOLG'E VAN. DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE PUBLlEKE
VORDERING, HET VONNIS IN ZIJN GEHEEL IS
VERBROKEN.

1° Is nietig het vonnis gewezen aoor ae
politierechtbanlc wanneer ae rneluingen
noch van het proces-verbaal van de terechtzitting noch van het vonnis toelaten vast te stellen of het openbaar ministerie aanwezig is geweest geuurende
het onderzoelc en op al de de batten (1).
(Wetb. van strafv., art. 153.)
(1) Verbr., 4 februari 1957 (A1'1'. Verbr.,
1957, biz. 427; Bull. en PASIC., 1957, I, 656) ;
raadpl. ook verbr., 27 november 1950 (Arr.
F e1·b1·., 1951, biz. 145; Bull. en PASIC., 1951, I,
186).

2° De 11er~relcing rnet verwijzing, op ae
voorz~emng

van betichte, van ae beslissing van veroonleling gewezen op de
p!tblielce vorclering, brenut ae verb?·elcing rneae van ae beslissing clie geen
einubeslissing ~titrnaalct, op arl vorclering
voor de b~t1·gerlijlce part-ij, niettegenstaanae cle betichte afstand deea van
de voo1·ziening voorbarig aoor heni ingestela tegen aeze laatste beslissing (2).

3° :wanneer ae betichte zich heett voorz~en

tegen de beslissing van vemorrZeling geweze'l!' op de pu.blielce vordering,
en, voorbang, tegen ae beslissing clie
niet definitief is, gewezen op de v~rcle
ring van ae burge1·lijlce partij, en wanneer hij naclien atstana heeft geuaan
van cleze laatste voo1·ziening, cl·ient hij
tot cle kosten van aeze atstana veroorcleela te worclen, indien, ten gevolge van
het inw_ill~gen van ae voorziening tegen
ae besl~ss~nu op cle 1mblielce vorclering,
het vonni.s in zijn geheel verbroken
worat (3).
(RECOUR, 'l'. DELVAUX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 december 1956 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

III. . _Ten aanzien van de beslissing,
waarbrJ aanlegger wegens inbreuken op
de W egcode veroordeeld is :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7 van de wet van
20 april 1810 op de rechterlijke inrichting,
150, 153, 158 en 159 van de wet van 18 juni
1869 op de rechterlijke inrichting, 153
155 en 273 van het Wetboek van strafvor~
dering, 36 en 73 van het decreet van
30 maart 1808 op de politie der hoven en
rechtbanken, en 97 van de Grondwet
doordat noch in het proces-verbaal van d~
door de Rechtbank van politie te Luik op
27 juni 1956 gehouden terechtzitting, in
de loop van welke de zaak onderzocht
werd en partijen concludeerden en pleitten, noch in het beroepen vonnis, op
11 juli 1956 gewezen door die rechtbank
vastgesteld zijn de identiteit en de voortdurende aanwezigheid op de debatten van
de rechter, de ambtenaar van het openbaar ministerie en de griffier die de recht(2) Verbr., 4 october 1954 (Arr. Vm·br., 1955,
biz. 50; Bttll. en PAsrc., 1955, I, 72) ; 25 juni
1956 (A1'1'. Yerbr., 1956, biz. 899; Bull. en
PASIC., 1956, I, 1170).
(3) Verbr., 4 october 1954 (A1'1'. Yerb1·., 1955,
biz. 50-; Bttll. en PASIC., 1955, I, 72).

-741bank uitmaken, doordat mitsdien, aangezien er geen vaststelling bestaat aan de
hand van welke er kan worden nagegaan
dat de rechtbank van politie op die terechtzitting regelmatig samengesteld was
en dat voormeld vonnis gewezen is geworden door een rechter die alle terechtzittingen in de zaak bijgewoond heeft, het
beroepen vonnis gewezen is met schending
van substantHHe vormen, en doordat het
bestreden vonnis het gebrek ervan overgenomen heeft door het te bevestigen ten
aanzien van de schuldigverklaring van
aanlegger, door te verklaren dat de eerste
rechter de feiten der zaak juist beoordeeld heeft door oordeelkundige motieven
welke de rechtbank verklaart over te nemen en door llet door de eerste rechter
onregelmatig verricht onderzoek van de
zaak niet nit de debatten te verwerpen :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de door de rechtbank van politie op
27 juni 1956 gehouden terechtzitting, in
de loop van welke de zaak onderzocht en
in beraad gesteld is, niet vaststelt dat
het openbaar .ministerie, van hetwelk de
vordering is gehoord, gedurende het onderzoek en de debatten, die aan die vordering voorafgegaan en erop gevolgd zijn,
tegenwoordig is geweest; dat dergelijke
vaststelling evenmin blijkt nit de vermeldingen van het op 11 juli 1956 gewezen
vonnis; dat dit vonnis derhalve krachtens
artikel153 van het Wetboek van strafvordering nietig is ;
Overwegende dat de beslissing van de
rechter in hoger beroep onder meer op de
redenen en beoordelingen van de eerste
rechter gesteund is ; dat zij mitsdien de
nietigheid overneemt welke het beroepen
vonnis aankleeft;
Dat het middel gegrond is;
IV. Ten aanzien van de beslissing, gewezen over de door verweerder tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering :
Overwegende dat verweerder van zijn
voorziening afstand gedaan heeft, doch
dat deze beslissing, waarbij aanlegger tot
een provisie veroordeeld wordt en een expertise wordt gelast, geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het aanlegger veroordeelt wegens inbreuken op de Wegcode,
uitspraak doet over de burgerlijke vordering van verweerder tegen aanlegger alsmede over de kosten; verwerpt voor het
overige de voorziening, ingesteld tegen de
over de publieke vordering gewezen beslissingen; decreteert de afstand van de voorziening van aanlegger tegen de beslissing
over verweerders burger lijke vordering;
beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van het

1

gedeeltelijk vernietigd vonnis; veroordeelt
aanlegger tot de kosten van zijn afstand
en tot een vierde der andere kosten, het
overige de Staat ten laste blijvende; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Verviers in
hoger beroep uitspraak doende.
'
6 mei 1957. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Valentin. Gelijkl7tidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter, H. Pirson.
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BEWI.TS. - GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE
AKTEN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE
VORDERING. - CONCLUSIES VAN DE BURGERLIJXE PARTIJ. - PRETENTIE DOOR. RET ARRES'J' SAMENGEVAT ZONDER MISVORMING·. GEEN SCHENDING VAN RET GELOOF VERSCHULDIGD AAN DE CCNCLUSIES.
Schendt niet het geloot versch7tldigd aan
de conclusies, die een pretentie van de
burgerlijke partij voordragen, het arrest dat deze pretentie zonder misvorming samenvat.

(ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE,
T. DUHAYON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 november 1956 gewezen door
het B:of van beroep te Brussel; .
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de .artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1382 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, het middel dat door aanlegster regelmatig bij conclusies voorgesteld is niet
beantw:oordend en trouwens de draagwijdte dier conclusies miskennend, zich
erbij bepaalt de vordering van aanlegster
niet gegrond te ve~;klaren omdat het belang dat zij erbij zou hebben dat de wetgeving op de antibiotische geneesmiddelen
strikt zou worden toegepast gelijkstaat
met het belang dat elke burger heeft bij
het eerbiedigen, door allen, van de wetten
opdat een deugdelijke sociale orde in het
Rijk zou heersen, zonder het middel te
beantwoorden in zover dit gesteund was
op het bijzonder belang van aan:legster
dat spruit nit de actieve medewerking
welke zij verleent tot de controle der antibiotische producten door haar erkende
laboratoria :

-
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Overwegende dat aanlegster voor het
hof van beroep bevestiging verzocht heeft
van het beroepen vonnis, waarbij haar'
frank schadevergoeding toegekend
was en de openbaarmaking van· de beslissing gelast was, om de reden dat zij cc een
zeer groot belang erbij had dat de wetgeving op de geneesmiddelen, en inzonderheid op de antibiotische geneesmiddelen,
strikt zou worden toegepast, dan wanneer zij aan de controle van die producten actief deelneemt door haar door het
Ministerie . van volksgezondheid erkende
laboratoria )) ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
het beroepen vonnis wijzigend, aan aanlegster haar vordering ontzegt op de
grond dat zij cc het bestaan van een schade
welke voor haar uit de inbreuk zou zijn
voortgesproten niet bewijst noch zelfs
aanvoert )), dat het belang dat zij beweert te hebben bij het toepassen van de
wetgeving op de geneesmiddelen cc geen
grondslag .zou kunnen opleveren voor een
vordering tot herstel als bedoeld in artilu!I 1382 van b,et Burgerlijk Wetboek; dat
bewust belang toch gelijk te stellen . is
met het belang dat elke burger lweft bij
het eerbiedigen, door allen, van de wetten
opdat een deugdelijke social€ orde in het
Rijk zou heersen, en dat de krenking van
dit belang .niet de materHHe of morele
scllade oplevert welke de aquiliaanse vordering kan reclltvaardigen )) ;
Overwegende dat door de woorden cc llet
belang dat zij beweert te hebben )), het
bestreden arrest zonder beperking verwijst naar het belang dat aanlegster om
de in haar conclusies aangeduide redenen
beweerde te liebben bij het toepassen van
de wetgeving op de gepeesmiddelen;
Dat die redenen derhalve een passend
antwoord opleveren op de stelling van
aanlegster, zonder da t zij die stelling verdraaien; .
Dat het arrest bijgevolg noch de bewijskracht der conclusies, noch de vormverplichting, voorgescllreven bij artikel 97
van de Grondwet, miskent;
-overwegende, wat artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek betreft, dat aanlegster niet aanduidt waarin llet bestreden
arrest deze bepaling zou hebben geschonden;

eeil

Om die redenen verwerpt de voorziening; veroordeelt 'aanlegster tot de kosten.

G mei 1957. ~ 2" kamer. - Voo!·zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, H. Valentin. Gelijlcl7tirlende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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1° BEROEP. - TUCRTZAREN. - ADVOCAAT.
BEROEP TEGEN EEN SENTENTIE VAN DE
TUCHTRAAD. ADVOCAAT TOEGEVOEGD AAN
RET ROF. VAN BEROEP. - 0PDRACRT.
2° WRAKING. - ALGEMENE .QEPALINGEN VAN
RET WETBOEK VAN BURGERLIJXE RECRTSVORDERING AANGAANDE DE WRAKING VAN DE
RECHTER. - BEPALINGEN IN BEGINSEL TOEPASSELIJK OP AL DE RECRTSMACRTEN. -BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE WRAKING VAN
DE LEDEN VAN DE TUCHTRAAD VAN DE BALlE.

3° BEROEP. -

TUCRTZAREN. - WRAKING
VAN EEN LID VAN DE TUCRTRAAD VAN DE BALlE.
- WRARING NIET TOELAATBAAR VERKLAARD.
- BEROEPSTERMIJN BEHEERST DOOR ARTIKEL 392 ·VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.

4° BEROEP. -

BuRGERLIJKE ZAREN. vVRARING. - TERMIJN VAN BEROEP BEPAALD
BIJ ARTIKEL 392 VAN RET WETBOEK VAN
BURGERLlJI{E RECHTSVORDERING. TERMIJN DIE INGAAT VANAF DE UITSPRAAK VAN DE
BESLISSING. - TERMI,JN WAARVAN RE'l' VERSTRIJimN VERVAL VAN HET RECH'J' VAN.BEROEP
MEDEBRENGT.

5° VOORZIENING TOT VERBREKING.
- TERMIJN. - TUCHTZAREN. - VoORZIENING 'J'EGEN EEN VOORBEBEIDENDE BESLISSING
OF EEN BESLISSING VAN ONDERZOEK. - ARTIKEL 41G VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING TOEPASSELIJI(.

Go ADVOCAAT. - TUCRT. - TUCHTRAAD
DIE EEN ADVOCAAT VAN DE TABEL DER 0RDE
SCRRAPT. - I ADVOCAAT DIE REGELMATIG EEN
'l'ERMI.JN VAN VIJFTIEN DAGEN, OM ZICH TE
VERANTWOORDEN, REEFT AANGEVRAAGD.
TERMIJN NIE'J' 'J'OEGEKEND. NIETIGREID
VAN DE SENTENTIE, DOCH NlET VAN DE DAGVAARDING.

7° BEROEP. -

TUCHTZAKEN. TUCH'J'RAAD BEVOEGD EN WAARBIJ DE ZAAR GELDIG
AANHANGIG IS. SEN'l'EN'l'IE WAARBIJ DE
TUCHTRAAD ZIJN RECRTSMACRT VOLLEDIG
AANGEWEND HEEFT. - BEROEP ONTVANKELIJK.
- HOF VAN BEROEP DIENT TEN GRONDE UITSPRAAK TE DOEN, ZELFS INDIEN RET DE SENTEN'l,IE VERNIETIGT.

8° WRAKING. -

TUCHTZAKEN.- RECH'l'SVAN EERS'J'E AANLEG DIE DE WRAKING
VAN EEN OF MEERDERE VAN RAAR LEDEN NIET
TOELAATBAAR HEEFT VERKLAARD, EN DIE TEN
GRONDE HEEFT UI'rGESPROKEN.- BEROEP TEGEN DE TWEE BESLISSINGEN. - RECRTSMACH'r
VAN BEROEP NIE'l' VERPLICHT UITSPRAAR TE
DOEN OP DE EERSTE BESLISSING ALVORENS TOT
RE'J' ONDERZOEK TEN GRONDE OVER 'l'E GAAN.
~IACHT

go MIDDELEN TOT VERBREKING. TUCHTZAKEN. - ARREST DAT EEN TUCHTSTRAF UITSPREEKT EN VERKLAART DAT DE
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UITVOERING VAN DEZE STRAF NIET GESOHORST
ZAL ZIJN DOOR EEN VOORZIENING. VERWERPING VAN DE VOORZIENING GERIOHT ~l'EGEN
DE EERSTE BESLISSING. MIDDEL ALLEEN
GERIOHT TEGEN DE TWEEDE 'BESLISSING WORDT
ONONTV ANKELIJK.

1o Aan het hot van beroep, waarbij het
beroep aanhangig is van een door de
Wohkaad van de balie gewezen beslissing, dient, voor het onderzoelc ter· terechtzitting, een advocaat toegevoegd
die aangewezen is door de stafhoudm·
der Orde waarvan de tttohtraad de besUss·ing heeft gewezen. Deze advooaat
heett tot opdraoht het hot va.n beroep
en de pa1·tijen evenhteel voor te liohten
ove1· de draagwijdte en de 1·edenen van
de beroepsgebrttilcen en van de door de
raden van de Orde vastgestelde regelen;
hij is evenwel sleohts verplicht te dien
einde in de debatten tttssen te komen,
indien het hot of de partijen zulks nodig achten (1). (Decreet van 14 decem-

ber 1810, art, 30, gewijzigd bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 9 december 1955.)
2o De algemene bepalingen van het Wetbock van b!trqe1·lijlce reohtsvordering
bet-reffende de w1·alcinq van de reohte1·s,
zijn, beho·udens aftoijlcende bepaling,
toepasselijk op al lle reohtsmaohten (2),
nameUjk op cle wraking van de leden
van de tuchtl"aad ht.cht1·eohtsmaoht van
de balie (3). (Wetboek van burgerlijke
rechtspleging,. boek II, titel XXI.)

3° De tennijn .van beroep tegen een sententie utn de ttwhtra.ad van lle balie,

(1) Van de woorden van het arrest << deze bepaling (art. 30 gewijzigd van het decreet van
14 december 1810) impliceert enkel zijn optreden (van de aangewezen advocaat), in de mate
dat het hof of de partijen znllrs nodig achten »,
mag niet afgeleid worden dat de aangewezen
advocaa t niet het vermogen. he eft zelf het
woord te vragen ten einde zekere ophelderingen te verschaffen nopens de. draagwijdte en
de redenen van de beroepsgebruiken en regeIen van de baiie, met betrekking tot de zaak.
Ret vloeit inderdaad voort, nit de tekst van
het arrest, en namelijk nit de woorden : << dat
de opmerkingen van bedoeide advocaat niet
noodzakelijke•·wijze behoefden te worden gehoord », dat het gehoor van de aangewezen
advocaal; siechts een substantieie rechtsvorm
uitmaakt wanneer het hof van beroep of een
der partijen het noodzakelijk hebben geacht,
en dat, bij gemis aan deze voorwaarde, het .dit
karakter niet vertoont; het behoort dan de
aangewezen advocaat het woord te vragen of
zich er van te onthouden.
(2) MoRIN, Discipline des cou•·s et tTibunaux,
blz. 235; GLASSON et TrSSIER, uitg. 1925, bd. I,
biz. 138 en 145.
·

die de wralcing van een lid van de raad
niet toelaatbaa1· verklaart, wordt beheerst door artilcel 392 van het Wetboelc
van burgerlijlce rechtsvorde1·ing, en niet
door artilcel 443 va1i dit wetboelc, zoals
gewijzigd bij lconinlclijlc besluit nr 261
van 24 maart 1936.

4° De te1·mijn van vijf dagen gedurende
dewellce artilcel 392 van het Wetboelc
van bttrgerlijke rechtsvordering het beroep toelaat tegen een beslissing die de
wralcing van een reohter niet toelaatbaa1· veTlclaart, gaat in vanaf de besUssing {4) en zijn verstl"ijlcing brengt verval mede (5).

5° Artikel 416 van het Wetboelc van strafvo1·dering, l·uidens hetwellc de voorziening tegen een voo1·bereidende beslissing of een beslissiny van onderzoelc,
slechts na lle eindbeslissiny toelaatbaar
is, is toepasseUjk in tuchtzaken (6).

6° De omstandigheill dat de tuoht-raad een
advocaat va1t lle tabel ller Orde ge'schrapt heett, zonde1· hem de termijn
van vijftien dagen toe te · lcennen die hij
aangevmayll hall, om zich te verantwoorden, ove1·eenlcomstig artilcel 28 van
het decreet 'Van, 11 decembe1· 1810, brengt
de nietiyheid mede van de sententie die
de schrapping ~~itspreekt, cloch niet de
nietigheid van de dayvaarding (7).

7° 011 het be1·oep 1·egelmatig ingesteld teyen een sententie waa·rbij de bevoeyde
tncht1·aad van de balie, die yeldiy Jcennis had gekregen ·van de telastleyyingen ten opzichte van zelcere cleze1~,
zijn 1·echtsmacht volledig aanyewencl
heett, dient het ho.f van beToep over de
grand van llezelflle telastleygingen u.itDe wraking wordt, v66r zekere rechtsmachten, door bijzondere regeis beheerst (zie namelijk : Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, art. 44 tot 47, wat betreft de vrederechters; wet van 9 juli 192£, arL. 36 tot 39 en 123,
wat betreft de werkrechtersraden en de werkrechtersraden van beroep; wet van 25 juli 1938
die de Orde van de geneesheren insteide, artikel 14).
(3). Verbr. Fr., 11 mei 1847 (Dall., 1847, I,
124); Repert. pmt. ib·. belge, vo Recusation,
nr 9.
(4) en (5) CARRE en CHAUVEAU, bd. III, question n\' 1409bis; GLASSON et TrssrER, bd. I,
biz. 155; Repertoire de proce,zure civile et comme•·ciale Dalloz, 1956, vo Recusation, ur 86;
Repert. prat. rlr. belge, vo Recusation, urs 127,
139, 140 en 141.
(6) Verbr., 11 augustus 1943 (Bull. en PASIC.,
1943, I 308).
(7) N opens de draagwijdte van artikelen 27
en 28 van het decreet van 14 december 1810,
zie verbr., 9 februari 1891 (Bull. en PAsrc.,
1891, I, 72).
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vernietigt (1).
go
beroepsreohtsrnacht gelijlGUjdig gelast zowel met het beroep tegen de beslissing van de rechtsmacht van eerste
aanleg waa1·bij de wralcing van een of
meerdere van haar leden niet. toelaatbaar werd verlclaard, als met het beroep
tegen de beslissing nadien ten gronde
gewezen, is niet verplicht ee1·st 1titspraalc te doen op het beroep tegen de
eerste beslissing, alvorens tot het onderzoelc van de grond der zaalc over te
gaan.

De

9° .Nadat de rechter ten gronde, een tuchtstrat uitgesprolwn. heett, en verlclaard
heett dat de voorziening die ingesteld
zon worden niet schorsend zal zijn van
de tenuitvoerlegging van de strat, wordt
het middel aileen uerioht tegen deze
tweede beslissing onontvanlcelijlc, indien
de voorzienin.q tegen de eerste beslissing
verworpen wordt (2).
(X ... , T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 26 december 1956 gewezen
door bet Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 30 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1836 houdende
verordening betreffende het beroep van
advocaat en betl'effende de tucht in de
balie, aangevuld bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 9 december 1955,
tot wijziging van het keizerlijk decreet
van 14 december 1810, en van artikel .97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest nr 145, waarbij uitspraak gedaan
wordt over het beroep van aanlegger tegen een sententie nr 1372 van 19 juni 1956
van de tuchtraad van de Orde der advocaten bij het Hof van beroeo te Brussel
welke een door hem ingestelde eis tot
wraking niet toelaatbaar verklaart, vaststelt dat het. gewezen is zonder dat het
hof de opmerkingen gehoord heeft van de
advocaat die door de stafhouder van de
Orde aangeduid is om g·edurende het onderzoek van de zaak aan het hof te worden toegevoegd en, subsidiair, niet vaststelt dat bet hof zijn opmerkingen gehoord heeft en zulks in het onzekere laat,
(1)
1933,
(2)
1956,

Verbr. Fr., 6 juni 1932 (Journ. t1·ib.,
col. 11).
Vergel. verbr., 11 juni 1956 (A,.,·. Ye,·br.,
blz. 845; Bull. en PASIC., 1956, I, 1085).

dan wanneer in alle gevallen waarin bet
hof van beroep kennis neemt van het beroep van een door de tuchtraad van de
Orde der advocaten gewezen beslissing,
het voor het onderzoek ter terechtzitting
een advocaat toegevoegd krijgt, die aangewezen is door de stafhouder van de
Orde ten einde het hof en de partijen, in
hun aanwezigheid, voor te lichten over de
betekenis van sommige bepaalde beroepsgebruiken en van de door de Raden der
Orde vastgestelde regelen, en dan wanneer, bij ontstentenis van een zekere vaststelling dat de opmerkingen van die advocaat zijn gehoord, het bestreden ari·est
dient te worden beschouwd als die substantHHe formaliteit miskend hebbend, en,
subsidiair, als niet met redenen omkleed :
Overwegende dat artikel 30, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van
9 december 1955, tot wijziging van het
decreet van 14 december 1810, voorschrijft
dat, in alle gevallen waarin het hof van
beroep kennis neemt van het beroep van
een door de tuchtraad gewezen beslissing,
het hof voor het onderzoek ter terechtzitting een advocaat toegevoegd krijgt die
aangewezen is_ door de stafhouder van de
Orde waarvan de tuchtraad de beslissing
heeft gewezen ;
·
Overwegende dat, zoals in de aanhef
van die wetsbepaling onderstreept is, d~
aanwezigheid van de door de stafhouder
afgevaardigde advocaat gelast is « ten
einde het hof van beroep en ook partijen
te laten voorlichten over de betekenis en
de redenen van sommige ·bepaalde beroepsgebruiken en van de door de raden
van de Orde vastgestelde regelen )) ;
Overwegende dat, al legt deze bepaling
de, door het bestreden arrest vastgestelde
aanwezigheid van de door de stafhouder
. van de Orde aangewezen advocaat op, zij
evenwel zijn optreden enkel impliceert in
de mate dat het hof of de partijen zulks
nodig achten; dat derhalve de opmerkingen van bedoelde advocaat niet noodzakelijli:erwijze behoefden te worden gehoord;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 29 van het decreet van 14 december 1810 houdende verordening betreffende het beroep van advocaat en betreffende de tucht in de balie,
7, 8 en 9 van het besluit van 5 augustus
1836 over hetzelfde onderwerp, 158 (gewijzigd bij artikel 8 van het koninklijk
besluit nr 300 van 30 :niaart 1936), 392,
443 (gewijzigd bij artikel 22 van het koniilklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936)
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1 van het koninklijk besluit
nr 261 van 24 maart 1936 betreffende de
termijnen van voorziening in tuchtzaken,
en 97 van de Gr0ndwet, doordat het be-
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dienvolgens niet ontvankelijk verklaa1;t
het beroep, door aanlegger op 19 juli 1956
ingesteld tegen de op 19 juni 1956 door
de raad van de Orde der advocaten bij
het Hof van beroep te Brussel gewezen
sententie nr 1372 waarbij de door aanlegger voorgebrachte eis tot wraking niet
toelaatbaar wordt :verklaard, ~ hoewel
het arrest :vaststelt dat de sententie ten
dage van dat beroep niet aan aanlegger
was betekend op verzoek :van de H. procureur-generaal bij het Hof :van beroep te
Brussel, doch enkel door een op 25 juni
1956 ter post aangetekende brief :van de
secretaris van de Orde - en doordat het
arrest deze beslissing steunt op de reden
dat het beroep niet ingesteld is binnen
de termijn van vijf dagen vanaf de uitspraak van de sententie, als bepaald door
artikel 392 :van het Wetboek :van burgerlijke rechtsvordering hetwelk, :volgens liet
arrest, in tuchtzaken toepasselijk is, en
doordat in elk geval de betekening, verricht door bewuste brief van de secretaris
:van de Orde regelmatig is, als o:vereenkomstig de artikelen 50 en 54 :van het reglement :van or de :van de Or de der ad YOeaten bij het Hof :van beroep te Brussel
en dus in elk ge:val de termijn tot beroep
zou hebben doen ingaan, eerste onderdeel,
dan wanneer het beroep :van :voormelde
.sententie niet behoefde ingesteld te worden in de bij artikel 392 :van het Wetboek
:van burgerlijke rechtsvordering bepaalde
termijn, doch enkel in de termijn bepaald
bij artikel 443 :van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 24 maart 1936 hetwelk, zonder
·onderscheid, de termijn tot hoger beroep
in tuchtzaken :vaststelt op vijftien dagen
te rekenen :van de betekening :voor de vonnissen op tegenspraak en te rekenen :van
de dag waarop het verzet niet meer ont:vankelijk is :voor de :verstekvonnissen, en
dan wanneer : a) bedoelde betekening,
om die termijn te doen ingaan, dient te
geschieden op :verzoek :van degene tegen
wie het beroep client te worden ingesteld,
ter zake, de procureur-generaal bij het
Hof :van beroep te Brussel, naardien artikel 9 :van het besluit :van 5 augustus
1836 de toepassing :van deze regel niet uitsluit ten aanzien :van het beroep :van een
sententie waarbij uitspraak is gedaan
over een eis tot wraking die bo:vendien
een tusseneis is bij een :verzet tegen een
versteksententie waardoor de schrapping
wordt uitgesproken, en naardien de Orde
der ad:vocaten wettelijk geen macht heeft
om door een reglement van orde een door
de wet bepaalde termijn te wijzigen, in
dier voege dat, indien men de beroepen
sententie als op tegenspraak gewezen aanziet, het door aanlegger ingesteld beroep
wettelijk niet te laat ingesteld kon worden :verklaard bij ontstentenis :van derge-

lijke betekening ten dage :van het beroep
(schending :van de artikelen 29 :van het
decreet :van 14 december 1810, 7, 8 en 9
:van het koninklijk besluit :van 5 augustus
1836, 158, 392 en 443 van het Wetboek :van
burgerlijke rechtsvordering, en 1 van het
koninklijk besluit nr 261 :van 24 maart
1936) ; b) subsidiair, de betekening van de
beroepen sententie, om de termijn tot :verzet of tot beroep te doen ingaan, moest
gegeven worden door de stafhouder, het
hoofd :van de Orde, en niet door de secretaris van de Orde welke niet wettelijk
be:voegd is, niettegenstaande welke bepaling ook van het reglement :van orde, om
namens de orde op te treden, zodat de
door het bestreden arrest aange:voerde betekening de termijn tot beroep niet had
kunnen doen ingaan, met het ge:volg dat
het beroep niet te laat ingesteld was
(schending :van de.zelfde wetsbepalingen) ;
o) nu het de datum niet vaststelt waarop
de op 25 juili 1956 ter post aangetekende
brief van de secretaris :van de Orde aan
aanlegger aangeboden. is, het arrest de
datum van de betekenmg zelf waarop het
steunt in het onzekere laat, aldus het Hof
van verbreking belet zijn toezicht op de
wettelijkheid van zijn beslissing uit te
oefenen en mitsdien niet met redenen omkleed is (schending :van dezelfde wetsbepalingen en van artikel 97 van de Grondwet); d) 1 al neemt men aan dat bewuste
brief op ·26 juni 1956 aanlegger is aangeboden, daar de beroepen sententie bij :verstek gewezen is, de termijn tot beroep
:van vijftien dagen nochtans wettelijk
slechts liep te rekenen :van de verstrijking van de termijn tot verzet van vijftien dagen :vanaf. die betekening en dus
niet :verstreken was ten dage :van het beroep van 19 juli 1956 (schending van de
artikelen 29 :van het decreet :van 14 december 1810, 8 :van het besluit van 5 augustus 1836, 158, 392 en 443 :van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en
1 :van het besluit nr 261 van 24 maart
1936); tweede onderdeel, dan wanneer, in
de onderstelling dat artikel 392 :van het
Wetboek :van burgerlijke rechts:vordering
op het beroep van aanlegger toepasselijk
is, de door deze bepaling inge:voerde termijn e:venwel niet een fatale termijn kon
:verklaard worden daar zij met generlei
verval bedreigt (schending :van de artikelen 29 van het decreet :van 14 december
1810, 8 van het besluit :van 5 augustus
1836, 1 :van het besluit nr 261 van 24 maart
1936, 392 en 443 :van het Wetboek :van burgerlijke rechtsvordering) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, bij ontstentenis :van
een bijzondere bepaling welke hem het
recht :van wraking van de leden van de
tuchtraad der balie zou vel:lenen, aanlegger zijn recht op wraking slechts putte
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het Wetlloek van burgerlijke rechtsvordering over de wraking van de rechters;
Dat aanlegger derhalve dit recht niet
kon uitoefenen dan onder de in voormeld
wetboek omschreven voorwaarden; dat
mitsdien, ten aanzien van het recht van
beroe1}, dit recht onderworpen was aan
de bijzondere termijn ter zake van wraking die bij artikel 392 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering gesteld
is;
Overwegende dat, aangezien het koninklijk besluit van 24 maart 1936 betreffende
de termijnen van voorziening in tuchtzaken, wat het vVetboek van burgerlijke
rechtsvordering betreft, enkel de bij artikel 443 van dat wetboek bepaalde termijn tot beroep wijzigt, dat koninklijk
besluit vreemd is aan de procedure tot
wraking, omschreven in de artikelen 378
tot 396 van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat, vermits het bestreden
arrest aldus wettelijk beslist heeft dat de
termijn tot beroep ter zake beheerst was
door artikel 392 van het vVetboek van
burgerlijke rechtsvordering, de andere
grieven van het middel, welke onderstellen dat artikel 443 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 2 maart 1936,
toepasselijk was, van belang ontbloot
zijn; ·
Dat dit onclerdeel van het mi~ldel niet
kan aangenomeri worden ;
Over het tweede onderdeel
Overwegende dat nit de tekst zelf van
artikel 392 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering blijkt dat de bij
deze bepaling gestelde termijn een fatale
termijn is en verval met zich brengt;
Dat het tweede onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest nr 14.9
met miskenning van cle verplichting de
vonnissen met redenen te omkleden, het
verzet van aanlegger niet gegrond verklaart in de mate dat de beroepen sententie nr 1368 beslist de uitspraak over de
telastlegging I nit te stellen en een aanvullend onderzoek gelast, om de reden dat
die sententie in die mate appellant niet
grieft, zonder antwoord te verstrekken op
de door aanlegger regelmatig. genomen
conclusies waardoor hij deed gelden « dat
in elke stand der zaak, aangezien uit het
dossier niet het geringste bewijs van
schuld blijkt, de telastlegging integraal
niet gegrond behoort te worden verklaard ll :
Overwegende dat het middel de bepaling van het arrest bedoelt waardoor het
verzet niet gegrond verklaard is in de

mate dat de sententie van de tuchtraad
beslist de uitspraak over de telastlegging I aan te houden en een aanvullend
onderzoek gelast;
Overwegende dat deze beslissing, welke
vreemd is aan een betwisting omtrent de
bevoegdheid, voorbereidend of van onderzoek is; dat daartegen krachtens artlkel 416 van het Wetboek van strafvordering geen voorziening openstaat vMr de
eindbeslissing;
Dat het middel dienvolgens niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, 1317, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk vVetboek, 23 en 29 van
het decreet van 14 cleceniber 1810, houdende .verordening betreffende het beroep
van advocaat en betreffende de tucht in
de· balie, 8 van het koninklijk besluit van
5 augustus 1836 over hetzelfde onderwerp.
443 en 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, doordat het bestreden arrest de schrapping welke het uitspreekt steunt op het feit dat aanlegger
v66r het Hof van beroep te Parijs procecluremiclclelen zou opgeworpen hebben
welke in een arrest van dit hof dilatoir
worden geheten, a) zonder een passend
antwoord te verstrekken op de conclusies
waardoor aanlegger tegen de telastlegging
aanvoerde dat deze niet .mocht worden
berecht zolang het arrest van het Hof van
beroep te Parijs waarbij hij wegens hoger
beroep met dilatoir doel tot schadevergoeding veroordeeld is, in Belgie niet uitvoerbaar zou zijn verklaard, en door integendeel, door een tegenstrijdigheid in·
de motieven, te erkennen dat het niet bedoelt te zeggen of meergemeld hof de zaak
goed of slechts berecht he'eft (schending
van artikel 97 van de Grondwet); b) en
voorts door aldus, met miskenning van de
bewijskracht van de si:mtentie van 8 mel
1956 waartegen ver.zet en welke vaststelt
dat de telastlegging IV was hoger beroep
ingesteld te hebben met een doel dat het
Hof van beroep te Parijs dilatoir geheten
heeft en wegens hetwelk het een veroordeling tot schadevergoeding heeft uitgesproken, als bewezen aan te zien een telastlegging welke bij de tuchtraad niet
aanhangig was e'n welke het arrest mitsclien niet als bewezen kon aanzien zonder
schending van cle bewijskracht van het
gerechtelijk contract en van de overbrengende werking van het hoger beroep
(schending van de bovenaangeduide artikelen, behalve artikel 97 van de Grond:
wet) :
Overwegende dat uit de sententie van
de tuchtraad van 8 mei 1956 blijkt dat
aanlegger verzocht geworden is te verschijnen ten einde zijn verweer voor te
dragen over de omstandigheden waarin
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hij, door de lmrgerlijke rechtbank te
·Troyes veroordeeld om aan een garagebonder een zekere som te betalen voor
aan zijn personenautomobiel uitgevoerde
reparaties, hij tegen die beslissing hoger
beroep zou ingesteld hebben met een doel
dat het Hof te Parijs, waarbij het beroep
aalihangig was, in een arrest van 2 juli
1955 « kennelijk dilatoir » geheten heeft
en ~egens hetwelk het aan geintimeerde
een bijkomende som van 20.000 frank toegekend heeft als schadevergcieding, met
de omstandigheid, zo releveerde de sententie van de tuchtraad, dat hij in die
buitenlandse beslissing aangeduid is met
zijn hoedanigheid van advocaat;
Overwegende dat deze sententie bovendien vaststelt dat << het telkens weer uitstellen de betwistingen en rechtsmiddelen w~a:rvan aanlegger gebruik gemaakt
heeft >> publie~ zowel aan zijn eigen waar-·
digheid als aan de eer van de Or de afbrenk hebben gedaan;
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies v66r het hof van beroep deed gelden dat die telastlegging niet zou kunnen
worden berecht dan wanneer over het arrest van het Hof te Parijs een in kracht
van gewijsde gegane beslissing, op een
eventueel verzoek om uitvoerbaarverklaring, zou zijn gegeven ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het Hof te Parijs, in een
beslissing waarin aanlegger met zijn hoedanigheid van advocaat aangeduid is, het
door hem ingesteld hoger beroep dilatoir
heeft geheten ;
Overwegende dat het arrest vervolgens
beslist dat het niet aan het hof staat te
zeggen of appellant de schuld ten on·
rechte of te recht betwist heeft, noch te
zeggen of de zaak goed of slecht berecht
is noch te wachten totdat over het arr~st van het Hof te Parijs een in kracht
van gewijsde gegane beslissing van uitvoerbaarverklaring zal zijn gegeven; dat
het volstaat vast te stellen dat appellant,
door v66r het Hof te Parijs « proceduremicldelen op te werpen welke hij nit aanmerking van zijn hoedanigheid van en
zijn waardigheid als advocaat niet mocht
gebruiken, zich eraan blootg~stel~ heeft
te worden getroffen, en getroffen Is door
een voor hem bijzonder harde rechterlijke
beslissing >> ;
Overwegende, enerzijds, dat deze redenen een passend en van tegenstrijdigheid
vrij antwoord opleveren op aanleggers
conclusies, en, anderzijds, dat het hof van
beroep gebleven is· binnen de grel?-zen der
feiten waarover de tuchtraad mtspraak
gedaan had, die feiten niet alleen bestaande in het aanwenden van een rechtsmiddel door aanlegger, doch tevens in .zijn
« telkens weer uitstellen >> en in «de betwistingen waarvan hij gebruik gemaakt
heeft >>;

Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist; .
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 25, 28 en 29
van het decree·t van 14 december 1810 houdende verordening betreffende het beroep
van :idvocaat en betreffende de tucht in
de balie, 8 van het koninklijk besluit van
5 augustus 1836 over hetzelfde onderwerp,
443, 46i, 470 en 473 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 215 van het
Wetboek van strafvordering, doordat,
hoewel het de sententie nr 1368 van
schrapping, op8 mei 1956 bij verste~ ~it
gesproken door de tuchtrnad, vermetlgt
om de reden dat aanlegger, die een tweede
maal was opgeroepen voor de zitting van
24 april1956, met schending van artikel 28
van het decreet van 14 december 181\),
een derde maal was gedagvaard voor
4 mei 1956 zonder inaclltneming van de
termijn van vijftien dagen om welke hij
had verzocht en die hem niet mocht geweigerd worden, het bestreden arrest
nr 149 de telastleggingen (andere dan telastlegging I) door de overbrengende Werking van het beroep bij liet hof aanhangig
verklaart en, opnieuw over de grond beslissend zonder evocatie, ten Iaste van
aanlegg~r de straf van schrapping uitspreekt, dan wanneer het hof van beroep
geen kennis mocht nemen van de grond en
de zaak afdoen - hetzij krachtens de
overbrengende . werking van het beroep,
hetzij door een evocatie die ten deze onwettelijk was vermits het arrest vastste~t
dat de zaak niet in staat was om defimtief te worden berecht en geen einduitspraak geeft over de telastlegging I, dan wanneer het vaststelde dat aanlegger
niet geldig was gedagvaard en bij verstek
v66r de eerste rechter gevonnist, en dan
wanneer het hof in beide gevallen, de
stnif van schrapping niet wettelijk kon
uitspreken welke de eerste rechter nit
kracht van voormeld artikel 28 niet wettelijk kon wijzen :
I. In zover het middel de beslissing van
het arrest over de telastlegging I bedoelt :
Overwegende dat het arrest de bepaling
van de sententie niet vernietigt waardoor
beslist is de uitspraak over deze telastIegging nit te stellen ; da t, in zover het
middel erover klaagt dat het arrest met
schending van artikel 473 van het Wetboek van burgerlijke reclltsvordering· ov~r
de grond uitspraak gedaan heeft, het feitelijke grondslag mist;

II. In zover het middel de beslissing
van het arrest over de andere telastleggingen bedoelt :
Overwegende dat het bestreden arrest,
in strijd met de bewedug van het middel,
noch vaststelt noch beslist dat aanlegger
niet geldig gedagvaard is; dat het im-
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enkel en zelfs ten dele. de sententie van . een rechtscollege hetwelk, na de wraking
de tuchtraad in de mate dat daarbij met van een zijner leden ·niet toelaa tbaar te
miskenning van de rechten der verdedi- hebben verklaard, de zaak zou onderzoeging de schrapping is uitgesproken, naar- ken en erover uitspraak zou doen zonder
dien de raad, vooraleer uitspraak te doen, te wachten totdat het beroep, ingesteld
aan aanlegger geen termijn van vijftien tegen zijn beslissing over de wraking,. bedagen toegekend heeft om zich te verant- recht zou wezen;
woorden; dat deze oorzaak van vernietiDat ten deze de wraking niet gericht
ging van de sententie geen nietigheid van was tegen enig lid van het hof van beroep
de dagvaarding impliceert;
waarbij het beroep tegen de beslissing
Overwegencle dat, aangezien de eerste van schrapping aanhangig was;
rechter, die bevoegd was en geldig van
Overwegende dat noch artikel 457 van
die telastleggingen kennis nam, over de het Wetboek van burgerlijke rechtsvordegrond uitspraak gedaan en zijn rechts- ring, waarin de regel van de schorsende
macht volledig aangewend heeft, de rech- werking van het hoger beroep neergelegd
ter in hoger beroep krachtens de over- is, noch enige andere wetsbepaling aan
brengende werking van het beroep ver- het hof van beroep verboden tot het onmocht kennis te nemen van het geschil derzoek van de groncl der zaak over te
en derhalve over de grond diende uit- gaan vooraleer het beroep van de over de
wraking gewezen sententie afgedaan te
spraak te doen ;
Dat dit onderdeel van het middel niet hebben; .
kan aangenomen worden ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 391, 396, schending van de artikelen 373 van het
443, 457 en 470 van het W etboek van bur- Wetboek van strafvordering en 47 van
gerlijke rechtsvordering, 29 van het de- het besluit van de Souvereine Vorst van
creet van 14 december 1810 over het be- 15 maart 1815, doordat het bestreden arroep van advocaat en de tucht in cle balie, rest nr 149 beslist clat de voor.ziening in
8 van het koninklijk besluit van p augus- verbreking welke mocht worden ingesteld
tus 1836 over hetzelfde onderwerp, 1 van tegen hetzelve niet schorsencl is, en dat
het koninklijk besluit nr 261 van 24 maart er voor het hof geen termen aanwezig
1936, 203 van het Wetboek van strafvor- zijn om te zeggen dat de straf van schrapdering·, doorda t , het bestreden arrest ping welke het uitspreekt pas zal ingaan
nr 149, waarbij ten laste van aanlegger de vanaf de dag waarop het arrest definitief
schrapping is uitges11roken, gewezen is zal zijn geworden, dan wanneer, gezien
over een onderzoek van de zaak ten aan- de natuur van de tuchtrechtelijke vordezien van de grond op de terechtzittingen ring welke geen burgerlijke vordering is,
van het hof van beroep van 27 en 28 no- doch op dit punt van nature identiek is
vember, 5 en 12 december 1956, in de loop met de strafvordering, de termijn om
van welke het hof gelijktijdig het beroep zich in verbreking te voorzien en de voorvan aanlegger onderzocht heeft tegen de ziening in verbreking een schorsende wersententie waarbij zijn eis tot wraking king hebben :
niet toelaatbaar is verkhiard, dan wanOverwegende dat, door de verwerping
neer de schorsende werking van laatstge- van de tegen de beslissing van schrapping
noemd beroep zich ertegen verzette dat, gerichte middelen en dienvolgens door de
evenals het rechtscollege tegen zekere le- verwerping van de voor.ziening in de mate
den waarvan die eis tot wraking gericht dat zij tegen die beslissing opkomt, deze
was, het rechtscollege in hoger beroep bij kracht van gewijsde zal vm'krijgen;
hetwelk op aanleggers beroep die eis aanOverwegende dat eruit volgt dat de verhangig was, op gelclige wijze kon over- breking van de enkele bepaling van het
gaan tot het onderzoek, ten aanzien van arrest welke het middel critiseert voor
de grond, van het beroep van de sententie aanlegger van belang ontbloot zou wezen
nr 1374, waardoor uitspraak was gedaan en dat het middel derhalve niet ontvankeover het verzet, bij hetwelk de eis tot lijk is;
wraking tussenopkomend was, zolang
Om die redenen, verwerpt . de voorziedoor het hof van beroep geen uitspraak
was gegeven omtrent het beroep betref- ning ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
fende de eis tot wraking, hetgeen ter zake
mei 1957. ~ 2• kamer. - Voorzitte1·,
pas geschiedde door het arrest nr 145 van H.6 Giroul,
raadsheer waarnemend voor26 december 1956, zodat het bestreden ar- zitter. - Ferslaggeve1·,
H. Bayot. - Gerest nr 149 van dezelfde dag gewezen is Ujlclu-iilende concl1ts·ie, H.
Raoul Hayoit
over een nietig onderzoek ten aanzien van de Termicourt, procureur-generaal.
de grond, hetwelk de rechters in hoger
Pleiter, H. Pirson.
beroep niet mochten verrichten :
Overwegende dat de door het middel
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6 mei 1957

1D VOORZIENING IN VERBREKING.
- .AFS'PAND. ~ VOORZIENING VAN RET BESTUUR VAN DOUANEN EN ACCI.TNZEN TEGEN EEN
ARRES'P VAN VEROORDELING. - .AFSTAND VAN
DE VOORZIENING NIET GELI.TKSTAAND MET EEN
AFSTAND VAN DE VORDERING. - .AFSTAND ZONDER UI'l'WERlUNG.
2D GEESTRI.TKE DR.ANKEN.- WET BE'l'REFFENDE RET REGIEM VAN DE ALCOHOL, INBREUK BEGAAN IN EEN REGELMATIG GEOPENDE
DRANKSLIJTERI.T, VAN TER PLAATSE TE VERBRUIKEN S'l'ERKE DRANKEN. - DRANKSLI.T'l'ERI.T GEEXPLOI'l'EERD OF OPENGEHOUDEN
DOOR DE DADER VAN DE INBREUK. - NIEUWE
HERHALING. VERilOD VAN EXPLOI'PATIE
YAN DE SLI.TTERI.T EN AANPLAKKEN VAN DE BESLISSING VAN VEROORDELING DIENEN VOOR EEN
DUUR VAN TWEE MAAND UI'l'GESPROll:EN 'l'E
WORDEN.
3D VERBREKING: - 0MVANG. - STRAFZAKEN. - VER!lREKING VAN EEN ARREST VAN
VEROORDELING.
VERBREKING OM DE
ENIGE REDEN DAT DE BI.TKOMENDE S'l'RAFFEN
YAN VERBOD VAN EXPLOI1'A'l'IE VAN EEN DRANKSLI.T'l'ERI.T EN VAN HE'l' AANPLAKKEN VAN HE'l'
ARREST UI'l'GESPROKEN WORDEN VOOR EEN
DUUR BENEDEN DE WETTELI.TKE 'l'ERMI.TN. VERBREKING BEPERK'l' TOT DEZE BESLISSING.

1D Het hot slaat geen acht op een afstand
doot· het bestlttw van dottanen en accijnzen, dat de vervolg·ing heeft ingesteld,
van de voorziening gevonnd door dU besttttw tegen een an·est dat de betichte
heett veroot·deeld, zttllce afstand niet
geUjkstaande met een nfstand van de
vordering (1).
2D lVanneer een inbreulc op de wet betretfende het regie·n~ van de alcohol gepleegd is in een gebottw dnt de zetel is
van een regelmatig geopende tappel'ij
van ter plnatse te ve·rbnd.lcen dranlcen,
cUe doot· de dader van de inbl'ettlc geexploiteet·d of opengehottden wo1·dt, en
het misdri.if gepleegd werd wnnneer de
dader ·reeds in staat vnn herhaling was,
doienen het verbod van de exploitaUe van
een dt·anlcslijtel"ij en het aanplalclcen
van de besliss·in.ll van veroot·deling, ·voor
een dmw van twee maand bevo'len te
wot·den. (Wet van 29 augustus 191H, artikel 14; besluitwet van 14: november
1939, art. 2.)
·

exploitatie van een dranlcslijterij en van
het aanplalclcen van de beslissing van
veroordeling ttit,qesprolcen werden voor·
een dtw.r ln,qer dan de wettelijlce termijn, is de verbrelcing beperlct tot deze
beslissing (2).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. LOIX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1957 gewezen door
het Hof ·van beroep te Luik;
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft afstand te doen van zijn voorziening, gericht tegen bovengemeld arrest
waarbij, op de vordering van het bestuur
van finahcHln, ten laste van verweerder
veroordelingen uitgesproken zijn;
Overwegende dat de door het aanleggend bestuur ingestelde vordering een publieke vordering· is en dat de voorziening
van dit bestuur in het openbaar belang
ingesteld is;
Overwegende voorzeker dat het bestuur
in elke stand der zaak de vordering welke
het ingesteld heeft vermag te verzaken,
doch dat ten deze de afstand tot de voorziening beperkt is en niet kan gelijkstaan
met een afstaml van de vordering zelf;
Dat het derhalve aan het Hof van verbreking behoort de wettelijkheid der veroordeling te toetsen ;
Waaruit volgt dat het hof op de afstand
geen acht kan slaan;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 14, paragraaf 4,
van de wet van 29 augustus 1919, gewijzigd bij artikel 2 van de besluitwet van
14 november 1939, doordat het bestreden
arrest het verbod van de exploitatie van
de slijterij en het gelijktijdig aanplakken
van de beslissing slechts gelast gedurende
vijftien dagen, dan wanneer ingeval van
nieuwe herhaling, het verbod en het aanplakken voor een duur van twee maanden
dienen te worden uitgesproken :

3D W nnnee1· een nrrest van veroordeling
verbt·olcen is voor de enige reden dat de
bijlcomende stJ"affen van het verbod vnn

Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de bij het dossier gevoegde
stukken der rechtspleging blijkt dat verweerder uit hoofde van inbreuken van dezelfde aard veroordeeld is bij vonnis van
5 juli 19'47 en daarna bij vonnis van 18 december 1948, hetwelk de staat van herhaling vaststelt, beide beslissingen ten dage
van de inbreuk waarover het bestreden
arrest gewezen is, in kracht van gewijsde
gegaan zijnde;

(1) Verbr., 3 mei 1954 (Arr. Yerbr., 1954,
blz. 568; Bull. en PASIC., 1954, I, 744, en de
nota's 2 en 3).

(2) Raadpl. verbr ., 13 december 1948 (A1"T.
F e1·b1-., 1948, blz. 629; Bull. en PASIC., 1949, I,
713).

--'- 750 Overwegende dat het middel gegrond is;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in .zover het aanlegger veroordeeld heeft tot het verbod
van exploitatie van de slijterij gedurende
vijftien achtereenvolgende dagen en tot
het gelijktijdig aanplakken van het vonnis, bij uittreksel, op de deur van het
perceel; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op cle
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de Staat tot de kosten van de afstand van de voorziening
en tot de helft der andere kosten, veroordeelt verweerder tot het overige; verwijst de altlus l)eperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
6 mei 1957. ~ 2• kamer. - Vaa1·zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - T'e1·slaggever, H. Valentin. Gelijlcl1tidende oanolu.sie, H. Raoul Hayoit
de 'fermicourt, procureur-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. VERWEERDER
DIE EEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
OPWERPT TEGEN DE VOORZIENING. VERMOGEN, VOOR DE AANLEGGER, EEN MEMORIE VAN
WEDERANTWOORD OVER TE LEGGEN.
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VOORZIENING IN VERBREKING.

DIRECTE BELASTINGEN. VERWEERDER
DIE EEN GROND VAN NIET-ONTVANKELIJ!KREID
OPWERP'l' TEGEN DE VOORZIENING. VERMOGEN, VOOR DE AANLEGGER, STUKKEN OVER TE
LEGGEN TEN BEWIJZE VAN DE ONTVAN1KELIJKHEID VAN DE VOORZIENING.

(1) Verbr., 1 maart en 1 juni 1955 (An·.
T' e1·b1'., 1955, biz. 829; Bull. en PASIC., 1955, I,
720 en 1092), alsmede de nota onder het eerste
van deze arresten.
Ret vermogen om een memorie van wederantwoord over te leggen, mag slechts uitgeoefend worden wanneer de verweerder een grand
van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen
tegen de voorziening, en niet alleen tegen een
middel of een verweer ten grande (nopens dit
onderscheid, raadpl. verbr., 15 juni 1948, Bull.
en PAsrc., 1948, I, 391, en de nota 4 onder
verbr., 13 juni 1950, ibid., 1950, I, 727).
De termijn tot het verstrijken van dewelkB
een memorie van wederantwoord kan neerge-

3° VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELAS'l'INGEN. VOORZIENING
INGESTELD DOOR EEN PERSOON DIE BEWEERT
ERFGENAAM 'IE ZIJN VAN EEN PARTIJ VOOR
DE RECHTER TEN GRONDE. AANLEGGER DIE
EEN AKTE VAN OVERLI.JDEN VAN DE PARTIJ EN
EEN AKTE VAN BEKENDHEID DIE ZIJN HOEDANIGREID VAN ERFGENAAM ''ASTSTELT, VOORBRENGT. BEWIJS VAN RET OVERLIJDEN EN
VAN DE HOEDANIGHE!D VAN ERFGENAAM.

4°

INKOl\'ISTENBELASTINGEN.

EXTHABELASTING.
AANSLAG
GEVESTIGD
VOOR RET IN VOEGE TREDEN VAN DE WET VAN
30 MEl 194.6, DE WET VAN 16 OCTOBE,R 1945
WIJZIGENDE. DIREC'l'EUR DER DIRECTE
BELASTINGEN DIE NIET TOT DE HERZIENING VAN
DE AANSLAG OVERGEGAAN IS. RECHT. VAN
DE BELASTINGSCHULDIGE DE HERZIENING TE
VRAGEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.

VERHAAL V66R RET HOF VAN BEROEP.
EXTRABELAS'l'ING.
AANSLAG
GEVESTIGD
VOOR RET IN VOEGE 'l'REDEN VAN DEl WET VAN
30 MEl 1949 DE WET VAN 16 OCTOBER 1945
WIJZIGENDE. DIREOTEUR DER DIREC'l'E
BELASTINGEN DIE BESLIST NIE'l' VAN AMBTSWEGE
OVER TE GAAN TOT DE HERZIENING VAN DE
AANSLAG. VERHAAL VOOR HE'l' HOF VAN
BEROEP, 'IER BESCHIKKING VAN DE BELASTINGSCHULDIGE.

1° TVanneer cle verwee1·der, ter zalce van
c!·i1·eote belastingen, een grancl van nietantva.nlcel'ijlcheid apwerpt tegen een
vaarziening lean cle aanlegge1· . ten apziohte van 'cleze grand van niet-ontvankelijkhe·icl een rnema!'ie vctn weclerantwaord a1!e1·leggen (1).

2° W anneer de v01·weerc!er ter zalce van
direote belastingen een grana van nietontvankelijlcheicl apwerpt tegen een
vaarziening, lean ae aanlegger nacle,·hand stulclcen ten bewijze van cle antvanlcelijlcheicl van cle vaorziening averleggen (2).

legd worden, heeft een duur die gelijkstaat
met deze van de ternrijn vastgesteld voor het
neerleggen van de memorie van antwoord van
de verweerder, hetzij, nu, veertig vrije dagen;
maar deze duur wordt slechts berekend vanaf
het verstrijken van de termijn van neerleg.ging
van de memorie van antwoord (verbr., 11 october 1937, twee arresten, Bull. -en PAsrc., 1937,
I, 272 en 276; 5 mei 1941, ibid., 1941, I, 181).
(2) In de huidige zaak werclen de stukken
ten bewijze van de ontvankelijkheid van de
voorziening neergelegd als bijlage van de memarie van wederantwoord, en, aldus, gedurende de termijn voorzien voor het neerleggen
van deze memo1·ie.
Ware een latere neerlegging van cleze stukken ten bewijze, laattijdig geweest? Dit vraag-
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3° De aanlegger die, ter zalce van direote
belastingen, een VOOi"Ziening in verbrelcing beweert in te stellen, in hoedanigheid van erfgenaam van een partij
v66r de i"eahter ten grande, bewijst het
overl'ijden van deze partij door een
overlijdensakte van deze voor te leggen (1), en verantwoordt zijn hoedanigheid van ei"fgenaam door een alcte van
belcendheid die deze hoedanigheid vaststelt (2).

4° De belastingsohnldige die het voorwerp
heett nitgemaalct van een aanslag in de
extmbelasting, gevestigd ·z;,66r het invoeget,reden van de wet van 30 rnei 1949,
de wet van 16 ootobe1· .l945 wijzigende,
heeft het reaht de herz·iening van de
aanslag aan te -u1·agen op m-ond van ,r;ezegde wet, indien cle direote~w dmdireote belast'ingen tot de hei"Ziening
niet van ambtswege is overgegaan (3).

van deze wet te genieten, besohilct over
een vei"haal v66r het hot van beroep
tegen de beslissing van cle direote~w clie
vei"lclaart flat er geen aanleicling bestaat
tot herziening van ambtswege van cle
aanslag (4). (Wet van 16 october 1945,

art. 19; samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikel 66.)
(STEEMAN, T. BELGISOHE STAAT,
MINIS'.rER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

belastingsoh~tldige die het voorwei-p
heett ~t.itgemaalct van een aanslag in
de emtrabelasting, vastgesteld v66r het
in voer1e treclen van de wet van 30 rnei
1949, cle wet van 16 october 1945 wijzigencle, en clie cle voorwaarclen vei-mtlt om

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid, tegen de voorziening door verweerder opgeworpen en hieruit afgeleid dat
het bestreden arrest in de zaak van de
weduwe Jules Steeman gewezen is en dat
de voorziening ingediend is door Emma
Steeman, bijgestaan en gemachtigd door
haar echtgenoot Leon Franck, in haar
hoeclanigheicl van rechtverkrijgende van

stuk werd tot nag toe niet opgelost wat betreft de voorziening tegen een beslissing die
uitspraak doet in zake directe belastingen.
gen.
Er werd nochtans nooit betwist dat, zelfs ter
zake van directe belastingen, de akten van
afstand van de voorziening of van h81-vatting van het rechtsgeding, alsmede de machtigingen om te pleiten, mochten neergelegd worden na het verstrijken van de termijnen voorzien bij artikel 14 van de wet van 6 september
1895 en tot de dag der terechtzitting. Dit was
een toepassing, ter zake van directe belastingen, van artikel 19 van de wet van 25 februari
1925 aangaande de rechtspleging in verbreking
in burgerlijke zaken.
Sinds, bij artikel 3, paragraaf 2, van de wet
van 20 juni 1953, de wetgever voornoemd artikel 19 aangevuld heeft met de woorden « en de
stukken overgelegd ten einde de ontvankelijkheid van de eis tot verbreking te verantwoorden >>, 'tis te zeggen de voorbrenging van deze
stukken, aan de toepassing van de vastgestelde
termijnen heeft onttrokken (raadpl. nota 1 onder verbr., 18 februari 1955, Bull. en PAs:c.,
1955, I, 654), zo.als reeds te voren, de voorbrenging van de akten van afstand of van hervatting van rechtsgeding en de machtigingen
om te pleiten, eraan onttrokken waren, mag
men zich afvragen of deze gelijkstelling oak
niet aangenomen dient te worden ter zake van
directe belastii1gen.
(1) Verbr., 16 januari 1957 (Ar1'. Ye.-br.,
1957, biz. 155; Bull. en PASIC., 1957, I, 560).
Dezelfde regel is toepasselijk in burgerlijke
zaken (verbr., 28 maart en 4 april 1935, Bull.
en PASIC., 1935, I, 205 en 214; 4 maart 1948,

ibid., 1948, I, 142) en in strafzaken (verbr.,
14 november 1949, ibid., 1950, I, 153).
De overlij densakte maakt zelf, behoudens
overmacht, het enig wettelijk bewijs nit van
het overlijden (raadpl. nota 1 onder verbr.,
13 november 1930, Bull. en PASIC., 1930, I, 359).
(2) Eenmaal het overlijden bewezen, mag
de hoedanigheid van erfgenaam aangenomen
worden door het hof op de bewering van de
partij die verklaart erfgenaam te zijn, indian
deze bewering door de andere partij niet wordt
betwist (raadpl. namelijk verbr., 4 maart 1948,
gemeld in de vorige nota, alsmede de nota 1
onder verbr., 13 november 1930, Bull. en PAsro.,
1930, I, 360• en 361).
Doch, indien een werkelijke betwisting oprijst a,angaande de hoedanigheid van erfgenaam, dan is het hof zonder bevoegdheid om
deze te berechten, en het kan slechts het
onderzoek van de voorziening uitstellen (raa-dpleeg nota 1 onder verbr., 13 november 1930,
Bull. en PASIC., 1930, I; 361).
In de huidige zaak, deed de verweerder niet
zulke betwisting gelden; hij beperkte zich er
toe te beweren dat er geen bescheid overgelegd
werd dat de hoedanigheid van erfgenaam ii1 de
persoon van aanlegster zou bewijzen. Hierop
antwoordde deze laatste door een akte van bekendheid over te leggen.
(3) Raadpl. de redenen van verbr., 24 maart
1953 (An·. T'e~·b,.,, 1953, biz. 506; Bull. en
PAsrc., 1953, I, 572), 29 november 1955 en
15 mei 1956 (A•·r. Ye1·b•·., 1956, biz. 251 en 771;
Bull. en PAsrc., 1956, I, 307 en 981).
(4) Verge!. verbr., 7 mei 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 1070).

(Wet van 3(} mei 1949, art. 7.)
5° De
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haar moeder, de overleden weduwe Jules
Steeman, dan wanneer nit geen enkel bij
de voor.ziening gevoegd stuk blijkt dat de
weduwe Jules Steeman overleden is en
dat aanlegster haar rechtverkrijgende is :
Overwegencle dat, gelet op deze aan de
voorziening tegengeworpen groncl van
niet-ontvankelijkheid, aanlegster gerechtigd was een memorie van weclerantwoorcl
alsmecle stukken ten bewijze van de ontvankelijkheicl van haar voorziening over
te leggen;
Overwegencle clat aanlegster op 10 december 1955 ter griffie van het hof regelmatig neergelegd heeft een akte van overlijden van de wecluwe Jules Steeman en
een akte van bekenclheicl volgens welke
alleen aanlegster gerech tigcl is de algemeenheicl van de goecleren die tot de nalatenschap van haar moecler, wecluwe
Jules Steeman, behoren te ontvangen;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid niet gegroncl is ;
Over het enig micldel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 61, paragrafen .3 en volgencle
van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastiilgen, 1 en 7 van
de wet van 30 mei 1949 houdende wijziging van de wet van 15 october 1945 tot
invoering van een speciale belasting op
de winsten voortvloeiende uit leveringen
en prestaties aan de vijand en van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting· op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkom~ten, winsten
en baten doordat het bestreclen arrest
beslist d~t de wet van 30 mei 1949 niets
wijzigt aan artikel 61 van de samengeschakelde wetten en alleen aan de aclministratie het initiatief van de herziening
laat en hieruit besluit clat, vermits ver. zoekster haar reclamatie niet steunt op
het eigenlijk artikel 61, doch O!J artikel 7
van de wet van 7 mei 1949, eruit voortv loei t cla t bewuste reclama tie en het beroep clat het gevolg ervan is buiten de
bevoegdheid van het hof vallen, clan· wanneer uit de economie van de wet van
30 mei 1949 blijh:t clat de door verzoekster
ingecliende reclamatie onder toepassing
valt van artikel 61, paragraaf 3, van de
samengeschakelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, met welke bepaling
artikel 7 van de wet van 30 mei 19·49 en
artikel 19 van de wet van 16 october 1945
te combineren zijn en clat, bijgevolg, de
beslissing welke de directeur der belastingen ingevolge de reclamatie genomen
heeft, overeenkomstig artikel 66 van de
samengeschakelcle wetten, kan bestreden
worden door een beroep voor het hof van
beroep :
Overwegencle dat uit het bestreden arrest en uit de stukken cler procedure
blijkt dat de rechtsvoorgangster van aan-

legster, het bedrag van de ten laste van
de nalatenschap van Jules Steeman gevestigde aanslag in de extrabelasting betwistend op 1 februari 1950 bij de directeur cler 'directe llelastingen een reclamatie ingediend had waarcloor zij aan de
administratie verweet nagelaten te hellben aftrekkingen te verrichten op welke
de belastingschulclige recht had als referentiewinst · dat de directeur in zijn beslissing va:r{ 27 januari 1953 cleze eis onclerzocht heeft, niet enkel in zover hij
een reclamatie uitmaakte welke, naar
luicl van artikel 61, paragraaf 3, lid 2,
van de samengeschakelcle wetten, cliende
te worden ingecliend llinnen de in cleze
bepaling gestelcle termijn, doch tevens in
zover hij lleoogcle, bij toepassing van de
artikelen 1 en 7 van de wet van 30 mei
1949 de herziening van amlltswege te bekom'en van de aanslag welke lleweerclelijk
in strijd was met artikel 1 van evengemelcle wet, tot wijziging van de bepalingen van cle wet van 16· october 1945 clie
betrekking hellben op de aftrekking van
een referentiewinst;
Dat ten aanzien van het eerste aspect
van de eis de directeur cle reclamatie te
laat ingecli~nd verklaarde, en ten aanzien
van zijn ancler aspect, de aanspraken v~n
de rechtsvoorgangster van aanlegster met
gegrond verklaarde; dat cle rechtsvoo~·:
gangster op 6 maart 1953 een beroep biJ
het hof van beroep ingediend heeft hetwelk bijzonclerlijk gericht was te~~n de
beslissing van de directeur waarbiJ over
de toepassing van de artikelen 1 en 7 van
de wet van 30 mei 1949 uitspraak is geclaan;
Overwegende dat het hof van beroep
zich bij het bestreden arrest van 30 juni
1955 << onllevoegd ll verklaarcl heeft om
van laatstgenoemcle lleslissing kennis .te
nemen 'oni de redenen clat de bij artikel 7
van d~ wet van 30 mei 1949 bepaalde herziening aileen aan het in~tiatief v~n f~e
administratie overgelaten IS en clat m cl1t
opzicht de wet niet voorziet in enig beroep v66r het hof van beroep;
Dat het midclel opkomt tegen cleze beslissing « van onbevoegclverklaring ll ;
Overwegende clat de wet van .30 mei
1949 houdencle wijziging van de wet van
15 o~tober 1945 tot invoering van een speciale· belasting en de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting,
na verscheidene van de bepalingen, onder
meer van de wet van 16 october 1945 betreffencle de vaststelling van het bedrag
van de belastbare grondslag, gewijzigd en
aimgevulcl te hebben, in artikel 7 bepaalt
dat « de in strijd met vorenstaancle bepalingen gevestigcle aanslagen van- ambtswege zullen worden herzien ll ;
Dat de wetgever, door zich in clezer
voege te uiten, becloelcl heeft van rechtswege aan de belastingschulclige, wanneer
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de wet gevestigd was, het voordeel van
de nieuwe bepalingen toe te kennen;
Dat het aldus aan de belastingplichtige
toegekende recht niet in de tijd beperkt
is en dat het uitoefenen ervan aan geen
·enkele bijzondere procedureregel onderworpen is; dat de herzi~ning van ambtswege dient plaats te hebben en dat, aangezien zij op het bedrag van de belastbare
grondslag betrekking heeft, het de overheld is die door de wet belast is met de
kennisneming van de betwistingen betreffende dat bed1'ag welke de macht heeft
·ze te verrichten;
Dat eruit volgt dat de belastingplichtige
ontvankelijk is om de herziening aan te
vragen, dat de directeur de verplichting
heeft ze van ambtswege te verrichten en
·dat het hof van beroep, ingeval bij hetzelve regelmatig een betwisting aanhan,gig mocht wezen waarop de nieuwe bepalingen toepasselijk zijn, gehouden is deze
zelfs van ambtswege toe te passen;
Overwegende dat, terzake, de directeur
deT belastingen ingevolge een verzoek van
de belastingplichtige van ambtswege over
de herziening van de aanslag uitspraak
gedaan heeft bij toepassing van de artikelen 1 en 7 van de wet van 30 mei 1949 ;
Overwegende, enerzijds, dat deze beslissing door de directeur is genomen op
het stuk van toepassing van wetten op de
directe belastingen ;
Overwegende, anderzijds, dat, al heeft
de wetgever, gezien het noodzakelijkerwijze tljdelijk karakter van de speciale
belasting en de extrabelasting, de bepalingen van de wetten van 15 en 16 october
1945 en 30 mei 1949 niet ingevoegd in de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, hij evenwel, zo
voor de speciale belasting (wet van 15 october 1945, artikel 13) als voor de extrabelasting (wet van 16 october 1945, artikel 19), uitdrukkelijk verwezen heeft, onder voorbehoud van afwijkingen die hier
zonder belang zijn, naar de bepalingen
van evengemelde samengeschakelde wetten die op de bedrijfsbelasting betrekking
hebben en dienvolgens, onder meer naar
artikel 66 van die wetten;
Overwegende dat dit laatste artlkel
trouwens slechts de toepassing op de inkomstenbelastingen is van de regel, gesteld bij de artikelen 27 van de wet van
30 juli 1881 en 6 van de wet van 6 september 1895, te weten dat men, ter zake
van toepassing van de wetten op de directe belastingen, in beroep kan komen
bij het hof van beroep;
Overwegende dienvolgens dat het hof
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van beroep, waarbij het overeenkomstig
de artikelen 7 en 8 van de wet van 6 september 1895 ingesteld beroep van de belastingplichtige aanhangig is, ni!it zonuer
de in het middel aangeduide bepalingen
te schenden, kon weigeren, zoals het gedaan heeft, kennis te nemen van de door
de directeur der directe belastingen genomen beslissing;
Dat het mid del gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zo.ver daarbij het hof van
beroep onbevoegd verklaard is om kennis
te nemen van het beroep, ingesteld tegen
de bij toepassing van artikel 7 van de wet
van 30 mei 1949 door de directenr genomen beslissing, en in zover daarbij over
de kosten uitspraak is gedaan; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
7 mei 1957. - 26 kamer. ~ Voorzitter
en verslaggever, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlclu.idende
conclu.sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,
HH. Rousseaux (van de Balie van beroep
te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMS'L'ENBELASTINGEN. RAMING
VAN DE AANSLAGSBASIS.· FISCALE COMMISSIE. AANSLAG DIE OVEREENSTEM'l' MET HE'!'
ADVIES YAN DEZE COM.l\HSSIE. WETTEL!JK
VERMOEDEN HETWELK ALLEEN TENIET KAN
WORDEN GEDAAN DOOR RET BEWIJS VAN RET
JUIST BEDRAG VAN DE INKOMSTEN.

lVannee1· de aanslagsbasis overee·nste-mt
met het ad,;ies de1· fiscale commissie,
heett de door deze commissie in de wettelijlce vormen gedane Taming van de
belastbare inlcomsten, niet de waarde
van een gewone beoordeling die de rechter over de g1·ond niet bindt, doch v(m
een wettelijlc ve1·moeden hetwellc door
de belastingplichtige niet lean wo1·den
tenietgedaan dan door het bewijs van
het j~tist bedrag van zijn inlcomsten (1) .

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit van
15 januari 1948, art. 55, par. 3, al. 4.)
(1) Verbr., 18 januari 1955 (A,.,..
1955, blz. 382; Bull. en PASIC., 1955,
Vergel. verbr., 6 november 1956 (AlT.
1957, biz. 955; Bull. en PAsrC., 1957, I,

Ve?·br.,

I, 511).
Ve-rb1·.,

238).

754(LANDRAIN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 6 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 28 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft clat de aanslag welke OlJ het aclvies van de fiscale
commissie gesteund is ter zake de waarde
had van een vermoeden hetwelk niet kon
teniet gedaan worden clan door het bewijs
van het juist bedrag der inkomsten en
hetwelk het aanlegger onmogelijk maakte
cle door de controleur gekozen vergelijkingspunten of de door de fiscale commissie in aanmerking genomen tekenen of inclicH~n als nog ter cliscussie te brengen,
dan wanneer aanlegger bewijskrachtige
elementen voorgebracht had waarvan het
aanwezig zijn, naar luid van artikel 28
van cle samengeschakelde wetten, het nanwenden belette van cle wijze van raming
welke erin bestaat de aangegeven inkomRten met de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen te vergelijken;
en dan wanneer de aan de commissie
voorgelegde raming gesteund was op de
resultaten van deze onwettelijke proceclure en op van bewijskracht ontblote tekenen en inclicii~n :
Overwegencle dat uit het bestreden arrest blijkt dat, al heeft de adr'ninistratie
het cloor aanlegger in zijn aangifte aangeduide omzetcij£er aangenomen, zij het
aangegeven bedrag van de belastbare
netto-winsten onjuist bevonden .en deze
geraamd heeft bij vergelijkin!?i. met llet
percentage van de door soortgeliJke belastingplichtigen aangegeven of aangenomen
winsten;
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat aanlegger geen regelmatige boekhouding· gevoerd heeft en schriftelijk erkend
heeft dat hij niet in staat is het juist.e
cijfer van zijn inkomsten, en dienvolgens
het IJercentage van zijn winsten te bepalen; dat llet, zonder artikel 28 van de samengeschakelde wetten te schenden, heeft
kunnen beslissen dat het winstpercentage
hetwelk cloor aanlegger aangegeven en
door de administratie aangenomen is voor
een ander dienstjaar evenmin een bewijselement opleverde dat het bepalen van de
litigieuze netto-winsten volgens de in die
bepaling omschreven bijzondere wijze van
bewijslevering uitsloot;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de fiscale commissie de ra-

ming van de taxerende ambtenaar bevestigd heeft na kennis genomen te hebhen
van de beoordelingselementen en na bovendien zekere indicH!n, uit aanleggers
leveilswij.ze afgeleid, in aanmerking genomen te hebben;
Overwegende dat, vermits de aanslagbasis overeenstemt met het advies der fiscale commissie, de door deze commissie
in de wettelijke vormen gedane raming
van de belastbare inkomsten niet de
waarde heeft van een gewone beoordeling
die de rechter over de grond niet bindt,
doch van een wettelijk vermoeden hetwelk door de belastingplichtige niet kan
worden teniet gedaan dan door het bewijs
van het juist bedrag van zijn inkomsten;
Overwegende dat het bestreden arrest
artikel 55, IJaragraaf 3, lid 4, van de samengeschak.elde wetten juist toegeiJast
heeft door te beslissen da t het op aanlegger rustte het bewijs bij te brengen van
llet juist bedrag -van zijn belastbare ink.omsten en door het beroep te verwerpen
na vastgesteld te hebben dat aaniegger
erkende niet in staat te zijn dat bewijs
bij te brengen; dat het hof van beroep
derhalve geen antwoord meer behoefde te
verstrekken op aanleggers opweriJingen
omtrent de vergelijkingselementen en de
tekenen of indicH~n van gegoedheid die de
fiscale commissie in aanmerking heeft genomen;
Dat eruit volgt dat het bestredeli arrest
geen der ingeroeiJen wetsbepalingen g·eschonden heeft;
Dat het middel niet k.an aangenomen
worclen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 mei 1957. - 2" kamer. ~ VoorzUter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslagge,;er, H. Vroonen. Gelijlcl·u.iclende conclnsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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VERBREKING. BEVOEGDREID.
DIRECTE BELASTINGEN. AFLEIDING, NAAR
RECHTE, DOOR DE RECRTER OVER DE GROND
VAN FElTEN DOOR HEM SOUVEREIN VASTGESTELD. TOEZICRT VAN HET HOF VAN VERBREKING.

zo

INKOMSTENBELASTINGEN. BUITENGEWONE TERMI.JN. AANGIFTE IN
DE INKOMSTENBELASTINGEN. BALANS Bl.J DE
AANGIFTE GEHECRT. BALANS DIE IN RET
PASSIEF, EEl< SOM MET DE MELDING (( REKENING BRAND ll OPTEKENT, ONDER DE RUBRIEK
((DIVERSE CREDI'l'EUREN ll, EN, IN RET AC-

-
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TIEF, DE HERWAARDEERDE WAARDE VAN. DE
INVESTERINGSGEBOUWEN, EN DIE HET BEDRAG
VAN DE GEDANE AFSCHRIJVINGEN VERMELDT. ARREST DAT VAN DEZE ENKELE OMSTANDIGHEDEN AFLEIDT DAT DE AANGIFTE VOLLEDIG EN
JUIS'J' WAS. 0NWETTELIJKHEID,

1° Al behooTt het aan de Techter soitverein de feiten vast te stellen waaTOP hij
z·ijn beslissing stet~.nt, is het evenwel
aan het Hof van veTbrelcing vooTbehoitden na te gaan of rUe feiten de gevolgt?·elclcin,qen 1·echtvaaTdigen wellce de bestreden beslissing daant'it naar Techt
ajlC'idt (1).

2° RechtvaanUgt niet wettelijlc dat de
aangijte in de inlcom.stenbelastingen van
de belastingschu.ldige vooT het clienstjaar 1943, rekening gelwuden met haar
bijlagen, jnist en volledig was, doo1·dat
zij het bestaan openbam·de van een ve1·7cregen meerwaa1·de on een· investeTings(lebOitW, aan het licht gebracht ten gevolge van de ve1·goecling van een b1·and
die d'it ,qebouw _qedeeltelijlc vernield had,
het an·est dat zich a'lleen steitnt, enerzi,ids, op de optekenin_q, in het passief
van de balans, van een son~ met de melding << Rekenin_q brand JJ, onder de ntb?·ielc « Dive·rse crediteuren JJ, wellce normaul de schnlden van de ondernemin_q
jegens derden begfijpt, en, ande1·zijds,
op de optelcening, in het actief van de
balans, van de herwaardeet·de waarde
van de investe'l'ings_qebonwen en op de
belangfijlcheid van de gedane afschTijvingen, zonder te preciseren dat deze
op het ,qedeeltelijlc vernield geboit.w
sloe_qen (2). (Wetten betreffende de in-

komstenbelastingen
samengeschakeld
bij het besluit van 31 juli 1943, art. 74.)
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN
T. LAMR01' EN ANDEREN,)

FINANCIEN,

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
(1) Raadpl. nota 3 onder verbr., 16 december 1947 (Bull. en PASIC., 1947, I, 547), de
nota's 2 en 3 onder verbr., 13 juni 1950 (A1'1'.
J1 e?·b1·., 1950, blz. 639; Bull. en PASIC., 1950, I,
7-27) en nota onder verbr., 5 april 1956 (A1'1·.
J1 erbr., 1956, biz. 633; Bull. en PAsic., 1956, I,
809), zoals verbr., 11 maart 1952 (Arr. Jlerbr.,
1952, blz. 376; Bull. en PASIC., 1952, I, 4.28),
4. april 1955 (ibid., 1955, I, 868), 25 juni 1956
(A1'1'. T'e1·br., 1956, blz. 913; Bull. en PASIC.,
1956, I, 1185) en 29 april 1957 (ibid., 1957, I,
1019). Voor toepassingen van deze regel, zie ook

Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1318 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 53, paragraaf 1, 55,
56, 66, 67 en 74, eerste lid, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de besluiten van 31 juli
1943 en 15 januari 1948, alsmede van artikel 6 van het besluit van de Regent van
16 januari 1948 betreffende de nationale
crisisbelasting, doordat het bestreden arrest verklaard heeft dat de administratie
op het tijdstip van de aangiften, v66r de
afsluiting van het dienstjaar 1943, beschikte over aile elementen waarvan zij
zich bediend heeft om de wijziging van
de aangifte over het dienstjaar 1943 van
de feitelijke vennoten in het bedrijf
« Moulins Dambot >J te verrichten en dat
alc1us komt te blijken dat de aanvankelijke aangifte der vennoten volledig en
juist was vennits .zij aile nodige inlichtingen inhield tot het vestigen van de
aanslag der vennoten, dat de administratie onder die voorwaarden geen gebruik
mocht maken van de in artikel 74, eerste
lid, van de samengeschakelde wetten bepaalde buitengewone termijn om de belasting welke voor voormeld dienstjaal;
verschuldigd was, na te vordei·en, dan
wanneer, eerste onderdeel, de litigieuze
aangiften (stuk 35 van het administratief
dossier zaak nrs 13!}81 en 13982) ondertekend en aan de dienst die ze had gezonden teruggestuurd zijn geworden na de
termijn gesteld in artikel 53, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dit wil
zeggen na de op bedoelc1e formulieren
aangeduide termijn, overeenkomstig het
voorschrift van die zelfde wetsbepaling,
dan wanneer, ten aanzien van de toepassing van artikel 74, eerste lid, van bovengemelde samengeschakelde wetten, het te
laat indienen van de aangifte met het
ontbreken van aangifte gelijkstaat en dan
wanneer derhalve het hof van beroep, hetwelk zelf in feite en naar recht in de
grenzen van het bij hetzelve aanhangige
geschil en volgens de elementen der .zaak
het bedrag van de belastingschuld dient
te beoordelen ambtshalve of anderszins
had dienen vast te stellen dat bovengemelde aangiften onregelmatig ~ en dus
verbr., 23 october, 16 en 17 november 1956 en
31 januari 1957 (Arr. Yerbr., 1957, biz. 112, 179,
1131 en 315; Bull. en PAsiC., 1957, I, 181, 275,
277 en 64.4).
(2) Over het begrip van « juiste en volledige
aangifte » naar de zin van artikel 74 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van 31 juli 19,13,
raadpl. verbr ., 16 januari 1957, eerste arrest
(An·. Ye•·br., 1957, biz. 351; Bull. en PAsrc.,
1957, I, 557).

---,

-756niet bestaande - waren voor de toepassing van voormeld artikel 74; tweede ouderdeel, dan wanneer nit de stukken van
het dossier (stukken 47, 55, administratief
dossier, zaak nrs 13981 en 13982) blijkt
dat de aangiften te enenmale onjuist waren wat de post <<brand van molen ll betreft die onder de diverse crediteuren
voorkomt, dan wanneer het enkel door
een dubbelzinnige, onvolledige of tegenstrijclige motivering en door een miskenning van de bewijskracht van die aangiften en hun vooi·melde bijlagen is dat het
hof van beroep beslist heeft dat de administratie vervallen was van het recht
de litigieuze aanslagen te vestigen
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, enerzijds, dat de bijlagen bij de
aangifte van verweerders onder de rubriek « diverse crediteuren ll een som van
1.103.682 fr. 74 vermelden en niet, zoals
het arrest bij vergissing vermeldt, van
1.14!}.151 fr. 25, onder de vermelding
«Brand van molen ll, anderzijds, dat de
gebouwen en het industrieel materieel der
vereniging na herwaardering in het actief van de balans opgetekend waren voor
3.962.850 frank en dat de afschrijvingen
op dit hergewaardeerd actief voor
3.327.800 frank daarin waren geboekt;
Overwegende dat het arrest nit deze
elementen afieidt, enerzijds, dat de vennoten, door de optekening in het passief
van een post « brand van molen ll van
1.103.682 fr. 74, << het bestaan aangaven
van een op 31 december 1942 niet gebruikte vergoeding wegens brand ll, anderzijds, « dat dergelijke vergoeding, welke
niet aangezien wordt door de aangevers
als toegekend, doch als een schuld van de
vereniging jegens .zichzelf, deed blijken,
gezien de belangrijkheid van de verrichte
afscluijvingen, dat de schadeloosstelling
voor de gebouweJi en het materieel die
door de brand zijn getroffen de boekingswaarde van die goederen, na aftrek van
de afschrijvingen waarvoor belastingvrijdom is toegestaan, overschreden had ll ;
Overwegende dat, al staat ·het aan de
rechter de feiten vast te stellen waarop
hij zijn beslissing steunt, het evenwel
aan het Hof van verbreking voorbehouden
is na te gaan of die feiten de gevolgtrekkingen welke de bestreden beslissing
daaruit naar recht afieidt kunnen rechtvaardigen;
Overwegende dat de optekening van een
som in de balans onder lle rubriek « diverse crediteuren ll welke normaal de
schulden van de onderneming jegens derden begrijpt, de administratie g·een kennis kon verschaffen van « het bestaan van
een op 31 december 1942 niet gebruikte
vergoeding wegens brand ll ;
Dat een ·eventueel vermogensaccres het-

welk blijkt uit een voorheen verkregen.
meerwaarde van de door de brand getroffen molen evell.lllin kon blijken uit de vergelijking van het bedrag der ontvangen.
vergoeding met de belangrijkheid der verrichte afschrijvingen, naardien er niet
gepreciseerd was wat in de bij de aangifte
gevoegde documenten kenbaar maakte dat
bewuste afschrijvingen op die molen sloegen;
Overwegende derhalve dat, door te
steunen op de enkele feitelijke omstandigheden welke het releveert, om te beslissen dat de aangifte van verweerders
alle nodige elementen tot het vestigen van.
de belasting inhield, het bestreden arrest
voorkomt als gewezen aan de hand van
een onwettelijk begrip van de onvolledige
of onjuiste aangifte in de ziJL van artikel 74 van de wetten, samengeschakeld
bij de besluiten van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, en, gevolglijk, als gewezen,
onder meer, met schending van die bepaling;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant 'van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar he.t Hof van beroep te Luik.
7 mei 1957. - 2" kamer. - Voo?·zitte?·,
H. (}iroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslayyever, H. Valentin. Gelijkl·nidende conclnsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van.
Leynseele.
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SEQUES'L'ER VAN GOEDEREN VAN
VIJANDELIJKE ONDERHORIGEN.VRI.rSTELLING YAN SEQUESTER. GOEDEREN
VAN EEN DUI'l'SE ONDERHORIGE OVERLEDEN
V66R HET INVOEGE TREDEN VAN DE WET VAN
14 JULI 1951. - 0N'l'VANGEN DOOR EEN ALGEMENE LEGATARIS VAN DUI'l'SE NATIONALITEIT.
ARTIKEL 20, 1°, VAN DE >VET VAN 14 JULI
1951 NIET 'l'OEPASSELIJK.

Artilcel 20, Jo, ·ran de wet van 14 htH 1951
verleent geen v·J"ijstell'ing van de seq·nestratiemaatregelen op de yoerleren, ?·echten en belangen die toebehoorden aan
een Dttitse onde1·horige overladen v661·
het invoeyetreden van deze wet, en rl-ie
toekwamen aan een algemeen legata1·is
van Duitse nationaliteit die regelmatiy,
sinds 10 mei 1940 in het deel van het
Belgisch gebied heett verbleven dat b·ij
dwang aan de Dnitse wefgeving onde?·wm·pen we1·d, en d·ie de 'L'Oorwaanlen

-757vermtlt voorzien bij artilcel 18 van .Qemelde wet (1).

van 14 juli 1951, dan wanneer, eerste onderdeel, deze bepaling enkel betrekking
heeft op de opheffing van !let sequester
van de goedereli welke gesequestreerd
(DIENST VAN HET SEQUESTEH, T. HAMEL.)
zijn in lloofde van de eiser tot oplleffing
zelf, ter zake dame Hamel, en niet op de
oplleffing van het sequester van goederen
ARREST.
welke gesequestreerd zijn in lloofde van
de rechtsvoorganger van de eiser tot opHET HOF; - Gelet op het bestreden heffing, ter zake de genaamde Joseph
arrest, op 16 december 1954 gewezen door Gelllen, overleden eclltgenoot van dame
Hamel, en dan wanneer, tweede onderhet Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat uit de stukken der dee!, de opheffing van het sequester van
rechtspleging blijkt dat verweerster, van de goederen van de erfgenaam of de legaDuitse nationaliteit, bij akte van nota- taris zonder gevolg blijft op het sequester
ris Trouet te Eupen, op 17 juni 1942 tot van de goederen welke in hoofde van zijn
algemeen legataris aangesteld werd van reclltsvoorganger op 4 september 1944 gede goederen van haar echtgenoot Joseph sequestreerd zijn bij toepassing van artiGehlen, insgelijks van Duitse nationali- kel 1 van de besluitwet van 23 augustus
1944, naardien de goederen van de nalateit, die in december 1945 overleed ;
Dat de door verweerster ingestelde vor- tenscllap van een Duitser wettelijk onder
dering ertoe strekt bij toepassing van de sequester blijven, behalve in de gevallen
wet van 14 juli 1951 opheffing te bekomen omschreven in de artikelen 5 en 20, go,
van het sequester dat rust op de door van de wet van 14 juli 1951, welke gunsthaar uit de nalatenschap van haar echt- bepalingen uitmaken :
.genoot ontvangen goederen;
Over beide onderdelen samen :
Dat het bestreden arrest, na erop ge- ·
Overwegende dat de bepalingen van de
wezen te hebben dat er niet aangevoerd
was dat verweerster door haar gedrag wet van 14 juli 1951 waarbij opheffing
niet zou voldaan hebben aan de vereisten van het sequester van Duitse goederen is
van artikel 18 van de wet van 14 juli toegestaan, gunstmaa tregelen ui tmaken
1951, haar eis ingewilligd heeft om de jegens de personen die, op !let tijdstip
reden dat verweerster van 10 mei 1940 tot van de inwerkingtreding van de wet, ver25 januari 1946 verbleven heeft in het ge- keerden in de voorwaarden welke zij predeelte van het Belgisch grondgebied dat ciseert; dat, aangezien dergelijke maa_tremet geweld aan de Duitse wetgeving on- gelen een uitzondering zijn op de bepalinderworpen was en dat zij mitsdien vol- gen van de besluitwet van 2g augustus
daan heeft aan de verblijfsvoorwaarden, 1944, zij strikt dienen te worden uitgebepaald bij artikel 20, 1°, van voormelde legd;
Overwegende dat de wet van 14 juli
wet;
1951 vrijstelling van de sequestratiemaatOver het eerste middel, afgeleid uit de regelen verleent ten gunste van de wetteschending van de artikelen 1 en g van de lijke erfgenamen, volgens !let Belgisch
besluitwet van 23 augustus 1944 betref- recht, van Duitsers die tussen 3 septemfende het sequester van de vijandelijke ber 1944 en· 12 september 1951 overled en
goederen, rechten en belangen, 5, 17 en 20, zijn (artikel 5) en·ten gunste van de per1° en go, van de wet van 14 juli Hl51 be- sonen die de Belgische nationaliteit of de
treffende de ~equestratie en de liquidatie nationaliteit van een geallieerd land bevan de Duitse goederen, rechten en be- zitten, in laatstgenoemd geval onder voorlangen, doordat het bestreden arrest, na behoud van wederkeriglleid, of die deze
ten onrechte verklaard te hebben dat nationaliteit enkel ingevolge !let huwelijk
niets in de tekst van de bepalingen dei: verloren hebben ten aanzien van de goeartikelen 20 en 18, noch in de. parlemen- deren, recllten en belangen welke hun
taire voorbereiding het mogelijk maakt te toekomen uit de nalatenscllap van een
beslissen dat de door voormelde bepalin- Duitse onderllorige die .zekere voorwaargen vereiste voorwaarden zouden moeten den in verband met !let verblijf of de geverenigd wezen in de persoon van de eige- boorte vervuld lleeft welke eigen zijn aan
naar der goederen op 23 augustus 1944, het met geweld aan de Duitse wetgeving
het sequester van de nalatenscllap van onderworpen gedeelte van het Belgisch
J osepll Gehlen oplleft om de enige reden grondgebied;
dat dame Hamel, zijn algemene legataris,
Overwegende dat, aangezien de wet alvoldaan lleeft aan de verblijfsvoorwaar- dus limitatief de gevallen bepaald heeft
den, bepaald bij artikel 20, 1°, van de wet waarin de goederen die uit een nalatenschap van een Duitse onderhorige voortkomen en waarop een sequestratiemaat(1) Raadpl. verbr., 3 maart 1955 (Arr. Verbr.,
regel rust hiervan kunnen worden vrijge1955, blz. 559; Bull. en PASIC., 1955, I, 725).
steld, daaruit volgt dat de termen cc ont-
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aan ll van artikel 20, 1°, enkel ku:IJ.nen
betrekking hebben op de goederen, rechten en belangen welke in het patrimonium
van een Duitse onderhorige zijn gevallen
zonder voorclien aan een sequestra tiemaatregel te zijn onderworpen;
Overwegencle dat uit de niet gecritiseerde vermeldingen van het arrest blijkt
dat verweerster de algemene legataris
van haar echtgenoot is en dat zij nooit
opgehouden l~eeft van Duitse nationaliteit te zijn:
Overwegende, derhalve, · dat het bestreden arrest niet, zonder de in het middel
aangeduide wetsbepalingen te schenden,
cle eis heeft kunnen toewijzen op de enkele overweging dat verweerster deed
blijken van de voorwharden, omschreven
in artikel 20, 1°;
'
Dat het middel gegrond is;

3° INDEPLAATSSTEJLLING. -

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten:
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.

1° De j'lt'J"i(lische bas·is van een vonlering

9 mei 1957. -

1• kamer. -

Vom·zitte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
- Gelijlclu.Ulencle conclnsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiters, HH. Simont en della Faille d'Huysse.
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DAGVAARDING. Bun.GERLIJKE ZAKEN. DAGVAAHDING DIE DE JUHIDISCRE
BASIS VAN DE VORDERING NIET BEPAALT. RECH'l'ER DIE ZE BEPAALT BIJ MIDDEL VAN
CONCLUSIES VAN DE AANLEGGENDE PARTIJ. WETTELIJKREID.

2° BEHVIJS. -

AAN DE AKTEN TE RECRTEN
GELOOF. BURGERLIJKE ZAKEN. DAGVAARDING. - lNTERPHETATIE DOOR DE RECRTER OVER DE GHOND. - lNTERPRETATIE VERENIGBAAR MET DE TERMEN VAN DE DAGVAARDING. GEEN SCHENDING VAN RET GELOOF
VERSCRULDIGD AAN DEZE AKTE.

DADER
VAN EEN DELICT VEROORDEELD TOT SCRADEVERGOEDING JEGENS RET SLACHTOFFER. AANSTELLER DIE BURGERLIJK VERANTWOORDELI.T:K WORDT VERKLAARD. - BESLISSL.'IGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - AANSTELLER DIE DE VEROORDELING UITVOERT EN
DIE DAARNA TEGEN DE AANGESTELDE EEN
RECRTSVORDERING KRACRTENS INDEPLAATSSTELLING UITOEFENT TOT TERUGBETALING VAN
RET GEREEL OF VAN EEN DEEL VAN DE BETAALDE ROM. - AANSTELLER DIE, ALS IN DE
PLAATS GESTELD AAN RET RECHT VAN RET
SLACRTOFFER, DE «ACTIO JUDICATI ll UITOEFENT DIE TOEREROORDE AAN DEZE LAATSTE
TEGEN DE DADER VAN RET DELICT.

4° VERJARING.- STRAFZAKEN.- REGELS
VAN DE VERJARING AANGAANDE DE BURGERLIJKE
VORDERING NIET 'l'OEPASSELIJK Op DE <<ACTIO
JUDICATI ll.

niet bepaalcl zijn(le ·in cle cl(tgvaa1·cling,
behoort het cle 1·echte1· cleze te bepalen
bij miclclel van cle concl·nsies van cle
aanleggentle 1JMtij (1).

2° Schenclt niet het geloot ve1·schnlcligcl
aan een clagvaarcling cle 1·echter clie aan
(leze een met haar tennen veTenigbaTe
interpretatie geeft (2). (Burgerlijk Wetboek, art. 1319 en 1320.)

3o De clacler van een clel'ict en zijn awnstellar, b7wgerUjlc verantwoorclelijk ve1·lclaard op g1·ond van art'ilcd 1384, aUnea 3, van het B~l;rgerlijlc Wetboelc, ve1·oorcleelcl zijncle clo01' in lcracht van gewijsde gegane beslissingen tot schadevergoeclingen jegens het slachto1Je1·,
stelt cle aanstelle1· (lie, nn cle veroorcleling ~titgevoenl te hebben, te.qen zijn
aangestelcle een rechtsvorclering lcrachtens incleplaatsstelling uitoetent tot terugbetaling van het geheel ot van een
cleel van cle cloo1· hem betaalde som, niet
een vo1·cle·ring in tot herstelling van cle
schacle clo01· het nvisclt·ijf ve1·oorzaalct;
hij oefent, als in cle plaats ,qestelcle in
het 1·echt van het slachtotfer, cle actio
judicati uit clie aan cleze toebehoo1·cle,
wanneer het schacleloos gestelcl wenl
(loor cle aansteller, tegen cle clacler- van
het clelict (3).

4° De actio judicati is niet onclerw01·pen
aan cle verjaring vastgestelcl clQor cle

(1) en (2) Verbr., 23 februari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 656).
(3) Het ware anders indien de burgerlijk
veran twoordelijke partij, vooraleer het slachtoffer cle veroorcleling zou heb ben bekomen van
cle aangestelcle, clacler van het misclrijf, het
slachtoffer schacleloos zou stel!en en een rechts'
vorclering krachtens incleplaatsstelling tegen de
aangestelcle zou instellen; in dit geval, inderdaad, zou de rechtsvordering gegrond op de

subrogatie, het karakter hebben van een vordering ex delicto, daar het slachtoffer zelf
slechts zulke rechtsvordering zou genieten tegen de dader van het misdrijf (verbr., 17 januari 188!), Bull. en PAsrc., 1889, I, 85) ; raaclpleeg ook verbr., 22 october en 24 december
1951, A1~·. Yerb1·., 1!)41, blz. 219 en 259; Bull.
en PASIC., 1941, I, 392 en 471, alsmede de
nota 2).

-759wet van 17 ap1·il, 1878 voor de bltrgerlijlce vordering tot herstelling van de
schade veroorzaalct door een misdrijf (1)
0

(HERMANS, T. P. V. B. A.

WILMS GEBROEDERS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134 1251 3o
1319, 1320, 1382 tot 1384 van het Bm:ger~
lijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, en !}7 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, zich houdende aan de door verweerster v66r de
eerste rechter neergelegde conclusies beslist heeft dat de door laatstgezegde tegen
aanlegger gerichte vordering om gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de door
haar, in hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijke, gestorte vergoedingen aan
de slaclltoffers van een verkeersongeval
waarvoor aanlegger
verantwoordelijk
werd gesteld, uitsluitend gegrond is op
de subrogatie van gezegde verweerster in
de recllten van die slachtoffers en, derhalve, pas na dertig jaar verjaart, dan
wanneer de door eisende partij genomen
conclusies niet bij machte zijn om de door
haar, in de dagvaarding, aan de rechtsvordering gegeven grondslag te wijzigen;
dat verweerster in haar inleidend exploot
van 25 april 1955 liet gelden dat : « ... de
patroon, die burgerlijk en solidair verantwoordelijk verklaard wordt voor de gevolgen van een delict door zijn aangestelde gepleegd, zicll kan verhalen tegen
deze laatste; dat de patroon recht heeft
op de integrale terugbetaling der sommen
uitgegeven ter outlasting van de dader
van het delict»; dat die bewoordingen
duidelijk de verhaalvordering ex delicto
aanduiden welke de aansteller gerechtigd
is tegen zijn aangestelde te vormen, en
dat het bestreden arrest, door te· verklaren dat de vordering van verweerster gegrond is op de indeplaatsstelling, aan de
dagvaarding een interpretatie heeft gegeven die onverenigbaar is met de termen
ervan en de gerechtelijke overeenkomst
heeft geschonden :
Overwegende, enerzijds, dat aan de
hand van de elementen tot interpretatie
waarover hij beschikt, het de rechter over
(1) Raadpl. de bewee.gredenen verbr ., 26 october 1944 (ATr. Ym·M., 1945, biz. 18; Bull. en
PAsrc., 1945, I, 18).

de grond- behoort de juridische basis van
de bij hem aanhang.ig gemaakte vordering te bepalen; dat, na vastgesteld te
hebben dat de dagvaarding waarvan de
t~rmen in het middel zijn 'overgenomen,
me~s laat kennen aangaande de juridische
bas1s '.'an de door verweerster ingestelde
vordermg, de rechter die grondslag vermocht op te zoeken in de in eerste aanleg
genomen conclusies waarin verweerster
inriep dat zij gesubrogeerd is in de rechten van de slachtoffers tegen aanlegger;
Overwegen~e, anderzijds, dat waarin
de dagvaardmg verweerster, burgerlijk
verantwoordelijk ve1·klaard voor de gevolgen van een door aanlegger, haar aangestelde, gepleegd delict, onder meer deed
gelden << dat zij zich kan verhalen tegen
deze laatste ll om reden << dat de patroon
recllt heeft O]~ de integrale terugbetaling
der sommen mtgegeven ter outlasting van
de dader van het delict ll, de recllter zonder de bewijskracht van de dagvaa~·ding
te schenden, heeft kunnen beslissen dat
de door verweerster ingestelde vordering
op de indeplaatsstelling is gesteund;
Overwegende dat llet middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van de artikel~n 3 4 21 22
25 en 26 van de wet van n' april '187S
bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken
1251, 3°, 1382 tot 1384, 2219, 2262 en 2264
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben dat verweerster
in de rechten was getreden van de partijen die nadeel leden door het misdrijf
dat ten laste van aanlegger, haar aangestelde, werd gelegd, en die zich tijdig
hadden voorzien van een teg·en deze laatste uitvoerbare titel, beslist lleeft (!at de
vordering tot terugbetaling van een deel
der alzo betaalde sommen, welke zij tegen
aanlegger inleidde en op die_ subrogatie
grondde, slechts door de dertigjarige verjaring van llet gemeen recht verjaart, en
bovendien die beslissing gereclltvaardigd
heeft door de overweging dat de vergoeding van de slachtoffers door verweerster
pas werd gedaan nadat llet arrest dd.
23 januari 1954 te haren laste werd gewezen, dan wanneer de vordering tot betaling, welke de burgerlijk verantwoordeIijke aansteller uitoefent tegen zijn aangestelde, dader van een delictueel feit,
ook als die vordering op de subrogatie
gegrond is, ten opzicllte van de geldende
wetsbepalingen inzake verjaring in strafzaken, een << burgerlijke vordering volgende uit een misdrijf ll uitmaakt en,
dienvolgens, overeenkomstig gezegde bepalingen verjaart; dat overigens de datum, waarop de burgerlijk verantwoordelijke jegens de burgerlijke partijen wordt
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immers de aansteller gerechtigd is zich
tegenover zijn aangestelde te beveiligen
voor de schadelijke gevolgen van een
eventuele veroordeling, van het ogenblik
af dat .zijn verantwoordelijkheid in het
gedrang wordt gebracht :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat daar aanlegger op de publieke vorderiui schuldig werd verklaard aan onvrijwillige doding en lichamelijke letselen gepleegd op 17 mei 1947, hij bij een in
kracht van gewijsde gegaan arrest van
27 september 1950 insgelijks werd veroordeeld tot schadeloosstelling van de benadeelden; dat op de door deze laatsten afzonderlijk ingestelde burgerlijke vordering, verweerster, bij arrest van 23 januari 1954, als aansteller van aanlegger,
met deze verantwoordelijk werd verklaard voor de door hem veroorzaakte
schade en veroorcleeld tot betaling aan de
benadeelden van de wegens de font van
aanlegger verschuldigde sommen; dat na
dit arrest en na uitbetaling van de benadeelden, verweerster bij exploot van
25 april 1955, aanlegger heeft gedagvaard
tot gedeeltelijke terugbetaling van de aldus uitbetaalde bedragen; dat, daar aanlegger betwistte enige fout te hebben begaan en beweerde' dat verweerster alleen
fouten had begaan, het arrest, zonder
dienaangaande te worden bestreden, beslist dat het ongeval alleen door de font
van aanlegger werd veroorzaakt, ter uitsluiting van elke fout van verweerster;
dat het arrest vaststelt dat, als· zijnde
gehouden met aanlegger tegenover de benadeelden en als belang hebbende de
schuld te voldoen, verweerster zfch in de
voorwaarden bevond om het voordeel van
artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wethoek in te roepen en dat haar vordering
op die wetsbepaling is gegrond;
Overwegende dat uit die vaststellingen
volgt dat verweerster tegen aanleggm"
geenszins een vordering tot herstelling
van de door misdrijven veroorzaakte
schade heeft ingesteld, maar dat zij, als
in de plaa ts gesteld in de rech ten van de
slachtoffers van die misclrijven, welke
krachtens het arrest van 27 september
1950 tegen aanlegger een actio j~tdicat'i
genieten, die laatste vordering heeft uitgeoefend;
Dat de in het middel aangeduide wetsbepalingen vreemd .zijn aan de actio j~Hli
cati;

Dat het middel naar recht faalt;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 mei 1957. - 1" kamer. - Voorzitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire.
Gelijkl~tidende concl~tsie, H.
Raoul

Hayoit de Termicourt, procm·em·-generaal. ~ Pleiters, HH. Veldekens en Simont.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. BURGERLIJKE ZAKEN. ~ AANLEGGER DIE IN BELGIE ZIJN WOONPLAA'rS
HEE~'T. VOORZIENING INGESTELD MEER DAN
DRIE VOLLE MAANDEN SEDERT DE BETEKENING
VAN DE BESLlSSING. 0P TEGENSPRAAK GEWEZEN EINDBESLISSING. - VOORZIENING LAATTIJDIG.

In b~trgerlijke zalcen is laatt'ijdig, behalve
afwijlcende wetsbepaling, de voorz·iening
door een aanlermer die in Belgie zijn
woonplaats heeft, ingesteld, d·ie overgelegd wordt ter grijfie van het hot meer
dan drie valle maanden te relcenen van
de dag waarop de op tegenspmak gewezen eindbeslissing, d·ie best1·eden is, aan
de partij of te hare1· woonplaats betelcenrl we1·d (1). (Wet van 25 februari

1925, art. 1, 2, 3 en 8.)
(POPPE, T. GERLO.)

ARREST.

HET H OF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 20 maart 1956 op tegenspraak
gewez{m door het Hof van beroep te ~,rus
sel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheill door verweerder hieruit afgeleid clat
de voorziening te laat ingesteld werd :
Overwegende clat uit het door verweerder regelmatig overgelegd exploot van betekening blijkt dat het bestreden arrest
op 15 juni 1956 betekencl 'werd aan de persoon van aanlegger, clie in BelgHl zijn
woonplaats heeft;
Ov!;!rwegende dat krachtens artikel 1
van de wet van 25 februari 1925, behalve
ten deze vreemde afwijkende wetsbepalingen de termijn om, in burgerlijke of handelszaken, beroep in cassa tie in te stellen
drie volle maanden bedraagt te rekenen
van de dag waarop de op tegenspraak gewezen eindbeslissing, waartegen wordt
opgekomen, aan de partij of te harer
woonplaats betekend werd;
Overwegende dat de voorziening slechts
op 13 december 1956 ingesteld werd door
overlegging ter griffie van het hof van
(1) Verbr., 7 januari 1955 (An·. Verb1·., 1955,
blz. 339; Bull. en PASIC., 1955, I, 460).

-------·-
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dus na meer dan drie voile maanden sedert de betekening van de bestreden beslissing;
·
Waaruit volgt dat de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de- kosten.
10 mei 1957. - 1" kamer. - Voorzitter
en verslaggever, · H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluidende oonol~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Struye en VanRyn.
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1o RECHTERLIJKE INRICHTING.
SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. REOHTBANK
VAN EERSTE AANLEG. UITSPRAAK VAN HET
VONNIS. VERSCHILLENDE SAMENSTELLING
LUIDENS DE UITGIFTE VAN RET VONNIS EN LUIDENS HE1' PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING. VONNIS NIETIG.

2o INSCHRIJVING VAN VALSHEID.BURGERLIJKE ZAKEN. VER:ZOEKSCHRIFT
TOT INSCHRIJVING VAN VALSHEID INGEDIEND
TOT STAVING VAN EEN MIDDEL VAN DE VOORZIENING. VERBREKING DIE UITGESPROKEN
MOET WORDEN OP DIT MIDDEL ZELFS ZONDER
INACHTNEMING VAN HET VERZOEKSCHR!Fl'. VERZOEKSCHRIFT NIET ONTVANKELIJK BIJ
GEMIS AAN BELANG.

1° Wanneer, luidens de vermeldingen van
de uitgijte van het vonnis enerzijds, en
luidens deze van het prooes-verbaal van
de tereohtzitting waarop het vonnis !titgesprolcen werd anderzijds, de reohters
van de reohtbanlc van eerste aanleg die
de uitspraalc bijwoonden niet dezeljde
zijn, is het hof niet bij maohte na te
gaan of artilcel 7, alinea 2, van de wet
van 20 april 1810 nageleefd werd en
dient het vonnis te niet gedaan (1).

2° Een verzoelcsohrift' tot insohrijving van
valsheid, ingediend tot staving van· een
middel van de voorziening, is van belang ontbloot, en, bijgevolg, onontvanlcelijlc indien dit middel, zelfs bij
,qemis aan insolwijving van valsheid,
aangenomen moet worden (2).

(1) Verbr., 22 october 1956 (Bull. en PABic.,
1957, I, 167).
(2) Verbr., 7 september 1953 (Arr. T'erbr.,
1953, biz. 820; Bull. en PASIC., 1953, I, 957, en
de nota 2, biz. 958).

(N. V. « ETABLISSEMENTS VANDEN BOSSCHE ET
FILS ll, T. VENNOOTSCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM. JULES WAUCQUEZ ET

aie.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 februari 1956 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in hoger beroep uitspraak doende;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 36 en 73 van
het keizerlijk decreet van 30 maart 1808
betreffende de verordening voor de politie
en de tucht van de hoven en rechtbanken,
7 van de •Wet van 20 april 1810 over de
inrichting van de rechterlijke macht en
het beheer van het gerecht, 142 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
gewijzigd door artikel 1 van het k0llinklijk besluit nr 224 van 24 december 1935,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis ter openbare terechtzitting
van de 11" kamer bis der Rechtbank van
eerRte aanleg te Brussel op 18 februari
1956 uitgesproken werd, dan wanneer die
kamer anders samengesteld was dan op
de openbare terechtzitting van 2 februari
1956 waarop de zaak in beraad werd gesteld nadat de partijen geconcludeerd en
gepleit hadden, en doordat althans, de
dubbelzinnige en niet-overeenkomende
vermeldingen, betreffende de samenstelling van de zetel, het opstellen van het
proces-verbaal der openbare terecht;,.;itting
van gezegde kamer van 18 februari 1956
en van het vonnis zelf, niet toelaten te
onderzoeken of de zetel, bij de uitspraak
van het bestreden vonnis, samengesteld
was zoals toen de zaak op 2 februari 1956
gepleit en in beraad werd gesteld :
:Overwegende dat het proces-verbaal van
de terechtzitting, welke op 2 februari 1956
door de 11" kamer bis van de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel gehouden
werd, vaststelt dat de zaak Vanden
Bossche tegen Waucquez gepleit werd en
dat later uitspraak zal gedaan worden,
de rechtbank samengesteld zijnde uit de
HH. Blondeau, rechter waarnemende
voor.zitter, Henaux, rechter, earlier, Belgisch onderdaan, onder dan 25 jaar, de
oudste aanwezige advocaat volgens de
tabel, toegevoegd rechter, en Humble,
griffier;
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting, door dezelfde kamer op 18 februari 1956 gehouden, vaststelt dat de
rechtbank samengesteld was uit de
HH. Blondeau, rechter waarnemende
voorzitter, Sepulcre, rechter, Henaux,
rechter, Humble, griffier;
Dat luidens de uitgifte van het bestreden vonnis op 18 · februari 1956 door ge-

~~·--·
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zegde kamer gewezen, blijkt dat de rechtbank samengesteld was nit de HR. Blondeau, rechter waarnemende voorzitter,
Henaux, rechter, earlier, rechter, Humc
ble, griffier ;
Overwegende dat het gebrek aan overeenstemming tussen de substantiele vermelding·en van het proces-verbaal der tereclltzitting van 18 februari 1956, enerzijds, en die van het bestreden vonnis,
anderzijds, de ene ~n de andere betreffende de samenstellmg van de zetel, het
hof niet toelaat na te gaan of al de rechters, die het onder.zoek van de zaak ter
terechtzitting van 2 februari 1956 bijwoonden, dezelfde zijn als degene, die
aanwezig waren bij de uitspraak van het
bestreden vonnis;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is;
Overwegende dat de verbreking, welke
hierna zal uitgesproken· worden, alle belang ontneemt aan de andere middelen
van de voorziening alsook aan het verzoekschrift tot inschrijving van valsheid
ingediend tot staving van het eerste onderdeel van het derde mid del;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het verzoekschrift om toelating tot inscllrijving van valsheicl, verbreekt het bef:\treden vonnis, beveelt L1at melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van 1de vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerster tot de kosten,
die betreffende het tussengeschil betreffende de inschrijving van valsheid ten
laste van de aanlegster blijvend; beveelt
de teruggave aan deze aanlegster van het
door haar aan de Deposito- en Consignatiekas gestort bedrag; verwijst de .zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, in hoger beroep uitspraak doende.
10 mei 1957. - 1 6 kamer. - Voo·rzitter,
H. de Clippele, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gel-ijlol·n-iclencle concl·usie, H., Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleiteTs, HR. De Bruyn en della
Faille d'Huysse ..
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1o VOORZIENING IN VERBREKING.

- VORMEN. - STRAFZAKEN. - MEMORIE
·vAN DE AANLEGGER. 0VERGELEGD TER
GRIFFIE VAN RET ROF-MEER DAN TWEE MAANDEN SEDERT DE INSCHRI.JVING VAN DE ZAAKOP DE ALGE~IENE ROL. - MEMORIE NIET ONTVANKELI.JK, BERALVE GEVAL VAN OVERMACRT.
2o VOORZIENING IN VERBREKING.
~ VORMEN. STRAFZAKEN. - MEMORIE
VAN DE AANLEGGER OVERGELEGD TER GRIFFIE

VAN RET HOF. - TERMI.JN VAN OVERLEGGING.
- BEREKENING VAN DEZE TERMI.JN.
1° Is niet ontvankelijk, behalve geval van
oveTmaoht, de memode tot staving van
een voorziening in st1·atzaken, oveTgelegd teT grijfie van het hot meer dan
twee maanden sedeTt de insohrijving
van de zaak op de algemene Tol (1).

(Besluit van 15 maart 1815, art. 53; wet
van 20 jnni 1953, art. 6, par. 1.)
2° De teTmijn van twee maanden

ged~t

Tende dewelke, in skatzaken, ter grijfie
van het hot, de me'llwrie moet overgelegd worden die de middelen van de
aanlegger aanduiclt wordt berelcend van
de zoveelste tot daags v66r de zoveelste.

(Besluit van 15 maart 1815, art. 53; wet
van 20 juni 1953, art. 6, par. 1; Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, artikel 1033.) (Impliciete oplossing.)
(CAPELLE.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 october 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissing over de strafvordering ten
laste van a·anlegster ingesteld :
Overwegende dat aanlegster bij de verklaring van voorziening geen middel heeft
doen gelden;
Overwegende dat de memorie te laat op
17 januari 19-57 ter griffie overgelegd is
nadat twee maanden waren verstreken
sedert 16 november 1956, dag waarop de
zaak door de griffier op de algemene rol
was gebracht;
(Het overige zonde1· belang.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

13 mei 1957. - 26 kamer. ~ Voorzitter,
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - 1Terslaggever, H. Neveu. ~
Gelijklttidende oonol·ttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.
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BEROEP.- STRAFZAKEN.- VERSCHEIDENE
BETICHTINGEN. - AFZONDERLI.JKE STRAFFEN.
~ BEROEP VAN HET OPEN!lAAR MINIS1'ERIE.
(1) Verbr., 11 maart 1957 (A1~·. Ve1·br., 1957,
blz. 560; Bull. en PAsrc., 1957, I, 826).

-763- BEROEP BEPER.KT TOT ZEKERE BETICHTINGEN. - REOHTER VAN BEROEP DIE HET VONNIS
«A QUO 11 TE NIET DOET TEN OPZIOHTE VAN
AL DE BEl'IOH'riNGEN. - 0NWE1'1'ELI.JKHEID.
Wanneer, de betichte vervolgd zijnde wegens verscheidene misd?'ijven, de eerste
rechte1· atzonderlijlce stratten nitgesproken heett, en het openbaar ministerie,
aileen in beroep, zijn be1·oep bepe1·kt
heett tot de beslissing betrettende zekere betichtingen, ma{J de reohter in
beroep het vonnis a quo niet te niet
·doen voor zoveel het op de andm·e betichtingen heett beslist (1).

(PROOUREUR-GENERAAL TE GENT,
T. VERMEERSOH.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de wettelijke regelen in zake
hoger beroep en van het advies van de
Raad van State van 12 november 1806,
doordat het hof van beroep, zetelende als
rechter van de tweede graad, waarvan de
bevoegdheid beperkt is door de akten van
beroep (tantum devolutmn quantum appellatum) nitspraak heeft gedaan ten opzichte van verweerder in de fiscale zaak
not. ur 3006/54, dan wanneer geen der partijen - noch de beklaagde, noch het vervolgend beheei·, noch het openbaar ministerie - in deze tiscale zaak beroep hadden aangetekend en die beslissing dienvolgens in kracht van gewijsde was gegaan; dat zulks doende, het hof ultra
petita heeft gevonnist :
Overwegende dat verweerder met andere beklaagden, bij beschiJl;king van de
raadkamer, naar de Correctwnele Rechtbank te Dendermonde werd verwezen, uit
hoofde van verscheidene misdrijven (not.
ur 11267/54) en, op vervolging van de Administratie van douanen en accijnzen,
v66r dezelfde rechtbank werd gedagvaard,
nit hoofde van twaalf misdrijven van fiscale aard (not. ur 3006/54) ;
Dat die rechtbank, na de zaken wegens
verknochtheid te hebben samengevoegd,
verweerder veroordeelde tot ·een enkele
straf wegens de vermengde feiten der
(1) Verge!. verbr., 16 juni 1913 (Bull. en
PAsrc., 1913, I, 329). Raadpl. Panrl. belges,
vo Appel penal nr 366; BRAAS, P,·ecis de pTocedure penale, 1951, bd. II, biz. 676; LE PoiTTEvrN Code d'instTuction cTiminelle, bd. II, artike!' 202, nrs 98 en volgende.

zaak ur 11267/54 en tot twaalf straffen
wegens ieder der feiten der zaak
nr 3006/54;
Dat op hoger beroep door het openbaar
ministerie aileen ingesteld en slechts gericht tegen de beslissing gewezen over ·de
feiten van de zaak nr 11267/54, het hof
van beroep niet aileen die beslissing te
niet doet, doch ook de beslissing betreffende de zaak nr 3006/54 en, ook over
deze laatste uitspraak doende, verweerder veroordeelt tot twaalf straffen iedermaal nit hoofde van vermengde misdrijven van beide zaken, daar de feiten, volgens het arrest, de bewerkstelling van
een en hetzelfde misdadig inzicht waren;
Overwegende dat, bij gebrek aan evenwelk hoger beroep tegen de beslissing in
de zaak nr 3006/54 gewezen, die beslissing
in kracht van gewijsde was getreden en
het hof van beroep geen macht had om
over de feiten van die zaak nitspraak te
doen;
Dat het mid del gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het jegens verweerder
nitspraak doet; beveelt dat melding· van
onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
l1eslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de alzo beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brnssel.

13 mei 1957. - ze kamer. - Voo·rzitter
en verslaggever, H. Huybrechts, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, H. Depelchin, advocaa t-generaal.
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1° STEDEBOUW.- ToELATING oM l'E nouWEN. - VERPLIOHTING VOOR DE MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN OF ZI.JN AFGEVAARDlGDE UITSPRAAK TE DOEN niNNEN DE TERMI.JN
BEPAALD DOOR DE WET. ~ BESLISSING DIE
.BINNEN DEZELFDE TERMI.JN BETEKEND MOET
WORDEN.

2° STEDEBOUW. -

ToELATING OM TE nouWEN. - BETEKENING AAN AANVRAGER VAN DE
BESLISSING VAN DE MINISTER VAN OPENBARE
WERREN OF VAN ZI.JN AFGEVAARDIGDE. BETEKENING DOOR DE GEMEENTEOVERHEID TEN
VERZOEKE VAN DE MINIS'l'ER OF VAN ZI.JN AFGEVAARDIGDE. - GELDIGHEID.

3° STEDEBOUW. ~ ToELATING oM TE nou~
WEN. ~ BETEKENING AAN AANVRAGER. VAN DE
BESLISSING VAN DE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN OF VAN ZI.JN AFGEVAARDIGDE. BETEKENING DOOR DE GEMEENTEOVERHEID VAN
EEN GEMEENTEBESLUIT WAARIN ER SLECHTS
MELDING WORDT GEMAAKT VAN DE BESLISSING.
- MAAKT GEEN BETEKENING UIT VAN DEZE.
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beslissing van de Minister van
Overwegende dat volgens de vaststellinopenbare werlwn of zijn afgevaardigde gen . van het bestreden anest aanlegger
op de aanV1·aag tot toelating om te bott- · zijn aanvraag aan het bestuur van stedewen voorzien cloor a1·tilcel 18 van cle bebouw op 29 juni 1954 had ingediend en
slnitwet van 2 december 1946 betretfen- slechts op 30 juli 1954 in het bezit werd
de de stedebonw, moet niet alleen gena- gesteld va'n de voorwaardelijke machtimen, maar oolc betelcend worden aan ging van dit bestuur;
aanV1·age1·, in de te1·mijn bepaald bij
· Overwegende dat luidens artikel 18 der
gemelfl a1·tilcel.
besluitwet van 2 december 1946 de Minis-

1o De

2° De betelcening aan aanvrage1· van fle
beslissing getroffen floor fle M iniste1·
van openbare werlcen of door zijn afgevaa~·digfle, bij toepassing van artikel 18
van fle beslttitwet van 2 flecembe1· 1946
betretfenfle fle steflebonw, mag geflaan
worflen floor de gemeenteoverheifl handelenfle ten verzoeke van de overheifl
die fle beslissing heeft get·roffen.
so De betelcening door fle gemeenteoverheid .• aan aanV1·ager, van een gemeentebeslttit in hetwelk cle beslissing slechts
vermelfl wordt getrotten doo1· de Minister van openba1·e we1·1cen of door zijn
afgevaardigde, bij toepassing van artilcel 18 van de beslnitwet van 2 flecember
1946 betretfende fle stedebonw, maalct
geen betekening nit van fleze beslissing.
(MER'I.'ENS, T. BRANTEGEM EN BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.

RET HOF; .:___ Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over de eerste twee onderdelen van het
eerste middel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 18 van de besluitwet van
2 december 1946 betreffende de stedebouw
en 97 van de Grondwet, doordat, eerste
onderdeel, het bestreden arrest eiser veroordeelt op grond van voormelde besluitwet aannemende clat het volstaat dat de
minister een beslissing zou hebben getroffen binnen de maand waarin de toelating
tot bouwen werd aangevraagd en dat die
beslissing niet binnen de maand vanaf die
aanvraag aan de verzoeker behoeft betekend te worden; tweede onderdeel, het
bestreden arrest ten onrechte aanneemt
dat de mededeling van de beslissing van
stedebonw kan gedaan worden door de
gemeenteoverheid, wat de besluitwet niet
voorziet :
Overwegende dat aanlegger door het
bestreden arrest veroordeeld werd wegens
inbreuk op artikel 18 van de besluitwet
van 2 december 1946 betreffende de stedebouw om op 15 october 1954 of daarna gebouwd te hebben zonder voorafgaande geschreven en uitdrukkelijke toelating van
de Minister van openbare werken of zijn
afgevaardigde;

ter van openbare werken of zijn afgevaardigde uitspraak doet over de aanvraag tot toelating om te bouwen binnen
de maand vanaf de datum van ontvangst
dezer aanvraag, ,termen die met twee
maanclen ten hoogste kan verlengcl worden, door een met reclenen omklecle beslissing die voor het eincle van de eerste
maancl client 'genomen te worden; clat,
volgens zelfde artikel, indien de termijn
verstrijkt zonder dat de Minister van
openbare werken of zijn afgevaardigde
uitspraak doet, de toelating beschouwd
wordt als verworven;
Overwegende dat het tekstverband van
dit artikel insluit dat door dit laatste een
binnen de maand betekende beslissing bedoeld wordt, daar de wetgever met betrekking tot de door de Minister van
openbare werken te verlenen toelating, de
aanvrager gedurende niet meer dan een
maand, behalve het geval van verleng·ing
van termijn, in de onzekerheid heeft willen laten;
Overwegende dat deze betekening mag
gedaan worden door de gemeenteoverheid
ten verzoeke van de overheid die de beslissing getroffen heeft ;
:Overwegende dat het bestreden arrest
weliswaar vaststelt dat aanlegger op
29 juni 1954 zijn aanvraag, gericht tot
het bestuur van stedebouw, cc indiende ))
en op 30 juli in het bezit werd gesteld
door de gemeenteoverheid van de machtiging van stedebouw doch dat deze vaststellingen onvoldoende zijn om de uitgesproken veroordeling te rechtvaardigen,
daar er niet uit volgt dat deze betekening
geschiedde v66r het verstrijken van een
maand sedert de ontvangst van de aanvraag tot machtiging;
Overwegende' dat het bestreden arrest
er verder op wijst dat de cc machtiging )}
van stedebouw vermeld was in het besluit
van het schepencollege van 26 juli 1954,
aan aanlegger dezelfde dag betek~nd,
doch dat uit deze loutere vaststelling van
de cc vermelding )) van de beslissing van
stedebouw het bewijs ervan niet voortvloeit dat deze beslissing in het besluit
geheel overgenomen werd namelijk met
de voorwaarde waarvan, volgens het arrest, de machtiging afhankelijk werd gemaakt;
Dat het eerste onderdeel van het middel
dienvolgens gegrond is;
Overwegende dat de verbreking van de
'beslissing over de publieke vordering, de

-765-verbreking van de beslissing over de burgerlijke vorderingen voor gevolg heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
legt de kosten ten Iaste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
13 mei 1957. - 2<' kamer. - TToorzitte1·,
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Rutsaert.
- Gelijlcluidende ooncltrsie, H. Depelchin,
advocaat-gene1'aal. - Ple'iter, H. Van
Leynseele.
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HOF VAN ASSISEJN. - VooRZI'!'TER DIE
ZICH BEGEEFT IN DE KAMER VAN BERAADSLAGING VAN DE JUR.Y ZONDER VERGEZELD TE ZIJN
VAN DE BESCHULDIGDE. - ARREST VAN VEROORDELING. - 0NWETTELIJKHEID.
Is door nietigheid aangetast het arrest
van veroordeling uitgesprolcen door het
hot van assisen wanneer de voorzitter
van het hot 'zioh in de lcamer van de
jttry heett begeven, gedurende de bet·aadslaging van deze, zonder vergezeld
te zijn van de besohttldigde en zonder
dat deze het reoht verzaalct zou hebben
hem te vergezellen (1). (Wetboek van

strafv., art. 343, gewijzigd door de wet
van 14 juli 1931.)
(BOSMAN.)
ARREST.
RET HOF · - Gelet op het bestreden
arrest, op 1S maart 1957 gewezen door
het Hof van assisen van de provincie
Oost-Vlaanderen ;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 343 van
het Wetboek van strafvordering gewijzigd door het enig artikel van de wet van
14 juli 1931 :
Overwegende dat, volgens de meldingen
-van het proces-verbaal der terechtzitting
van 13 maart 1957 van het Hof van assisen der provincie Oost-Vlaanderen, tijdens de beraadslaging der jury de voorzitter schriftelijk verwittigd werd, door
(1) Raadpl. verbr., 10 october 1949 (Arr.
T' erb1·., 1950, biz. 62; Bull. en PASIC., 1950, I,
67).

tussenkomst van de hoofdman van de
rijkswacht, dat hij door de hoofdman van
de jurJ' geroepen werd omdat de jury
hem wenste te raadplegen;
Overwegende dat de voorzitter vergezeld van het openbaar ministerie de
raadslieden van de beschuldigden e~ de
grittier zich naar de beraadslagingskamer
van de jury heeft begeven; dat, na het
verstrekken door cle voorzitter van de nodige uitleg nopens het gevraagde met betrekking tot het aanbrengen van cle uitslag cler stemming op de vragenlijst de
voorzitter, het openbaar ministerie,' de
raadslieden van de beschuldigden en de
grittier zich ui t de kamer der ber aadslaging van de jury hebben teruggetrokken;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
de voorzitter vergezeld was van aanlegger, of dat deze laatste het recht de voorzitter te vergezellen zou verzaakt hebben ·
Overwegende dat de in het middel aa'n~
gehaalde wetsbepaling voorziet dat, de
voorzitter, indien hij door de hoofdman
van de jury geroepen wordt, in de kamer
der beraadslaging van de jury niet zal
binnentreden tenzij tevens vergezeld van
de beschuldigde; dat dit voorschrift een
substantHHe rechtsvorm betreft, die tot
doel heeft de tegenspraak der debatten
te verzekeren bij een incident van de
rechtspleging, dat de uitspraak van de
jury kan beinvloeden;
Overwegende dat het bestreden arrest
de in het middel bedoelde wetsbepaling
derhalve geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
jegens aanlegger; beveelt dat melding
van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; legt de kosten ten
Iaste van de Staat; verwijst de alzo beperkte zaak naar het Hof van assisen der
provincie West-Vlaandere'n.
13 mei 1957. - 2" kamer. - TToorzitter,
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert.
- Gelijlclttidende conolttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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UITOEFENING, -

BE-

Het stollen van een diagnose, zelts door
middel van slingerp1·oeven at wiohelroede, en het voorsohrijven van genee.~-

-

-------

--~-----
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-766mirldelen, behoren tot ae 7titoefening
van ae geneeskunae (1) .
(VLEUGELS,)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 1 en 44 van
het koninklijk besluit van 31 mei 1885,
18 vail de wet van 12 maart 1818, doordat
het bestreden arrest, bij bevestiging van
het vonnis a quo, aanlegger veroordeelt
wegens onwettige uitoefening· van een tak
cler geneeskunde om de reden : 1 o dat
aanlegger door middel van slingerproeven
of wichelroetle een diagnose zou gesteld
hebben; 2o dat hij geneesmiddelen ~an zieken heeft voorgeschreven, aangedmd door
bun benaming of door een nummer met de
nodige gebruiksaanwijze dan wanneer :
1 o overeenkomstig cle beschikkingen van
cle interpretatieve wet van 27 maart 1853,
er slechts sprake kan zijn van onwettige
uitoefening van enige tak der geneeskunde, wanneer iemand gewoonlijk zieke
personen onderzoekt; 2° het onderzoek
dat door aanlegger gedaan werd een specifiek geneeskundige daad moet zijn :
Overwegenile dat het bestreclen arrest,
na vastgestelcl te hebben cc clat de overgrote meerderheid van de personen, die
betichte bezochten, dit deden met de becloeling hun gebrekkige gezondheidstoestand te verbeteren ll, cc dat deze personen
het kabinet van verclachte verlieten wanneer zij door hem in bezit werden gesteld
van een briefje waarop geneesmiddelen
werden voorgeschreven ll, beslist dat aanlegger, al ware het zonder tot een lijfsonderzoek over te g·aan en enkel door
middel van cc pendelen ll of wichelroede,
een diagnose stelde die hem moest toelaten bepaalde g·eneesmiddelen voor te
schrij v en ;
Overwegende dat de rechter over cle
grond, steunende op de omstancligheden
waarop hij wijst, soeverein, en zonder de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
uitbrei.clend toe te passen, heeft kunnen
beslissen dat aanlegger gewoonlijk en onwettelijk een tak der geneeskunde uitgeoefend heeft;
Dat het micldel niet , kan aangenomen
worden;
(1) Raadpl. verbr., 16 juni 1952 (A1'1·. T' e?·b1·.,
1952, blz. 585; Bull. en PASIC., 1952, I, 669);
-1 december 1952 (Arr. Ye1'b1·., 1953, blz. 179;
B1al. en PASIC., 1953, I, 199).

' Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17 van de wet
van 12 maart 1818 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis a q1to, aanlegger
veroordeelt wegens verkoop of het te koo)}
aanbieden van samengestelde geneesmiddelen om de reden dat de klienten, na hun
bezoek, de door aanlegger voorgeschreven
geneesmiddelen door de post ontvingen
tegen betaling, dan wanneer, overeenkomstig gezegd artikel 17, slechts het verkopen of het te koop aanbieden van cc samengestelde )) geneesmiddelen strafbaat·
is :
Overwegende dat aanleg·ger bij het bestreclen arrest tot een enkele straf veroor<leeld wordt wegens de samengevoegde
feiten A (onwettelijke uitoefening van
een tak der geneeskunde) en B (verkoo)}
of te koop stellen van samengestelde geneesmiddelen) ;
Overwegende dat het middel, hetwelk
alleen opkomt tegen de veroordeling uitgesproken wegens feit B, niet_ ontvankelijk is. de uitgesproken straf, zoals blijkt
uit het antwoorcl op het eerl:lte middel,
wettelijk g·erechtvaardigd blijvend door
de veroordeling van aanlegger wegens
feit A;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing· overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vet_;,erpt de voorziening ; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
13 mei 1957. - 28 kamer. - Voorzitter,
H. Huybrechts, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Ve1·slnggever, H. Delahaye.
- Gelijlcl7tirlenae conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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MIDDELEN

TOT

13 mei 1957
VERBREKING.

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE VORDERING.
i\'JIDDEL HIERUIT GENOMEN DAT EEN PERSOON DOOR DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN GEHOORD WERD ALS DESKUNDIGE ZONDER DE EED
VAN DESKUNDIGE TE HEBBEN AFGELEGD. BESTREDEN
BESLISSING
Ul'rSLUI'L'END
GEGROND OP ANDERE ELEMENTEN. i\IIIDDEL NlET
ONTV ANKELIJK.

Is niet ontvanlwlijk, bij geb1·elc aan belung, het mirlrlel hientit genomen aat
een pe1·soon door ae sh·nt~·echtsmncht
gehoonJ we1·d ct/.s deslc1tndige, zonder
de eed vnn desknnclige te hebben afgelegcl, wannee1· fle bestreaen .besl-issing
slechts steunt op elementen dw v1·ee-ma
zifn nun ae ve1·klcwing alrlus gednan.

-767(BOLLAERTS, T, DEVIJVER EN RONSMANS.)

ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 30 jannari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 43, 44, 154, 155, 189,
211 van het Wetboek van strafvordering,
doordat het bestreden arrest gewezen
werd op een rechtspleging waaraan een
nietigheid kleefde, daar de heer Thiele,
door de procnrenr des konings als desknndige aangeduid, op de terechtzitting
van de Correctionele Rechtbank te Lenven, dd. 2 jnni 1955 gehoord werd zonder
de eed van deskundige te hebben afgelegd
alhoewel hij aldaar werk van desknndige
verrichtte :
Overwegende dat nit de stukken w>tarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
de deskundige Thiele, die door de procnreur des konings te Leuven werd gelast
met een opdracht betreffende het dodelijk
ongeval dat aanleiding gaf tot de vervolging van aanlegger, door de Correctionele
Rechtbank te Leuven werd onderhoord,
nadat hij aileen de eed van getnige had
afgelegd; dat hij aldaar zijn verslag bevestigde, doch eraan toevoegde, nopens de
verlichting van het rijwiel van Louis
Ronsmans, het slachtoffer : « Indien de
dynamo opstond, gaf het licht met tussenpozen ll;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om aanlegger aansprakelijk voor het ongeval te verklaren en tot betaling van
schadevePgoeding aan verweerders te veroorclelen, slechts op motieven steunt c1ie
vreemd zijn aan die verklaring betreffende het af en toe verlichten van het rijwiel;
·
Dat het, derhalve, al moest Thiele, door
het af!eggen van die verklaring, werk van
deskundige verricht hebben, niet steunt
op een daacl van rechtspleging waaraan,
gebeurlijk, een nietigheicl zou kleven;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

13 mei 1957. - 2" kamer. - VoorzitteT
en verslaggever, H. Huybrechts, raaclsheer waarnemend voorzitter. - G-elij lclltidende concl'ltsie, H. Depelchin, advocaat-,
generaal. PleitMs, HH. Simont en
Struye.

2°

KAMER. -

14 mei 1957

1° MIDDELEN TOT VERBREKING.
l\I[IDDEL GEGROND OP AANVOERINGEN WAARVAN
RET ONDERZOEK RET HOF TOT NA VORSINGEN
OMTRENT FETL'EN ZOU VERPL!CHTEN. - MIDDEL DAT RECHT EN FElTEN VERMENGT.
MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFTE IN DE INKOMSTENBELAS1'INGEN VAN
RECHTSPERSONEN. TERMIJN WAARIN DIE
AANGIFTE DIENT OVERGELEGD TE WORDEN AAN
DE CONTHOLEUR VAN RET GEBIED.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFTE IN DE INKOMSTENBELASTINGEN VAN
RECHTSPEHSONEN. TERMIJN WAARIN DIE
AANGIFTE DIENT OVERGELEGD TE WORDEN AAN
DE CONTROLEUR VAN RET GEBIED. - AANVANG
VAN .DEZE TERMIJN VOOR DE VENNOOTSCHAPPEN : GOEDKEURING VAN DE BALANS EN DE
WINST- EN VERLIESHEKENING. - BEKENDMAKING VAN RET PROCES-VERilAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
ONDER VORM VAN BIJLAGE IN RET <<STAATSIlLAD ll. BIJLAGE NIET ONDERWORPEN AAN
DE RECHTER VAN :;_VIJZEN. - 0NVOLDOEND llEWIJS VAN DE DAGTEKENING VAN DEZE GOEDKEURING IN DE RECHTSPLEGING VAN VERBHEKING.

4° VENNOOTSCHAP. -

DAGTEKENING VAN
DE GOEDKEURING VAN DE BALANS EN DE WINSTEN VERLIESREKENING. GOEDKEURING EN
DAGTFJ'l:ENING VAN DEZE GOEDKEUHING VERMELD
IN RET PHOCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE
VERGADERING BEKENDGEMAAKT ONDER VOHM
VAN BIJLAGE IN RET (( STAATSBLAD ll. - MIDDEL DAT AAN DE FEITENHECHTER VERWIJT
GEEN REKENING TE HEBBEN GEHOUDEN JVIET DE
MELDINGEN VAN DEZE BIJLAGE. BIJLAGE
NIET ·OVERGELEGD AAN DE RECHTER VAN WIJZEN. - MIDDEL DAT NIET AANGENOMEN MAG
WORDEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUl'l'ENGEWONE TERMIJN. AANSLAG DIE
GEVEST!GD MAG WOHDEN GEDURENDE DE BUITENGEWONE TERMIJN IN GEVAL VAN LAATTIJDIGE AANGIFTE, DEZE GELIJKS1'AANDE MET AFWEZIGHEID VAN AANGIFTE.

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
. AANGIFTE, - VERSTRIJKEN VAN DE TER1vfiJN
GEDUHENDE DEWELKE DE AANGIFTE INGEDIEND
MOET WORDEN. - VERSTRIJKING DIE AAN DE
ADMINISTRATIE RET HECHT VERLEEN'l' DE BELASTING TE VESTIGEN GEDUHENDE DE BUITENGEWONE TEHMIJN.

7o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BUITENGEWONE TERllfiJN. VERS'l'RIJKEN
VAN DE TER1viiJN GEDURENDE DEWELKE DE
AANGIFTE GEDAAN MOET WORDEN. - ADMINISTHATIE NIET GERECHTIGD TE VERZAKEN AAN
RET VOORDEEL VAN DE BUITENGEWONE TERMIJN.

7688°

INKOMSTENBELASTINGEN.

VERHAAL. VERPLICHTING VOOR RET HOF
VAN BEROEP, IN DE MATE WAARIN RET KENNIS
ERVAN HEEFT VERKREGEN, ZELF DE WETTELIJlrHEID EN DE GEGRONDHEID ,VAN DE AANSLAG
TE BEOORDELEN.

9°

INKOMSTENBELASTINGEN.

VERHAAL. RECHT VOOR RET HOF VAN BE·
HOEP, IN DE MATE WAARIN RET KENNIS ERVAN
HEEFT VERKHEGEN,
AMBTSHALVE DE TOT
HECHTVAAHDIGING VAN RET VES'l'IGEN VAN DE
BELASTING DIENENDE ELEMENTEN AAN TE WIJZEN, EN DE REGELMATIGHEID VAN DE AANGEWENDE PROCEDUHE NA TE GAAN.

van de aandeelhottders onrler· vorm van
bijlage in het Staatsblad, en wanneer
deze bijlage niet overgelegd we1·d aan
de r·echter van wijzen, is het middel dat
stewlt op de datttm van de goedlcetwing
van de balans en winst- en verliesrelcening venneld in deze bijlage, niet ontvankelijk v66T het Hot van veTbt·elcing (3). (Samengeschakelde wetten om-

trent de inkomstenbelastingen, art. 54,
par. 1; samengeschakelde wetten omtrent de vennootschappen, art. 80, aangevuld bij artikel 7 van de wet van
1 december 1953.)
5° Gezien het kat·alctet· van openbaTe onle

1° Vermengt recht en feiten en is, bijge-

art. 95; wet van 4 augustus 1832, artikel 17.)

van de teTmijn binnen dewelke de awngifte in de inlcomstenbelasUngen ingediend moet Wot·den, staat de laattijdigheid van de aangifte geHjk, ten ·opzichte van de toe-passing van aTUkel 74
van de samengeschalcelde wetten met
de atwezigheid van aangifte (4). '

2o De aangifte in de inlcomstenbelastin-

6° Behotulens oveTrnacht, vet·leent het ve1·-

gen die de rechtspersonen moeten indienen, moet overgelegd worden aan de
controleur van het gebied binnen de
vijftien dagen na de goedkeuring van
de b.alans en winst- en verliesrelcening,
en uiterlijk zes maanden na de afsluiting van het boek- of r·elcenjaar (2). (Sa-

strijken van de termijn binnen dewellce
de aangifte in de inlcornstenbelast'ingen gedaan moet worden, het recht aan
de administt·atie, de aanslag te vestigen
gedurende de buitengewone tennijn
voorzien bij at·tilcel 74 van de samengeschakelde wetten omtrent de inkornstenbelastingen (5).

volg, niet ontvanlcelijk, het middel gegrond op aanvoeringen waarvan het onderzoelc het hot tot navorsingen omtrent
feiten zott verplichten (1). (Grondwet,

mengeschakelde wetten omtrent de inkomstenbelastingen, art. 54, par. 1.)
3o en 4o W anneer· de goedkeuring van de
balans en winst- en verHesr·elcening van
een naamloze vennootschap alleen blijlct
uit de bekendmalcing van het procesverbaal van de algemene vergadering
(i) In talrijke arresten, om emi middel niet
ontvankelijk te verklaren, dat volgens het hof
feitelijke en rechtselementen vermengt, heeft
het hof zich gegrond op het feit dat het middel
niet onderworpen werd aan de rechter over de
grond (raadpl. namelijk verbr., 2~ februari,
12 maart en 7 mei 1956 (Bull. en PASIC., 1956,
I, 662, 737 en 939) en 8 october 1956 (ibid.,
1957, I, 97).
_In het arrest hierboven, stelt het hof niet
vast dat het middel niet onderworpen werd
aan de rechter over de grond.
Opdat een middel feitelijke en rechtselementen zou vermen.gen en, dienvolgens, niet
ontvankelijk weze, volstaat het inderdaad dat
het het hof zou verplichten navorsingen te
doen omtrent feiten. Het is niet noodzakelijk
vereist dat het ook niet opgeworpen zou geweest zijn v66r de rechter van wijzen.
Het kan gebeuren dat het niet voorgelegd
werd v66r de rechter van wijzen en in dit
geval, indien het feitelijke elementen begrijpt,
zal het niet ontvankelijk zijn.
Maar een middel, zelf opgeworpen v66r de
rechter van wijzen, kan, indien het overgenoInen werd tot staving van een voorziening v66r
het Hof van verbreking, gegrond zijn op an-

7° Wanneer de teTmijn ged7wende dewellce
de aangifte in de inlcornstenbelastingen gedaan moet worden veTstTeken is.
verrnag de administratie niet te verza~
lcen aan het voordeel van de door artidere bescheiden of feitelijke elementen dan
die op dewelke bet steunde v66r de · rechter
van wijzen. Het Hof van verbreking, in zulk
geval - dat zich ter zake voordeed - zon
noodzakelijk, alhoewel bet hof van beroep kennis had gekregen van het middel, bet fei t
moeten nagaan om over het rechtspunt dat
aan het hof onderworpen is, te kunnen beslissen. Raadpl. SIMONT, Des pou1·vois en cassation
en matilwe civile, 1933, biz. 165 en 166; zie ook
Repe1·t. prat. dr. belge, vo Pourvoi en mati!J1·e
civile, nrs 400 en 402, en vo Pourvoi en matilwe
1'ep1'essi·ve, n r 285.
(2) Verbr., 10 april 1956 (A1·1·. Verb1·., 1956,
biz. 647; Bull. en PASIC., 1956, I, 831) en
11 april 1957 (A1-r. Verb1·., 1957, blz. 683;
Bttll. en PASIC., 1957, I, 984).
(3) Vergel. verbr., 12 maart 1928 (Bull. en
PAsrc., 1928, I, 107) en de conclusies van de
H. eerste advocaat-generaal JotHand; vergelijk ook verbr., 14 februari 1955, twee arresten
(A1T. Yerbr., 1955, biz. 4!82 en 483; Bttll. en
p ASIC., 1955, I, 631 en 633) .
(•1) Verbr., 22 mei 1956 (Bull. en PASIC., 1956,
I, 1010) en 11 april 1957 (Arr. Verbr., 1957,
biz., 683; Bull. en PAsrc., 1957, I, 984).
(5) Raadpl. verbr., 21 juni 1955 (Bttll. en
PASIC., 1955, I, 1145).
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omtrent de inlcomstenbelastingen voorziene buitengewone termjjn (1).

go In de mate waarin het lcennis ervan
heeft verlcregen, is het hot van beroep
verplicht zelf de wettelijlcheid en de gegrondheid van de aanslag te beoordelen (2).

go In de mate waarin het lcennis ervan
heett verlcregen mag het hof van beroep ambtshalve' de tot rechtvaardiging
van het vestigen van de belasting dienende elementen' ,aan te wijzen (2) en
de regelmatigheid van de aangewende
procedure na te gaan (3).
(BELGISOHE STAAT, UINISTER VAN FINANOIEN,
T. N. V. TEXAS-VEESAERT.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1g.56 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de naamloze vennootschap Texas-Veesaert ten gevolge van samensmelting door opslorping in de rechten van de naamloze vennootschap Texas
is getreden;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 54, paragraaf 1, 55, 56, 66,
67 en 74, lid 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, bij besluit van
de Regent van 15 januari 19-48 samengeschakeld, 6 van het besluit van de Regent
van 16 januari 1948 lwudende samenschakeling van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, doordat het hof
van beroep beslist dat de · aangeslagen
winsten met de bedragen van 1.464.850 fr.
en 14.000.000 frank dienen verminderd en
dienvolgens beveelt de in de bedrijfsbelasting belastbare inkomsten op 3.025.827fr. 55
en de in de nationale crisisbelasting belastbare inkomsten op 4.325.827 fr. 44
terug te brengen, door te steunen op de
beschouwingen dat verweerster voor het
fiscaal dienstjaar 1948 een regelmatige
aangifte heeft ingediend welke aan de
administratie alle feitelijke elementen
verschafte om de belasting in verband
(1) Raadpl. verbr., 14 maart 1957 (An·.
f1e1·br., 1957, blz. 579; Bull. en PASIC., 1957, I,
847).
(2) Verbr., 14 februari eri 26 maart 1957
(A1'1'. Verbl-., 1957, blz. 465 en 625; Bull. en
PAsrc., 1957, I, 70S en 904).
VERBR.,

1957. -

49

met de bedragen van 1.464.850 frank en
14.000.000 frank vo6r de afsluiting van
het dienstjaar 1948 te vestigen; zodat de
administratie niet gerechtigd was gebruik
te maken van de buitengewone termijn
door artikel 74 der samengeschakelde
wetten voorzien om de belasting in verband met voormelde bedragen terug te
vorderen, dan wanneer, noch een afschrift
van de beslissingen welke de balans en
de winst- en verliesrekening or> 31 december 1947 goedkeurden, noch de desbetreffende processen-verbaal of verslagen bij
de over het dienstjaar 1948 ondertekende
aangifte gevoegd waren; dat dit gebrek
de aangifte onregelmatig maakt, daar,
naar luirl van artikel 54, paragraaf 1,
tweede lid, der samengeschakelde wetten,
de opgesomde bescheiden verplichtend bij
de aangifte dienen gevoegd, dan wanneer die aangifte na de bij artikel 54,
paragraaf 1, eerste lid, der samengeschakelde wetten voorziene termijn van vijftien dagen werd ingediend, derwijze dat
het te laat was; dan wanneer de onregelmatigheid van de aangifte wegens nietoverlegging van de stukken voorzien door
artikel 54. paragraaf 1, tweede lid, der
samengeschakelde wetten en wegens het
te laat indienen van dezelfde met de afwezigheid van aangifte ten aanzien van
de toepassing van artikel 74, eerste lid,
der samengeschakelde wetten gelijkstaat,
dan wanneer het hof van beroep, dat ertoe gehouden is naar feite en naar recht,
binnen de perken van het geschil waarvan het kennis heeft en volgens de elementen van de zaak zelf het bedrag van
de belasting te beoordelen, dienvolgens
van ambtswege of anderszins moest vaststellen dat gezegde aangifte onregelmatig
was, en bijgevolg niet-bestaande voor de
toepassing van artikel 74 der samengeschakelde wetten :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat verweerster een regelmatige
aangifte heeft ingediend, ofschoon zij als
bedrijfslast 1.464.850 frank betaald als
belasting op het kapitaal en 14.000.000 fr.
als onder afschrijvingen vermelde reserve
voor nieuwe uitrusting heeft afgetrokken;
Overwegende dat, zo de rechter over de
grond vermeldt dat die bedragen ten onrechte door verweerster van de door haar
aangegeven belastbare inkomsten afgetrokken werden:, hij vas~stelt dat zij aan
de administratie « aile elementen had geleverd die haar toegelaten hadden haar
beramingen en rekeningen te vestigen en
dat de takserende ambtenaar, bijgevolg,
zonder andere opzoeking, in staat was het
(3) Raadpl. verbr., 21 februari 1956, twee
arresten (A,.,·. Vm·b1·., 1956, biz. 505; Bull. en
PASIC., 1956, I, 644).
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vast te stellen ll en beslist dat << door tijdig de redenen aan te duiden waarom zij
de bedragen van 1.462.850 frank en van
14.000.000 frank onder de belastbare elementen niet begrepen had, de verweerster, op volledige wijze haar aangifteverplichtlng nagekomen is ll;
Dat hij er uit afieidt dat de administratie de buitengewone termijnen niet
mocht inroepen om op die bedragen de
belasting na te vorderen;
Over het eerste onderdeel
Overwegende dat aanlegger het bestreden arrest verwijt aangenomen te hebben
dat de aangifte regelmatig was - dit wil
zeggen volledig en juist - hoewel noch de
beslissingen welke de balans en de winsten verliesrekening goedkeuren, noch de
desbetreffende processen-verbaal en verslagen, welke, naar luid van lid 2 van
paragraaf 1 van artikel 54 der samengeschakelde wetten tot staving van de aangifte dienen ingediend, er bijgevoegd waren·
O~•erwegende dat dit onderdeel van het
middel gegrond is op aanvoeringen waarvan het onderzoek het hof tot navorsingen om trent feiten zou verplichten; dat
het feitelijke en rechtselementen vermengt en dienvolgens niet ontvankelijk
is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
ook verweten wordt aan de· administratie
het recht ontzegd te hebben de bij artikel 74 der samengeschakelde wetten · bepaalde buitengewone termijn in te roepen, hoewel de door verweerster gedane
aangifte buiten de bij artikel 74, paragraaf 1, derzelfde wetten vastgestelde termijn ingedlend we.rd;
Overwegende dat luidens artikel 54, paragraaf 1, de aangifte van rechtspersonen aan de controleur van het gebied moet
overgelegd worden binnen vijftien dagen
na de goedkeuring van de balans en de
winst- en verliesrekening, en uiterlijk zes
maanden na de afsluiting van het hoekof rekenjaar;
Overwegende, gewis, dat wegens het
karakter van openbare orde van de termijn waarin zij moet gedaan worden, het
te laat indienen van de aangifte, ten opzichte van de toepassing van artikel 74
der samengeschakelde wetten, met het
ontbreken van aangifte gelijkstaat;
Overwegende dat het verstrijken van
de termijn waarin die aangifte dient ingediend aan de administratie het recht
verleent om de belasting binnen de buitengewone termijn te vestigen, welk recht
zij niet vermag te verzaken;
Overwegende echter dat, zo de aangifte
regelmatig gevoegd bij de proces-

stukken - op 29 mei 1948 ondertekend
werd, noch uit het bestreden arrest, noch
uit de processtukken blijkt dat de alg·emene vergadering die de balans en de
winst- en verliesrekening 11ou goedgekeurd
hebben werkelijk op 27 april 1948 z6u
plaats gehad hebben, datum waarop de
termijn aanvang neemt;
Overwegende dat de aanlegger staande
houdt dat uit het proces-verbaal van de
algemene vergadering van 27 april 1948,
in het Staatsblad van 14 mei 1948 bekendgemaakt, blijkt dat de balans en de verlies- en winstrekening in de loop van die
algemene vergadering goedgekeurd werden·
O~•erwegende echter dat dit bescheid
·dat bij de processtukken niet gevoegd is,
zo het openbaar is, vermits eenieder overeenkomstig artikel 10 der samengeschakeld'e wetten op de vennootschappen er
inzage kan van nemen, en zo het wettelijk is, vermits de bekendmaking in het
Stantsblad onder vorm van bijlagen opgelegd wordt door artikel 80 van dezelfde
wetten, aangevuld door artikel 7 van de
wet van 1 december 1953, nochtans slechts
van een privaat persoon uitgaat;
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel geg·rond is op bewering·en waarvan
het onderzoek het hof tot na vorsingen
omtrent feiten zou verplichten; dat het
derhalve recht en feiten vermengt en dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, in de mate waarin
het kennis ervan heeft verkregen· het hof
van beroep verplicht is zelf de wettelijkheid en de gegrondheid van de aanslag
te beoordelen ;
Dat het te dien opzichte en in dezelfde
mate ambtshalve de tot rechtvaardiging
van het vestigen van de belasting dienende elementen vermag aan te wijzen en
de regelmatigheid van de aangewende
procedure na te gaan;
Overwegencle echter dat bij ontstentenis
van betwisting daaromtrent, het hof van
beroep niet verplicht was vast te stellen
dat verweerster het overleggen van haar
aangifte in de bij de eerste paragraaf van
artikel 54 der samengeschakelde wetten
bepaalde voorwaarden had bewezen;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 mei 1957. ~ 26 kamer. - VoorzUte1·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slnggever, H. Neveu. Gelijlcl·uidende concl~tsie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en Pirson.
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(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. P,I'.B.A. SCHOENFABRIEK MELLA.)

ARREST.

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. 0NTHEFFINGEN WEGENS DUBBEL GEBRUIK. RECHT VAN RECLAMATIE
DAT SLAAT OP DE TERUGGAVE VAN DE OVERBELASTING WEGENS DUBBELE BELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. -

RECLAMATIE. 0NTHEFFINGEN WEGENS DUBBELE BELASTING. ~ lNKOMSTEN DIE RET VOORWERP HEBBEN UI1'GEMAAKT VAN EEN AANSLAG
TEGELIJKERTIJD VOOR TW.E!E DIENSTJAREN. ~
0NTHEFFINGEN TEN ONRECHTE BEREKEND OP
DE INKOMSTEN VAN EEN DIENSTJAAR IN PLAATS
VAN OP DEZE VAN EEN ANDER DIENSTJAAR. VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN BEROEP,
DE WETTELIJKHEID YAN DE ONTHEFFING NA TE
GAAN.

1 o De belastingplichtige mag gedttrende
een jaar van de datum van het aanslagbiljet de teruggave vo1·deren van overbelastingen die het gevolg zijn van een
dttbbele belasting, maar hij lean alleen
de ontheffing belcomen van het gedeelte
van de inkomsten dat, zijnde werkelijk
tweemaal aangeslagen, tot een dttbbele
belasting aanleiding heett gegeven (1).

(Wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit
val). 15 januari 1948, art. 61, par. 6.)
2° 1¥annee1· de inlcomsten belcomen door
een belastingplichtige het voorwerp hebben ttit,qemaalct van een aanslag tegeUjkertijd voor twee dienstjaren en de
ontheffingen ten o1wechte berekend we1:den op de winsten van een dienstjaar
in plaats van op deze van het andm·e,
lean het hot van beroep, om deze onthejfingen wettel'ijlc te verlcla1·en, zich
niet beperlcen tot de enige beschouwing
dat deze wijze van berelcening billijk
blijkt, des te meer daa1· het verslag van
de inspectettr over de 1·eclamatie van de
belastingplicht'ige uitwijst dat de som
ten belope van dewelke de belastingplichtige ambtshalve aangeslagen we1·d
merlcelijlc de werkelijkheid te boven
ging, maar moet het bepalen ot het ald·zts berelcend bedmg juist de overbelasting uitmaakt die het gevolg van de
dttbbele belasting is (2). (Wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van 15 januari
1948, art. 61, par. 6.)

(1) en (2) Artikel 61, paragraaf 6, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
zoals samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, werd afgeschaft bij
artike] 10, 1o, b, van de wet van 28 maart 1955.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 61, paragraaf 3, tweede lid, en
paragraaf 6 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948 en 6 van het besluit van de Regent
van 16 januari 1948 betreffende de wetten
en besluiten inzake de nationale crisisbelasting, doordat het bestreden arrest beslist dat de overbelasting wegens dubbele
belasting. welke voorkomt in de ten laste
van de vennootschau voor het dienstjaar
1948 gevestigde aanslag, dient berekend
op basis van de voor dit dienstjaar belaste
winst van 5.000.000 frank en die uitspraak
aileen steunt op de overweging dat de
door de beslissing van de directeur der
belastingen toegestane ontheffingen ten
onrechte berekend werden met als uitgangspunt de totale winst van het dienstjaar 1949, op de billijkheid en op het feit
dat de met het onderzoek van de reclamatie belaste inspecteur der belastingen bevonden heeft dat de winst van 5.000.000 fr.
overdreven is ; dan wanneer deze motieven
klaarblijkelijk onvoldoeride en onjuist
zijn om de uitspraak van het hof te rechtvaardigen, wat gelijkstaat met een gebrek
aan motivering; dan wanneer in de, namens de administratie, v66r het hof van
beroep genomen conclusies werd voorgehouden dat de overbelasting wegens dubbele belasting slechts kan bestaan ten belope van het inkomen dat daadwerkelijk
in de basissen van de aanslagen over de
dienstjaren 1948 en 1949 voorkomt, en deze
formele bewering door het bestreden arrest niet, of op onvoldoende wijze werd
beantwoord; dan wanneer de overbelasting wegens dubbele belasting van een
zelfde inkomen is ontstaan door het vestigen van de aanslag over het dienstjaar
1949 en, om deze overbelasting te bepalen
dienvolgens noodzakelijkerwijze dient uitgegaan van de voor dit dienstjaar belaste
bedrijfswinst ; dan wanneer de uitspraak
van het hof van beroep er op neerkomt
een outlasting te bevelen, berekend op een
inkomen dat het dubbel belast inkomen
overtreft, hoewel er, wat het bestreden
arrest trouwens aanstipt, geen reclamatie
werd ingediend binnen de bij artikel 61,
paragraaf 3, tweede lid, der samengeschakelde wetten voorziene termijnen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het door verweerster tussen
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1 juli en 31 december 1947 behaald inkomen het voorwerp is geweest van een aanslag zowel voor het dienstjaar 1948 als
voor het dienstjaar 19"19;
Dat het erop wijst dat de administratie
niet betwist dat de aanslag voor het
dienstjaar 1949 de juiste is en voormeld
inkomen, ten onrechte, in de grondslag
van de aanslag voor het dienstjaar 1948
werd begrepen;
Overwegende dat krachtens paragraaf 6
van artikel 61 van de samengeschakelde
wetten, de belastingplichtige gedurende
een jaar van de datum af van het aanslagbiljet de teruggave kan vorderen van
de overbelasting die het gevolg is van een
dubbele belasting;
Overwegende echter dat hij krachtens
evengemelde bepaling enkel ontheffing kan
bekomen van dat deel der inkomsten dat,
werkelijk tweemaal aangeslagen zijnde,
tot een dubbele belasting aanleiding gegeven heeft;
Overwegende dat, om te beslissen dat
de ontheffingen ten onrechte op de winst
van het dienstjaar 1949 berekend werden
en dat zij dienen berekend op de winst
van 1948, ambtshalve aangeslagen ten belope van 5.000.000 frank, het hof van beroep aileen steunt op de beschouwing dat
zulks billijk blijkt, des te meer daar het
verslag van de inspecteur over de reclamatie van verweerster uitwijst dat die
som de werkelijkheid ver te boven ging;
Dat het niet bepaalt of het aldus berekend bedrag juist de overbelasting uitmaakt die het gevolg van de dubbele belasting is en dat het nalaat de conclusies
te beantwoorden waarbij aanlegger liet
gelden dat het dubbel gebruik slechts kan
bestaan « ten belope van het inkomen dat
daadwerkelijk in de basissen >> 'van beide
aanslagen voorkomt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat n;J.elding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
·

14 mei 1957. ~ 2" kamer. - Voorzittet·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, H. Huybrechts.
Gelijlch~iaenae
concwsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en VanRyn.

2"

KAMER. -

REID VAN BELASTINGSCHULDIGE IN DE E..'CTRABELASTING VAST TE S'l'ELLEN, VOORALEER GEBRUIK MAG .WORDEN GEMAAKT VAN DE WEITELIJICE VERMOEDENS, VOORZIEN BIJ ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945. - VOORWAARDEN AAN DEWELKE DEZE VASTSTELLING IS ONDERWORPEN.

Wanneer het hot van beroep, na herinnenl te hebben aat, opclat cle belast-ingsoh·ulclige ae hoeclanigheicl zo~~ hebben
van belastingsohulclige in ae extrabelasting, het volstaat clat hij gecl~tren<le cle
belastbnre periode inlcomsten, winsten
of bnten zm~ hebben belcomen, wellce
binnen de bij artilcel 2, para,graaf 1, van
cle wet van 16 october 1945 voorgeschreven perlcen vnllen, en wellce, wegens
hun omvang, hun narcl of wegens omstnncligheclen, een exoeptioneel lcamlcter
vertonen, er aan toevoegt clat het vastgestelcl vermogensncc1·es lclaa1·blijlcelijlc
cloor zijn omva,ng een exceptioneel lca1'alcter vertoont gelet op cle geringe inlcomsten van verh<tler v6M en tijclens
cle oorlog, stelt het hot clanraoor, op
g1·oncl vnn ve1·moeclens waa1·van het ae
bewijslcracht soeverein beoorcleelt, het
besta,a,n vast va,n cle twee· elementen
wna1·va,n ae wet ae hoeda,nigheia van
belnstingschltld·ige in cle extrabelasting
afhanlcelijlc stelt, en beslist het dat het
vnststaat clnt het vnstgesteld vennogensa,ccres binnen cle bij artilcel 2, pn1'ngraaf 1, van cle wet van 16 october
1945 bepaa,lcle g1·enzen valt (1).
(DE SME'l', T. BELGISCHE S'l'AA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 en· 110 van de
Grondwet, 1, 2, 17 en 19 van lie wet van
16 october 1945 betreffende de extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, om het door de eiser ingesteld
verhaal te verwerpen, die zijn aanslag in
de gezegde extrabelasting betwistte om
reden dat de administratie in zijnen
hoofcle niet, overeenkomstig de wet, zijn
hoedanigheid van belastingschuldige in
deze belasting bewees, het bestreden arrest steunt op het feit dat << het vastge-

14 mei 1957

INKjOMSTENBELASTINGEJN. -EXTRABELAS'l'ING. VERPLICHTING DE HOEDANIG-

(1) Raadpl. verbr., 12 maart 1957 (A1·r.
T'erb1·., 1957, blz. 565; Bull. en PAsrc., 1957, l,·
833).
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steld vermogensaccres ... van elk bestanddeel ontbloot is van aard om de waarschijnlijkheid vast te stellen van een oorsprong andere dan die bepaald bij litt. a
tot t van artikel 2, paragraaf ~' van de
wet van 16 october 1945; dat d1t vermogensaccres aldus als uitgemaakt mag vermoed worden door inkomsten, winsten of
baten die bimlen de door dit artikel gestelde per ken vallen; dat aan verhaler
toegelaten is dit vermoeden bij alle middelen omver te werpen Jl, dan wanneer
het wettelijk bewijs, dat op de administratie rust van de hoedanigheid van belastingscht{ldige in deze extrabelasting
namelijk vereist, .zoals het arrest het
trouwens erkent, dat het bewezen wordt
dat eiser, tijdens de belastbare periode,
1nkomsten, winsten of baten heeft behaald welke binnen de bij artikel 2, paragra~f 1, van de wet van 16 october 1945
voorgeschreven perken vallen, dat de omstandigheid « dat het vermogensaccres
van elk bestanddeel ontbloot is van aard
om de waarschijnlijkheid vast te stellen
van een oorsprong andere dan die bepaald
bij litt. a tot t van artikel 2, paragraaf 1,
van deze wet Jl dit wettelijk bewijs niet
uitmaakt en dat het bestreden arrest alzo
de last van het op de fiscus rustende bewijs heeft miskend en omgekeerd door
zich met een « waarschijnlijkheid ll van
oorsprong tevreden te stellen, de wettelijke voorwaarden van toepassing van de
feitelijke vermoedens heeft geschonden
d~or de belastbare om·sprong der inkomsten niet uit een erkend vaststaande
feit te hebben afgeleid maar wel nit een
eenvoudige waarschijnlijkheid, en overigens door te overwegen dat deze afleiding
niet een volledig bewijs uitmaakte om
met zekerheid gezegde om·sprong vast te
stellen, daar het preciseert « dat aal\ verhaler toegelaten is dit vermoeden bij alle
middelen omver te werpen Jl, wat strijdig
is met een door feitelijke vermoedens
vastgesteld bewijs, en dan wanneer, in.elk
geval, door aan te nemen dat het e1ser
toegelaten was dit vermoeden van oorsprong door alle middelen omver te werpen, 11et bestreden arrest, zoals het zich
krachtens artikel 97 van de Grondwet ertoe verplicht zag, de aanvullende conclusies, regelmatig v66r het hof van beroep
door eiser genomen, niet heeft beantwoord waarbij eiser, wat het bewijs betreft van zijn betwiste hoedanigheid van
belastingschuldige, staande hield, dat
« dit vermoeden op meer dan afdoende
wijze weerlegd wordt door de argumenten
door aanlegger aangevoerd betreffende de
werkelijke verkoopprijs van het onroerend goed, waa1•door het tegenbewijs geleverd wordt dat de zogenaamde vermogensaccressen niet van belastbare iilkomsten voortkomen )) :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, wat betreft aanleggers hoedanigheid van belastingschuldige
in de extrabelasting, de beslissing van het
hof van beroep niet aileen steunt op de
omstandigheid dat « het vastgesteld vermogensaccres... van elk bestanddeel ontbloot is van aard om de waarschijnlijkheid vast te stellen van een oorsprong
andere dan die bepaald bij litt. a tot t
van artikel 2, paragrauf 1, van de wet van
16 october 1945, dat dit vermogensaccres
aldus uls uitgemaakt mag vermoed wor-,
den door inkomsten, winsten of baten die
binnen de door dit artikel gestelde perken
vallen en dat het verhaler toegelaten is
dit vermoeden bij alle middelen omver te
werpen JJ;
Dat, na er aan herinnerd te hebben dat,
om de hoedunigheid van belastingschuldige in de extrabelasting te hebben, het
volstaat dat de belastingplichtige, tijdens
de belastbare periode, inkomsten, winsten
of baten heeft behaald, welke binnen de
bij artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 1945 voorgeschreven perken vallen en welke, wegens hun omvang, hun
aard of wegens omstandigheden, een exceptioneel karakter vertonen, het ~ bestreden arrest er aan toevoegt << dat het vastgesteld vermogensaccres, groot 836.000 fr.,
klaarblijkelijk door zijn omvang een exceptioneel karakter vertoont in verhouding met de geringe inkomsten van verhaler van v66r en tijdens de om· log )) ;
Overwegende dat uit die redenen blijkt
dat de rechter over de grond op grond van
vermoedens, waarvan hij de bewijskracht
soeverein heeft beoordeeld, het bestaan
heeft vastgesteld van de beide elementen
waarvan de wet de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting afhankelijk stelt en beslist heeft dat het
bewezen is dat het vermogensaccres binnen de bij artikel 2, paragraaf 1, van de
wet van 16 october 1945 bepaalde perken
valt;
:Overwegende dat, zo het arrest de
waarschijnlijkheid van een andere oorsprong voor het vermogensaccres uitsluit,
dit niet betekent dat het arrest op een
loutere waarschijnlijkheid steunt wat beti·eft de bewuste inkomsten, winsten of
baten· dat de door de rechter over de
grond' ingeroepen
waarschijnlijkheid
slechts de mogelijkheid betreft van het
leveren van het tegenbewijs door aanlegger;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat door de stelling van
aanlegger betreffende de vetmogensaccressen te verwerpen en door te beslissen dat
deze accressen binnen de bij artikel 2,
paragraaf 1, van de wet van 16 october
1945 bepaalde grenzen vallen en wegens
hun omvang een exceptioneel karakter
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vertonen, het bestreden arrest, impliciet
doch duiuelijk de conclusies beantwoorcl
heeft waarbij aanlegger de bewijswaarue
van de ingeroepen vermoeclens betwistte;
Overwegencle clat geen enkel van de
beicle onderclelen van het miclclel kan aangenomen worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
14 mei 1957. ~ 2 6 kamer . .,.-- Voorzitte1·,
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - VeTslaggeveT, H. Delahaye.
~ Gel'ijlcluidende aonalusie, H. Ganshof
van der Meersch, aclvocaat-generaal Pleiters, HH. Pirson en Van Leynseele.
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16 mei 1957

1o MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN.- MIDDEL DAT STEUNT
OP DE SCHENDING VAN RET GEZAG VAN RET
GEWIJSDE. - !NGEROEPEN BESLISSING NOCH
BIJ DE VOORZIENING GEVOEGD, NOCH WEERGEGEVEN IN DE BESCHEIDEN WAAROP RET HOF
AOHT VERMAG TE SLAAN. - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
2° INKOMSTENBEL.A.STINGEN.
.A.ANSLAG EN OPKOHIERBRENGING. - NIEUWE
AANSLAG. - .A.RTIKEL 74bis VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - RECHT VOOR DE
ADMINISTRATIE REEDS VOORZIEN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 20 AUGUSTUS 1947.
3° INKOMSTENBEL.A.STINGEN.
NIEUWE AANSLAG. - .A.RTIKEL 74biS VAN DE
SAMENGESCHAKELDE WETTEN. - .A.ANVANKELIJKE AANSLAG VERNIETIGD WEGENS EEN AAN
DE ADMINISTRATIE TE WIJTEN DWALING. RECHT VOOR DE ADMINISTRATIE EEN NIEUWE
AANSLAG 'l'E VES'l'IGEN.
1o Is niet ontvankelijlc het middel dat
stem~t op de sahending van. het gezag
van het gewijsde, wanneeT de besliss·ing
waarvan het gezag gesahonden zou zijn
niet gevoegd werd bij cle voo1·zienin_q,
en wanneeT noah het bestTeden arrest,
noah cle ancleTe besaheiden waarop het
hof aaht vennag te slaan, haar bewoor(Ungen weergeven en n·iet toelaten na te
gaan of ze een beslissing it.itmanlct wellc
gezag van het gewijsde heett (1).
2o Reeds v66r de inweddngtrecling van
de wet van 20 aug1tst1ts 1947, hielclen
cle samengeschakelde wetten betTeffende
cle inkomstenbelastingen een bepaling in
gelijlcaardig met deze van artikel 32
van deze wet en die een aTtilcel 74bis

(1) Raadpl. verbr., 24 juni 1948 (A1·r. Verb1·.,
1948, blz. 350; Bull. en PASIC., 1948, I, 406).

it.itmaalcte, die gevoegd werd in de wetten betreffende de inlcornstenbelastingen
bij artikel 6 van het besluit van 12 mei

1942.
3° Artikel 74bis van de sa·1nengesahakelcle
wetten betTeffencle de inkomstenbelastin{fen slit.it het 1·eaht niet uit, voo1· cle
administrat-ie een nieuwe aanslag te
vestigen wa1Ml.eer de (tanvankelijlce aanslag ven~ietigd we1·d wegens de sahending van een wetsre{fel wellce aan een
awaling van (le adn~inistnttie zelf te
wijten is.

(DELVAUX, WEDUWE LEMERCIER,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l',
RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 5 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schencling van artikel 1350, 3°, van het
Burgerlijk Wetboek, clooruat het bestreden arrest de litigieuze aanslagen als wettelijk aangezien l1eeft, clan wanneer aanlegster door een in kracht van gewijscle
gegane beslissing van 31 december 1945,
waarcloor uitspraak wercl geclaan over
twee door haar tegen de aai:J.slagen over
cle.zelfde clienstjaren ingediencle reclamaties, van die aanslagen volleclig was vrijgestelcl om de reelen cla t zij niet de belastingschulclige ervan was :
Overwegencle clat de door het middel ingeroepen beslissing niet overgelegd is;
Dat het bestreden arrest enkel releveert clat het onverschillig is te onderzoeken welk het karakter is van het op
31· december 1945 geclagtekend document,
waardoor aanlegster; vrijgesteld is van de
aanvankelijke op haar naam gevestigde
aanslagen, hetwelk de administratie een
gewoon bericht en aanlegster een beslissing noemt;
Overwegende dat deze vermeldingen het
hof niet in staat stellen het karakter te
bepalen van het stuk dat het middel doet
gelden, en dienvolgens na te gaan of het
een beslissing uitmaakt welk gezag van
het gewijsde heeft;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede en het derde middel,
het tweede, afgeleid uit de schencling van
artikel 2 van de wet van 15 mei 1846, gewijzigd bij artikel 5 van de wet van
9 april 1935 en bij artikel 22 van de wet
van 3 juli 1939, cloorclat het bestreden arrest de litigieuze aanslagen, welke op de
dienstjaren 1940 tot 1944 betrekking hebben, niet verjaard verklaard heeft, dan
wanneer zij op het kohier waren ge-
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de bij voormeld artikel gestelde termijnen
en zelfs buiten de bijzondere termijnen,
gesteld bij artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dan wanneer evenwel geenszins
bewezen was dat het gebrek aan of de
ontoereikendheid van aanslag voortvloeide
uit een aan ver.zoekster te wijten oorzaak; het derde, afgeleid uit de schending
van artikel 2 van het Burgerlijk Wetbock, doordat het bestreden arrest de bepalingen van artikel 32 van de wet van
20 augustus 1947 (artikel 74bis) op aanlegster toegepast heeft, dan wanneer dit
niet mocht geschieden : 1 o omdat deze
bepalingen kruchtens een andere bepaling
van dezelfde wet niet toepasselijk waren
dan vanaf 1 januari 1947 en omdat de
litigieuze aanslagen alle !Jetrekking hadden op dienstjaren welke die datum voorafgaand zijn; 2° omdat de voorheen ten
laste van aanlegster of van haar zoon gevestigde aanslagen niet vernietigd waren
geworden, wijl zij niet overeenkomstig
een wetsregel waren gevestigd doch enkel
ingevolge een dwaling van de administratie :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de beslissing waartegen het
beroep opkomt volledige vrijstelling verleend heeft van de aanslagen in de gewone belastingen over het dienstjaar 1950,
·navordering van rechten over het dienstjaar 1941;
Dat derhalve het middel, in zover het
op bewuste aanslagen toepasselijk is, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Ten aanzien van de aanslagen, gevestigd bij navordering van rechten over de
dienstjaren 1942, 1943 en 1944 :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat deze aanslagen regelmatig
op het kohier zijn gebracht in de termijnen, gesteld bij het eerste lid van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten;
Dat aanlegster in haar derde middel
enkel aanvoert dat dit artikel 74bis ter
zake niet mocht toegepast worden ,omdat :
a) <<de bepalingen van cUt artikel, welke
in de samengeschakelde wetten door artikel 32 van de wet van 2Q augustus 1947
ingevoegd zijn, pas vanaf 1 januari 1947
toepasselijk waren en dat de litigieuze
aanslagen allemaal betrekking hadden op
dienstjaren welke die datum voorafgaand
zijn JJ; b) de vroegere aanslagen welke
vernietigd werden, het niet werden « wijl
zij niet overeenkomstig een wetsregel waren gevestigd JJ, uoch « enkel ingevolge
een dwaling van de administratie Jl;
Overwegende echter dat welke de
waarde van deze eerste grief ook zij, er
dient gereleveerd dat, reeds v66r de inwerkingtreding van de wet van 20 angus-

tus 1947, de samengeschakelde wetten een
identieke bepaling inliielden als die van
voormeld artikel 32, welke insgelijks een
artikel 74bis van de samengeschakelde
wetten vormde, in die wetten ingevoegd
door artikel 6 van het besluit van 12 mei
1942;
Overwegende, voorts, dat artikel 74bis
geenszins het recht uitsluit een nieuwe
aanslag te vestigen wanneer de aanvankelijke aanslag vernietigd werd wegens
de schending van een wetsregel welke aan
een dwaling van de administratie zelf te
wijten is;
Overwegende derhalve dat op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing steunt en feitelijke grondslag mist
het tweede middel hetwelk enkel betoogt
dat de litigieuze aanslagen hadden dienen
te worden vernietigd omdat zij op het kohier zouden zijn gebracht buiten de wettelijke termijnen, gesteld bij artikel 2
van de wet van 15 mei 1846, gewijzigd bij
artikel 2 van de wet van 9 april 1935 en
bij artikel 32 van de wet van 3 jrili 1939,
en dat de buitengewone termijn gesteld
bij artikel 74 van de samenges~hakelde
wetten, op die aanslagen niet toepasselijk
was, dan wanneer deze aanslagen, volgens
de vaststellingen van het arrest, bij toepassing van artikel 74bis van dezelfde
wet ten gevestigd werden;
Dat de middelen niet kunnen aangenomen worden;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 1 van de wet van
20 juli 1931 (artikel 32 van de samengeschakelde wetten), doordat het bestreden
arrest geweigerd heeft de door aanlegster
werkelijk geleden bedrijfsverliezen in
mindering te brengen op haar bedrijfsinkomsten, dan wanneer het bewijs van die
verliezen tegelijkertijd bijgebracht was
wat hun bestaan en wat hun bedrag aanging :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de feitelijke omstandigheden onderzocht te hebben welke aanlegster inroept
om aanspraak te maken op een verhoging
van het door de administratie aangenomen bedrag der bedrijfsverliezen, beslist
dat aanlegster het op haar rustend bewijs
niet geleverd heeft;
Overwegende dat deze beo01'deling buiten het controlevermogen van het hof
valt·
D~t het middel dienvolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 mei 1957. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voor.zitter. - Yersla.ggcver, H. Bareel. - Gelijkl~tidende conclusie, H. F. Dumon, ad-
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vocaat-generaal. - Pleitm·s, HH. Bulteau
(van de Balie te Bergen) en Van Leynseele.
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1o

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. - VENNOOTSCHAPPEN ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, VENNOOTSCHAPPEN BIJ WIJZE VAN GELDSCHIETING, PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET BEPERK'l'E AANSPRAKELIJKHEID. - WE'l' VAN 16 OC'l'OBER 1945,
ARTIKEL 4, PARAGRAAF 4, AL!NEA 2. ~ NAVORSING V66R ELKE BEPALING VAN DE BELAS'l'RARE BASIS HE'l'ZIJ IN HOOFDE VAN DE VENNOO'l'SCHAP, HE'l'ZIJ IN HOOFDE VAN DE VENNO~·EN. VOORWERP VAN DEZE NAVORSING.
2° INKOMSTENBELASTINGEN. EX'l'RABELASTING. - WE'l' VAN 16 OC'l'OBER
1945, ARTIKEL 4, PARAGRAAF 4, ALINEA 2. BEPALING VOOR DE 'l'OEPASSING VAN DEWELKE
DE BEDRAGEN AF'l'REKBAAR OP FORFAITAIRE
BASIS, NIET IN AANMERKING KUNNEN KOMEN.
1o Wat betrett de vennootschappen onder gemeenschappelijlce naam, de vennootschappen bij wijze van geldschieUn.q, en de personenvennootscha1Jpen
met beperkte aanspralcelijkheid, dient
v66r elke aansla,q in de extrabelasting,
en, dienvolgens, v66r elke bepaling van
de belastbare basis in hoofde hetzij van
de vennootschap, hetzij van de vennoten, te worden nagevorst of, en in
welke mate, de vennootschap gedurende
het belastbaar tij dperk winsten heett
gemaakt welke de winsten van het reterentietijdperk te boven gaan (1). (Wet
van16 october 1945, art. 4, par. 4, al. 2.)
2° Voor de toepassing van artikel 4, p_aragraat 4, alinea 2, van de wet van
16 october 1945, kunnen enlcel in aanmerlcing komen de winsten werkelijk
behaald ged7trende het referentieUjdperlc., doch niet op torfaitaire basis aftrekbare be drag en (2).
(VENNOO'l'SCHAP ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE
NAAM << LES FILS RONGE-DUBOIS )) , 'l'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)

Over het enig middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 2, paragrafen 1 en 4, tweede
lid, van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doordat het arrest
beslist dat het tweed lid van paragraaf 4
van artikel 4 van de wet het samenvoegen
toestaat van de op de werkelijke winsten
berekende referenties en niet van de forfaitaire referenties, dan wanneer artikel 4, hetwelk op amendement der regering in de wetgeving ingevoerd is, met de
billijkheid rekening heeft willen houden
in g·eval een winstexcedent in hoofde van
een vennoot of van de vennootschap belastbaar zou zijn geweest, terwijl een verschillende, met de werkelijke of forfaitaire referenties overeenstemmende verdeling tot gevolg zou gehad hebben bewust
excedent buiten de extrabelasting te doen
vallen; dan wanneer de werkelijke of
forfaitaire referenties geheel behoren te
worden gelijkgesteld :
Overwegende dat artikel 4, paragraaf 4,
lid 2, van de wet van 16 october 1945 voorschrijft dat voor elke aanslag in de extrabelasting en dienvolgens v66r elke bepaling van de belastbare basis, hetzij in
hoofde van de personenvennootschap, hetzij in hoofde van de vennoten, er dient
te worden nagevorst of, en eventueel in
welke mate, de yennootschap gedurende
het belastbaar tijdperk globaal winsten
gemaakt heeft welke de winsten van het
referentietijdperk te boven gaan;
Dat voor de toepassing van dit artikel
enkel winsten in aanmerking kunnen komen welke gedurende het referentietijdperk zijn behaald en geen forfaitaire winsten·
D~t het mid del naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 mei 1957. - 1" kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelij lcluidende concl7tsie, H. F. Dum on,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Geradin (van de Balie van beroep te Luik) en
Van Leynseele.

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;

(1) en (2) Verbr., 7 februari 1956, twee arresten (A1·r. T'e,·b,·., 1956, biz. 462'; Bull. en
PASIC., 1956, I, 592)
0
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INKOMSTENBELASTINGEN. - EXTRABELAS'l'ING. - VERMOEDENS VOORZIEN BIJ AR'fiKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN
16 OCTOBER 1945. ~ AANSLAG VAN AMBTSWEGE GEVESTIGD. - BERICHT VAN WIJZIGING
VOOR 1 JANUARI 1950 AAN BELASTINGSCHULDIGE 'fOEGEZONDEN, DAT DEZE VER~iOEDENS
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AANVOERT. ~ .ADMINISTRATIE DIE DEZE VERMOEDENS WETTELIJK HEEFT AANGEVOERD IN
DE ZIN VAN ARTIKEL 15, ALINEA 2, VAN DE
WET VAN 16 OCTOBER 1!J45.

Alhoewel de aanslag in de extrabelasting
van ambtswege yevestigd werd, en geen
bericht van wijziging aan belastingsclwldige behoetde toegezonden te W01"clen, behoort het de administmUe de
vermoedens voorzien bij aTtUcel 2, paTagmat 3, van de wet van 16 octobeT 1945,
wettelljlcr aan te voeTen in de zin van
a1·tilcel 15, alinea 2, van die wet, dooT
aan belustingsch~tldige, v66T 1 jamtaTi
1950, een bericht · vun wijziging toe te
st-twen.
(OL11:MENT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1!J55 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 15 van de wet van
16 october 1!J45, doordat het arrest beslist
dat de door aanlegger aangevoerde grief
nieuw is, volgens welke grief de adminis:
tratie niet wettelijk gebruik had kunnen
maken van de wettelijke vermoedens van
herkomst, bepaald bij artikel 2, paragraaf 3, van voormelde wet, omdat zij .ze
niet v66r 1 januari 1!J50 « tegen de belastingplichtige had aangevoerd l>, dan wanneer het hier geen nieuwe eis betreft, en.
dan wanneer niet bewezen is dat de administratie van die vermoedens wettelijk
gebruik gemaakt heeft v66r 1 januari
1950, naardien het zenden, door de administratie op 17 november 1949, van een
bericht van wijziging waarin die vermoedens ingeroepen waren, niet valt aan te
zien als het feit opleverende << die vermoedens aan te voeren )), naar de zin van
voormeld artikel 15, vermits aanlegger
van ambtswege was aangeslagen en het
zenden van een· bericht van wijziging dus
niet wettelijk was en enkel een « daad
van welwillendheid >> kon uitmaken
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, hoewel het bestreden
arrest releveert dat de eis waarvan in het
middel sprake een nieuwe betwisting uitmaakte waaromtrent het hof van beroep
de macht niet had uitspraak te doen, het
evenwel de gegrondheid ervan onderzoekt
en beslist dat hij niet kan aangenomen
worden;
Dat, aangezien dit onderdeel van het
middel bijgevolg voor aanlegger van belang ontbloot is, het niet ontvankelijk is ;

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel niet doet
gelden dat het arrest de bewijskracht van
het bericht van wijziging van 17 november
1949 zou geschonden hebben;
Overwegende dat de rechter over de
grond, die steunt op een uitlegging van
deze akte welke bijgevolg soeverein is,
daaruit kon afleiden dat tegen aanlegger
de wettelijke vermoedens van herkomst,
bepaald bij artikel 2, paragraaf 3, van de·
wet van 16 october 1945 in die akte aangevoerd werden;
Dat de omstandigheid dat de aanslag
van ambtswege gevestigd was en dat derhalve geen bericht van wijziging volgens
de wet aan de belastingschuldige behoefde
toegezonden te worden, niet tot gevolg
had dat de administratie die vermoedens
niet wettelijk zou hebben kunnen aanvoeren, in de zin van artikel 15 van de wet
van 16 october 1945, door het zenden van
die mededeling aan aanlegger ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1 van de wet van
16 october 1!J45, doordat de controleur de
lonen over het vim·de kwartaal van 1944
niet wettelijk heeft kunnen aftrekken :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het door aanlegger overgelegde
attest betreffende de datum van de betaling van zijn loon van october 1944 een
nieuw en buiten de termijn neergelegd
stuk is en dat het hof van beroep derhalve daarop geen acht vermag te slaan;
Overwegende dat het middel een wetsbepaling als geschonden aanduidt en een
grief aanvoert die aan de bestreden beslissing vreemd zijn; dat het middel niet
ontvankelijk is;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2, paragraaf 1, c,
van de wet van 16 october 1945, doordat
de directeur van het bedrag van een inlaag bij de spaarkas niet afgetrokken
heeft de som van 11.500 frank, tegenwaarde van effecten welke aanlegger v66r
de oorlog bezat en welke hij in 1943 verkocht heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
de grief beantwoordend welke aanlegger
v66r het hof van beroep opgeworpen heeft
en welke ertoe strekt van de vermoede
belastbare grondslag de in het middel
aangeduide som van 11.500 frank af te
trekken, beslist « dat het daar een nieuw
punt betreftdat aan de directeur niet
voorgelegd is, noch door hem behandeld
is in de administratieve fase van de reclamatie, dat het hof die eis dient af te
wijzen l>;
Overwegende dat de enige in het middel
aangeduide wetsbepaling aan die beslissing vreemd is;

778Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het zesde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 2, paragraaf 1, c,
van de wet van 16 october 1945, doordat
geen navorderingen van gewone belastingen krachtens deze bepaling mogen gevestigd worden :
-Overwegende da t het mid del a an de bestreden beslissing vreemd en dienvolgens
niet ontvankelijk is;
Over de andere middelen :
Overwegende dat de voorziening voor
het overige klaagt over een reeks vergissingen welke in de aanslag zouden zijn
begaan, zonder de bepalingen welke zouden zijn geschonden aan te dniden en zonder voldoende nauwkeurigheid opdat clie
grieven zouden kunnen worden behandeld;
Overwegende dat bedoelde middelen
niet ontvankelijk zijn;

VAN EEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MISDRIJF OF ONEIGENLIJK MISDRIJF IN RET BUITENLAND BEGAAN, - DE BELGISCHE RECRTER,
DIE OVER DEZE VORDERING MOET BESLISSEN,
DIENT DE WET TOE TE PASSEN VAN RET LAND
WAAR DE ONRECHTMATIGE. DAAD BEGAAN WERD.
- UITZONDERING OP DEZE REGEL.
5° OPENBARE ORDE. - BELGISCHE OPENBARE lNTERNATIONALE ORDE. - 0NRECRTMATIGE DAAD. BUITENLANDSE WET DIE AAN
RET SLACHTOFFER EEN VERGOEDING TOEKENT
MINDER OMV ANGRIJK DAN DEZE DOOR DE BEL·
GlSCHE WET TOEGEKEND. - vVET NIE'l' STRIJDIG MET DE BELGISCHE OPENBARE INTERNA1'lONALE ORDE.

6°

BURGERLIJKE VORDERING.
VORDERING DIE STREK'f TOT DE VERGOEDING
VAN DE SCHADE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKT. - VORDERlNG DIE VERSCRILT VAN DE
PUBLIEKE VORDERING.

1° De lcamm· van het hot aan dewellce de
l,;enn·isneming vnn een vooTZ'iening toeOm die redenen, en zonder acht te slaan
behooi·t, behnndelt deze in voltnll-ige
op de memories van wederantwoord welke
terechtz-itting, wnnneer nld1ts wenl. beaanlegger niet mocht neerleggen, daar
slist door een bevelschrift vnn de ee1·ste
verweerder geen grond van niet-ontvanvoorzitte1· (1). (VVet Van 25 februari
kelijkheid opgeworpen heeft, verwerpt de
1954, art. 4.)
voorziening; veroordeelt aanlegger tot de '
2° L1tidens artilcel 3, aUnen 1, van het
kosten.
B1trgerlijlc 1·Vetboek, voor zoveel het een
16 mei 1957. - 1• kamer. - Voorzitter,
regel van internationctal privaat recht
H. Sohier, raadsheer waarnemend voorhnldigt, zijn de 1JOl-it-iewetten van een
zitter. - Verslaggever, H. Neven. - GeStaat toepasselijlc op de feiten gepleegd
lijkl1tidende conclusie, H. F. Dumon, adop het geb·ied van deze Staat, welke de
vocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynnationaliteit van de daders e1·van rnoge
seele.
wezen.
3° De wetten waarbij de elernenten van
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1° VERBREKING. -

KENNISNEMING VAN
EEN VOORZIENING IN VOLTALLIGE TERECIITZIT·
TING. - VOORAFGAAND BEVELSCHRIFT VAN DE
EERSTE VOORZI'l'TER,

2° WETTEN EN BESLUITEN. -

PoLITIEWE1"rEN.
!NTERNATIONAAL PRIVAAT
RECH'f. - POLITIEWETfENCONFLICT. - TOEPASSELIJKE WET.

3° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- MISDRIJF OF ONEIGENLIJK MISDRIJF. WE'l"fEN WAARBIJ DE ELEMENTEN VAN RET
FElT DAT DE BURGERLIJKE VERANTWOORDE·
LIJKHEID IN RET LEVEN GEROEPEN REEFT,
ALSMEDE DE WIJ'ZE EN DE OMVANG VAN DEVERGOEDING, BEPAALD WORDEN.- POLITIEWETTEN
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 VAN RET BURGER·
LIJK WETBOEK.

4° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- BURGERLIJKE VORDERING TOT VERGOEDING

het feit da t de b1trgeTlij ke, hetzij delictuele of q1tasi-delictnele verantwoordelijlcheid, in het leven geToepen heeft,
alsrnecle de wijze en de ornvang van de
veTgoeding bepaald woTden, zijn politiewetten in de z·in van art·ikel 3 van het
B1wgerl-ijlc Wetboek.

4° De Belgische Teohter d·ie lcennis neentt
van de b1tTgeTlijke vorclering tot veTgoeding van een schade veroo1·zaalct in
het b1titenland cloor een m·iscl1·ijj of oneigenlijlc rnisdT·ijf, rnoet, wat bet1-ett de
elernenten van het fe-it clat cle verantwoo1·del-ijlcheid in het leven geroepen
heett, alsrnede cle wijze en cle ornvang
van de ve1·goeding, toepassing rnaken
van de wet van het land waaT de onrechtrnatige daad wercl gepleegd, tenzij
rleze wet strijdig :<>01t zijn rnet de Belgische openbaTe inteTnationale 01'de; de
toepassing van deze Tegel woTdt niet verhindercl door het fe-it dat de onrechtrnatige daad een rnisdrijf zo1t uitmaken dat

(1) Verbr., 17 november 1956 (Arr. Yerb1·.,
1957, blz. 181; Bull. en PASIC., 1957, I, 277),
alsmede het volgend arrest.

-779in Belgie ZO'U lv~tnnen vervolgrl worden
lvraohtens hoofdstulv II van rle wet van
17 ap1·il 1818.

5° Is niet st1·ijdig met rle Belgisohe openbare internationale orrle rle buitenlanrlse
wet rlie, alhoewel zij aan het slaohtofjer
het 1·eoht tot vergoeding van rle vero01·zaalvte soharle toelcent, aan aeze vergoelling niet rlezelfrle omvang geett als ae
Belg,isohe wet.

6o De bm·gerlijlce ronlering, zelfs wanneer
Z'ij ae t:ergoerling beoogt van de soharle
veroorzaalct floor een onreohtmaUge
aaaa rlie een stratreohtelijlc misrlrijf
ttitmaalct, behouat haar eigen aara, rlie
versohilt van d'ie van ae Pttblielce vorrleTing.
(BOLOGNE, T. SAINTE.)
ARREST.

' BET HOF; - Gelet op het bevelschrift
van de heer eerste voorzitter van 2 april
1957, waarbij beslist is dat deze zaak in
voltallige terechtzitting zal behandeld
worden;
Gelet op het bestreden arrest, op 10 juli
1956 gewezen door het Hof van beroep te
Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen !}7 van de Grandwet, 3, in het bijzonder lid 1, 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 4 van
het Strafwetboek, 4, 5, 13, 14, 20, 21, 22,
23, 25, 26 van de wet van 17 april 1878,
de voorafgaande titel bevattende van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken,
doordat het bestreden arrest, om te beslissen « dat er termen aanwezig zijn om
voor recht te zeggen dat de Belgische wet,
onder meer artikel 1382 van het Belgisch
Burgerlijk Wetboek, deze burgerlijke vordering dient te beheersen ll, hoewel aannemend dat «de voorwaarden voor de extra-contractuele burgerlijke verantwoordelijkheid dienen te worden beoordeeld
volgens de Zem loci deliot'i oommissi en
door deze wet beheerst worden ll, overwogen heeft, naardien de door verweerster
ingestelde vordering « strekt tot vergoeding van de door een misdrijf veroorzaakte schade ll en ofschoon «de Nederlandse wet voor dit feit een op een burgerlijke fout gesteunde vergoeding toekent ll, dat ter zake de openbare orde belang had bij de toepassing van de Belgisch~ wet, zowel wat de burgerrechtelijke vergoeding aangaat als uit strafrechtelijk oogpunt ll, omdat de Belgische
wetgever « die een feit als inbreuk aanmerkt, juist daardoor, benevens de publieke vordering, een vordering tot vergoeding van de door die inbreuk veroor-

zaakte schade, de burgerlijke vordering ll,
in het leven roept en << de regeling van de
vergoeding van de uit een inbreuk voortvloeiende schade heeft willen steunen op
en onderschikken aan het openbaar belang
dat hem ertoe geleid heeft op het feit
strafrechtelijke sancties te stellen ll, dan
wanneer, aangezien de burgerlijke vordering tot vergoeding van de schade welke
veroorzaakt is door een feit dat een inbrenk uitmaakt in wezen onderscheiden
blijft van de publieke vordering die uit
hetzelfde feit kan ontstaan, de rechter
over de grond noodzakelijk de in artikel 3, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek
vastgelegde regel betreffende de wetsconf!icten alsmede de wetsbepalingen waarbij
de rechtsregeling in verband met elke van
die vorderingen vastgesteld is miskende,
waar hij de toepassing van de wet van de
plaats waar het onrechtmatig feit, dat
oorzaak van het nadeel is geweest, ter
zijde geschoven heeft, door uit de bijzondere wetsbepalingen welke de rechtsregeling over de burgerlijke vordering gedeeltelijk ondergeschikt maken aan de rechtsregeling over de publieke vordering het
bestaan af te leiden van een eng en noodzakelijk verband tussen het openbaar belang, dat vereist heeft dat bepaalde feiten
als inbreuk zouden worden aangemerkt,
en het privaat belang, dat de vergoeding
van het door diezelfde feiten veroorzaakt
nadeel gebiedt, dan wanneer, aangenomen
zelfs dat, aangezien de Belgische openbare orde belang heeft bij de beteugeling
van de buiten het grondgebied van het
koninkrijk door een Belg tegen een Belg
begane wanbedrijven en misdaden, zij insgelijks belang erbij zou hebben dat de
door die misdrijven veroor,zaakte schade
tot een burgerrechtelijke vergoeding aanleiding zou geven, de Belgische openbare
orde evenwel niet zou volstaan tot het afwijzen van de toepassing van de buitenlandse wet welke, zoals in dezen, « een op
een burgerlijke fout gesteunde vergoeding
toekent ll, evenmin als zij zich op absolute
wijze ertegen verzet dat uit strafrechtelijk oogpunt een voile uitwerking toegekend wordt aan de toepassing welke van
de buitenlandse strafwet zou zijn gemaakt op die zelfde misdrijven, begaan
in de bedoelde omstandigheden :
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de vordering, door verweerster zowel in haar persoonlijke naam als in naam van haar minderjarige kinderen ingesteld, de vergoeding beoogt van de schade die zij geleden
heeft ingevolge een ongeval waarvan haar
echtgenoot, de genaamde Pirlet, Belgisch
onderdaan, in Nederland het slachtoffer
zou zijn geweest door de schuld van aanlegster die ook van Belgische nationaliteit is; dat het aanlegster ten laste ge-

-780legde feit, in de omstandigheden waarin
het begaan werd, volgens de Nederlandse
wet een onrechtmatige daad, doch geen
strafrechtelijke inbrenk uitmaakt, terwijl.
het de kenmerken vertoont van een door
de artikelen 418 en 420 van het Belgisch
Strafwetboek strafbaar gesteld wanbedrijf; dat de door de Nederlandse wet
aan het slachtoffer toegekende vergoeding
minder ruim is dan die waarin artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek voorziet;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door de conclusies der partijen
verzocht te bepalen welke de op bedoelde
vordering tot vergoeding toepasselijke wet
was, beslist dat deze vordering beheerst
·werd door de lew fori, clit is de Belgische
wet, om de reden dat, enerzijds, krachtens de artikelen 7 en 12 van de wet van
17 april 1878, de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, de publieke vordering,
ontstaan nit het in Nederland begane misdrijf, in Belgie kan worden ingesteld
wanneer, zoals ten deze, geen strafvervolging ingesteld is in het land van de
plaats van het misdrijf en dat, anderzijds, de burgerlijke vordering, ten aanzien van de bevoegdheid der wetgeving,
het lot van de publieke vordering moet
delen;
Overwegende dat blijkens artikel 3,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, vooi"
zoveel in dit artikel een regel van het
internationaal privaat recht vastgelegd is,
de politiewetten van een Staat toepasselijk zijn op de op het grondgebied van die
Staat begane feiten, welke de nationaliteit van de dader ervan moge wezen;
Overwegende dat de wetten, waarbij de
elementen van het feit dat de burgerlijke,
hetzij delictuele of quasi -delictuele verantwoordelijkheid, in het leven geroepen
heeft alsmede de wijze en de omvang van
de vergoeding bepaald worden, politiewetten zijn in de zin van voormeld artikel 3 ;
Dat de vordering tot vergoeding van
een schade, veroorzaakt door een in Nederland begaan onrechtmatig feit, mitsdien door de Nederlandse wet dient te
worden beheerst, al waren de dader en
het slachtoffer van het feit allebei Belgen;
Overwegende, voorzeker, dat de Belgische rechter de buitenlandse wet, al is
zij normaal bevoegd, niet mag toepassen
wanneer deze wet met de Belgische openb'are internationale orde strijdig is;
Overwegende echter dat zulkdanig karakter niet heeft de buitenlandse wetsbepaling die, hoewel zij aan het slachtoffer
het recht op de vergoeding van de door
een onrechtmatige daad veroorzaakte
schade toekent, aan deze vergoeding niet
dezelfde omvang geeft als voorzien door
de Belgische wet;
Overwegende tenslotte dat de omstandigheid dat de Belgische rechter, op

grond van die onrechtmatige daad, geldig
van een publieke vordering kennis had
kunnen nemen, ter zake niet afdoend is;
Dat, enerzijds, zij niet belet dat de burgerlijke vordering haar eigen aard behoudt, dewelke verschilt van die van de
publieke vordering, en dat, anderzijds, de
omvang van de aan het slachtoffer van
het feit verschuldigde vergoeding noch
van de uitoefening, noch van de mogelijkheid tot uitoefening van een publieke vordering afhangt ~
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het beslist
over de op artikel 1384, lid 1, van het
Burgerlijk Wetboek gesteunde vordering;
beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep. te Brussel.
17 mei · 1957. - 1ti kamer (voltallige
terechtzitting). - Voorz1tter, H. Wouters,
eerste voorzitter. ~ Yerslaggeve1·, H. Piret. - Gelijlcl7tidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·, H. Van Ryn.
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KAMER (VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

17 mei 1957
1° VEJRBREJKING. - KENNISNEMING VAN
EEN VOORZIENING IN VOLTALLIGE TERECHTZITTING. - VOORAl!GAAND BEVELSCHRIFT VAN DE
EER-STE YOORZITTER.
zo VEJRJARING. - STRAFZAKEN. ~ PuBLIEKE VORDER-ING EN BUR-GERLIJKE VORDERING. - 0NVR.IJWILLIGE DODING.
1 o De lcamer van het hot aan dewelke de
leennisneming van een voorziening · toebehoort behandelt deze in voltallige
terechtzitt-ing, wanneer ald7t8 werd beslist door een bevelscnritt van de eerste
voorzitter (1). (Wet van 25 februari

1954, art. 4.)
2° In geval van wanbedrijf van onvr·ijwillige doding, neemt de verjaring zowel
van de publielce, als van de burgerlijke
vordering aanvang, niet op de dag van
het gebrelc aan voontitzicht of voorzorg
die de doding heeft veroorzaakt (2),
noch op de dag waMOP de verwmidin-

(1) Zie vorig arrest en nota 1.
(2) Verbr., 27 november 1899 (Bull. en PAsrc.,
1900, I, 46); verbr.. Fr:; 10 maart 1932 (Dall.
hebd., 1932, blz. 189).

-781gen aan 'het slachtotfer veroorzaakt
wenlen, m(lar slechts op de datmn van
zifn overlif~en (1) (2).
(GEMEENTE SII\T-AMANDS, T. BUYSSCHAERT.)
ARREST.

RET HOF; --:- Gelet oo het bevelschrift
dd. 16 februari 1957. van de heer eerste
voorzitter, waarbij wordt beslist dat de.ze
zaak in voltallige terechtzitting behandeld
zal worden ;
Gelet op het bestreclen arrest op 13 april
1956 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het micldel, afgeleicl nit de scherrcling van de artikelen 21 en 22 van de wet
van 17 april 1878 bevattencle de voorafgaancle titel van het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, 92, 418, 419 van het
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, na in feite vastgestelcl te hebben clat de door verweerster
op 6 en 8 juli 1953 ingeleicle vordering,
ertoe strekkencle eiseres te h01·en veroorclelen haar schadevergoecling te betalen
uit hoofcle van het overlijclen van haar
echtgenoot clat, volgens verweerster, het
gevolg geweest was van het kwestieus
auto-ongeval, ingeleid werd meer clan
drie jaar vanaf de dag van gezegcl autoongeval, waarvoor eiseres aansprakelijk
verklaard werd, en na in rechte beslist
te hebben dat de feiten waarop verweerster haar eis steunde niet eenvoudige burgerlijke fouten, doch misdrijven uitmaakten, om reclen dat het vaststond dat de
bedoelde fouten lichamelijke letsels teweeggebracht hadden, beslist heeft dat
deze vordering niet verjaard en derhalve
ontvankelijk was, en eiseres veroordeeld
heeft aan verweerster schadevergoeding
te betalen voor de schacle die haar door
het overlijden van haar echtgenoot veroorzaakt werd, dan wanneer de publieke
e"?- de burgerlijke vorderingen volgende
mt een, wanbedrijf verjaren na voile drie
(1) Verbr., Luxemburg, 11 augustus 1896
(PAsrc., 1897, IV, 104); LALOU, Tmite de la
responsabilite civile nr 136 · MAZEAUD bd III
biz. 221, nota 2, ~n 232, ~ota 1bis; F~USTr~
HELIE, Pratique m·iminelle, bd. II, nr 574;
VouiN, Precis de d1·oit penal special nr 172;
~AVATIER, nota onder Aix, 12 januari 1954 (Sem.
JUT., 1954, nr 8040) en de conclusies van het
openbaar ministerie v66r verbr., 21 juni 1917
(Bull. en PAsrc., 1917, I, 256). Cont·ra: verbr.,
21 juni 1917, voormeid; verbr. Ft., 13 december 1898 (Sirey, 1899, I, 25); BRAAS, P1·ecis de
. P''ocedu1·e penale, bd. I, biz. 103, nota 2 · GARRAun, Trai~e them·ique et pratique de dr~it penal jmn9azs, bd. II, biz. 559, Iitt. b; VIDAL en

j~ren, dan wanneer de onvrijwillige dodrng, ev~nals de onvrijwillige slagen en
verwondmgen, een wanbedrijf uitmaakt
~~n wannee~ de verjaring van de burger~
hJke vordermg in cas1t een aanvang genomen heeft op de dag waarop de verwonclingen toegebracht werclen, dit wil
zeggen de dag waarop het kwestieus autoongeval zich voordeed en niet op de dag
van het overlijclen van het slachtoffer
~an wanne~r de vordering bijgevolg ver~
Jaard en met ontvankelijk was :
Overwegende dat uit de aan het hof
overgelegde stukken blijkt clat, op 19 october 1948, een trein het door Mate Buysschaert bestuurde autovoertuig on een onbewaakte overweg heeft aangereden met
het gevolg dat Buysschaert zware kwetsuren opliep; dat hij, op 19 october 1949,
aanlegster voor de burgerlijke rechtbank
daagde ten einde herstelling van de aldus
geledene schade te bekomen, welke hij
toeschreef aan een gebrek aan voorzorg
van aanlegster, die de nodige gevaartekens v66r gezegde overweg niet had geplaatst; dat, op 11 maart 1951 Buysschaert ten gevolge van voormelde kwetsuren overleed;
Overwegende dat handelende zo in eigen
naam dan in hoeclanigheid van voogdes
over hare minderjarige kinderen verweerster dat gecling hervatte en, bovendien
op 6 juli 1953 tegen aanlegster, v66r d~
burgerlijke rechtbank, een nieuwe eis instelde, strekkende tot vergoeding van de
haar en haar kinderen door de onvrijwillige doding van haar echtgenoot berokkende schade;
Overwegende dat het arrest slechts bestreden wordt in zover het die laatste
vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegroncl heeft verklaard;
Overwegende dat aanlegster beweert
dat de door verweerster ingestelde eis
verjaard is omclat de haar door verweerster aangewreven font een op 1!l october
1948 gepleegd wanbedrijf uitmaakt, zodat
bij toepassing van artikel 22 van de wet
van 17 april 1878 de eruit volgencle burgerlijke vordering op 6 juli 1953 vervallen
was;

MAGNOL, Cours rle droit cnmznel et de science
penitentiai1·e, nr 695; BouzAT, Traite tlu!o1-ique
et p1·atique de d1·oit penal, biz. 641, nota 1.
(2) Ret geval zou kunnen verschillen indien
v66r het overlijden van het slacbtoffer of v66;
bet i~~tellen van de burgerlijke vordering, een
defimheve strafrecbtelijk£ veroordeling ware
tussengekomen. In dit geval zou dat gezag
van het gewijsde kunnen beietten dat men
naderband aan de veroordeelde het feit zou
kunnen verwijten de doding van bet slachtoffer
veroorzaakt te hebben (Raadpl. SAVATIER, nota
onder Aix, 12· januari 1954, Sem. ju1·., 1954,
nr 8040).

-782Maar overwegende dat de schade, waarvan verweerster bij dagvaarding van
6 juli 1953 herstelling vraagt, haar oorsprong vindt Diet in de op 19 october 1948
toegebrachte kwetsuren, doch enkel in het
overlijden van het slachtoffer op 11 maart
1951;
Dat die burgerlijke vordering dus niet
volgt uit het bij artikel 420 van het Strafwetboek beteugelde wanbedrijf - onvrijwillige kwetsuren - doch wel uit de onvrijwillige doding, welke door artikel 419
van clit wetboek wordt bestraft;
Dat het overlijden van Buysschaert een
essentieel bestanddeel van dit laatste
wanbedrijf uitmaakt, hetwelk dus enkel
op de datum van dit overlijden~llmaart
1951 - voltrokken was, zodat de verjaring zowel van de publieke als van de
burgerlijke uit dat wanbedrijf volgende
vorderingen, krachtens de artikelen 21 en
22 van de wet van 17 april 1878, slechts
op de datum van het overlijden aanvang
heeft genomen ;
Dat, derhalve, op 6 juli 1953, de eis van
verweerster niet vervallen was ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
17 mei 1957. - 16 kamer (voltallige
terechtzitting). - Voorzitte1·, H. Wouters,
eerste voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. Gelijkl~tidende concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Struye en
Van Leynseele.

2° De verzekering van het belang bij de
instandho~tding
van ee·n zaalc heett
noodzaTcelijTce1·wijze als voorwerp deze
zaalc (2).

3° Doordat, volgens een beding van (le
verzelce1·ingsovereenkomst, de verzekeraa,· de ve1·schuldigde ·verzeke,·ingsvergoe(ling contant nwet betalen terstond
na het doen blijlcen van de verUezen
door de verzekeTde, volgt hiernit n·iet
dat de ve·rz~tims·interesten zouaen lopen
zonder ingebTekestelling (3). (Burgerlijk

Wetboek, art. 1146.)
(VENNOOTSCHAP VESTA FORSIKRINGSAK'riESELSKAPET, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP OSTERRIETH.)'
,
ARREST.

is het verzekerbaar belang het belang
dat de verzekerde erbij heett dat het
schadegeval zich niet zou voordoen (1).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het
Hof van lJeroep te Bri:tssel;
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest blijkt dat verweerster op 17-19 maart 1951 van een vennootschap Bimco veertig ton gummi, cit
Antwerpen, gekocht had; dat de « Banque
de Bruxelles >> op 21 en 29 maart 1951 voor
deze koopwaar een ver.zekering sloot voor
rekening van wie het zou behoren en zich
twee polissen aan houder liet afieveren;
dat de dag v66r de lading te Lagos, Nigeria, en tijdens de overbrenging in
bootjes aan boord van het schip een aantal balen gummi in het water vielen en
beschadigd werden; dat zij desniettemin
aan boord geladen werden; dat bij de
aankomst te Antwerpen vastgesteld werd
dat de averij 45 t. h. van de waarde der
lading vertegenwoordigde; dat verweerster, houder van de polissen, schadeloosstelling voor het geleden verlies vorderde
van de verzekeraars (huidige aanleggers)
die staande hi elden da t zij voor de regeling van het schadegeval niet behoefden
in te. staan daar dit zich voorgedaan had
toen de koopwaar nog voor risico van de
vennootschap Bimco was ;
Dat het bestreden arrest de stelling van
de verzekeraars verworpen heeft ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest erop
wijst, enerzijds, dat de verzekeringspolis
aan houder nooit in het bezit van de verkoper, de vennootschap Bimco, is geweest en dat deze derhalve nooit te haren
voordele de betaling van de vergoeding

(1) Bn (2) Raadpl. RrPERT, D1·oit maritiAne,
bd. III, nr 2400, en beweegredenen verbr.,
16 a;pril 1953 (Ar1·. Vm·br., 1953, blz. 551; Bull.
en PAsiC., 1953, I, 623).

(3) Raa;dpl. verbr., 20 december 1951 (A1·r.
T'erbr., 1952, blz. 190; BuU. en PASIC., 1952, I,
2071 en de nota 1).
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VERZEKERBAAR
1o VERZEKERINGEN.
BELANG. - BEGRIP.
2° VERZEKERINGEN.
BELANG BIJ DE
INSTANDHOUDING VAN EEN ZAAK. ~ VERZEKERING DIE DEZE 'ZAAK ALS VOORWERP HEEFT.
3o VERZUIMSINTERESTEN. - UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN. - VERZEKERINGSPOLIS DIE BEDINGT DAT DE VERZEKERAAR
DE VERZEKERINGSVERGOEDING MOET BETALEN
TERSTOND NA HE'!' DOEN BLIJKEN VAN DE VERLIEZEN DOOR DE VERZEKERDE. - BEDING DAT
NIET ONTSLAAT VAN EEN INGEBR!i1KESTELLING
OM DE VERZUIMSINTERESTEN TE DOEN LOPEN.
1o Ter zalce verzekeringsovereenkomsten
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-783heeft gevraag'~ of heeft kunnen vragen en,
anderzijds, d~t de verzekeringspolis in
werkelijkheid ·-. enkel een bijzaak van de
verkochte goeileren is die noodzakelijk
met de eigendo)Il van deze goederen wordt
overgedragen, 'pvereenkomstig de artikelen 1615 van het Burgerlijk Wetboek en
30, lid 1, van ··de wet van 11 juni 1874
alsmede de regelen over de verkoop cif,
en dat, ingeval 1!1e verkoper tegen de verzekeraar rechten had op grond van het
schadegeval dat zich voor de overdracht
van de eigendom·1der verkochte zaak voorgedaan heeft, deze rechten automatisch
overgaan op de koper, verkrijger van het
recht op de vergoeding, dan wanneer deze
redenen onverenigbaar zijn, daar .zij impliceren dat, hoewel nooit de begunstigde
van de verzekering geweest zijnde, de
vennootschap Bi:inco desniettemin het
voordeel der polissen aan verweerster zou
hebben overgedragen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de door het middel eraan verweten tegenstrijdigheid niet behelst;
Dat de aan de rechter over de grond
voorgelegde vraag was of verweerster van
haar recht op de verzekeringsvergoeding
deed blijken;
Dat de in het arrest ontwikkelde beschouwingen erop neerkomen te zeggen
dat verweerster ertoe gerechtigd was te
handelen omdat zij in haren hoofde de
tweevoudige hoedanigheid verenigde van
rechthebbende op de koopwaar, als verkoopster ervan, en van houder van de polissen welke gesloten waren voor rekening
van wie het zal behoren;
Dat de door het hof van beroep tussengeworpen vermelding van het feit dat de
vennootschap Bimco, verkoopster, nooit
in het bezit van de polissen is geweest,
ofschoon zij eigenares van de koopwaar
is geweest, enkel gegeven is om een feitelijke dwaling van de beroepen scheidsrechterlijke uitspraak recht te zetten, en
noch de waarde noch de draagwijdte ontzenuwt van de hiervoren beknopt samengevatte vaststellingen, waaruit de rechter
over de grond het recht van verweerster
om te handelen afleidt;
Dat die waarde en die draagwijdte
evenmin ontzenuwd worden door de algemene in het arrest ontwikkelde beschouwingen, volgens welke, in een verzekering
als die welke was gesloten, de polis aan
houder een bijzaak van de koopwaar is
en met de eigendom der koopwaar overgedragen wordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest erop
wijst, enerzijds, dat de verzekeringspolis
.enkel een bijzaak van de verkochte goe-

deren is die noodzakelijk met de ei~
dom van deze goederen overgedrq_ ~11wordt, overeenkomstig de artikelen -:t___~en
van het Burgerlijk Wetboek en 30, liq_~1_5
van de wet van 11 juni 1874, alsmede ""- 1_ ·
de regelen over de verkoop cif en q
ingeval de verkoper tegen de verzekel:." ~.:q__ t,
rechten had op grond van het schadeg~ ~l'
dat zich v66r de overdracht van de ei~"'"ai
dom der verkochte zaak voorgedaan he,~-l:l.
deze rechten automatisch overgaan or). ::et,
koper, verkrijger van het recht op (le ~ Qe
goecling, doch anderzijds beslist dat ~ ~:t·
weerster op het tijdstip van het scltq ~l:"
geval een verzekerbaar belang had uit
merking van haar schuldvordering we,l~
haar het recht gaf zich de gekochte ~~ e
deren te laten afleveren en dat de bq_l:)_ -.~
pandhebbende schuldeiseres, gerecb_ tt ~,
zou zijn geweest om op basis van de l>a~G
op te treden, dan wanneer die redel:\ l.:;s
tegenstrijdig zijn, want zij i\nplicereu (j_"""l:l
op het tijdstip van het schadegeval 4 q t
recht op het voordeel der verzekering- t ~t
gelijkertijd, uitsluitend doch respectiev- ~
lijk toebehoorde aan de verkoper en a a_~
de koper of aan de pandhebbende sch_q_l l:l
eiser, hetgeen niet overeen te brengen i:;s(j_:
•
Overwegende dat, zoals ten antwa 0
op het eerste middel is gezegd, de aall l:-q
rechter over de grond overgelegde Vt·a.~""'
was of verweerster het recht had Zi gtegen aanleggers te beroepen op het "\Ta 0c-lt
deel van de ver.zekering welke doot· t'« Banque de Bruxelles )) gesloten wa1:3 l?:Cf.e
worden voor rekening van wie het . ._. 0 ebehoren en door polissen aan houder;
tt
Overwegende dat het bestreden arre
vooropstelt dat verscheidene personen telilt
aanzien van een zelfde koopwaar een ve~
zekerbaar belang kunnen hebben en, Ql-.
personen die dergelijk belang kunnen heblil
ben, de verkoper, de koper en de Pal:l.q=
hebbende schuldeiser noemt;
Dat het arrest, verre van aan te netnel:l.
zoals de voorziening het beweert, dat i '
zulk geval het recht op het voordeel <lel:l.
verzekering « tegelijkertijd, uitsluitel:l.~
doch respectievelijk toebehoort aan <l
verkoper en aan de koper of aan de Pall.(!e
hebbende schuldeis_er )), beslist dat bet
'recht om te handelen toebehoort aan Clie
gene onder hen die houder van de Poli~
is·
bat, vaststellend dat verweerster tege_
lijkertijd een verzekerbaar belang en de
hoedanigheid van houder der polis h.aq
het arrest haar het uitsluitend recht toe'
kent de in het contract bepaalde vergoe:
ding van de verzekeraars te vorderen ;
Dat deze redenering generlei tegenstl'ij.
digheid inhoudt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 529 en inz 011_

.q_n
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actieve dienst volbracht hebben, na verloop van de bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 31 october 1951 bepaalde termijn, vrijlating van dienst aileen nog kan bekomen ingeval hij niet
reeds, op het tijdstip toen de gewone termijn verstreek, de voorwaarden, vermeld
-in artikel 12, 2°, van de wet van 15 juni
1951, verenigde;
Overwegende dat aanlegger beweert dat
op 31 januari 1956, de datum van de verstrijking van de gewone termijn, de ingeroepen grand van vrijlating nog niet bestand en dat hij zich daarop pas heeft
kunnen beroepen vanaf 1 februari 1956,
de datum waarop zijn dercle broeder inderdaacl in actieve cUenst getreden is;
Overwegencle dat cle dienstplichtige die
bij zijn verschijning vo6r het recruterings- en selectiecentrum de hoedanigheicl
van militair verkregen heeft en lmiswaarts gezonclen worclt in afwachting dat
hij tot de werkelijke clienst wo1'clt opgeroepen, in een gelijkaarclige toestancl verkeert als de clienstplichtige met onbepaald
verlof, met welke hij voor de toepassing
van artikel 12, 2°, gelijkgesteld is;
Overwegencle clat de bestreden beslissing vaststelt, zoncler in dit opzicht gecritiseerd te zijn, dat de clerde broeder van
aanlegger op 28 juni 1955 geschikt voor
de dienst is verklaard en op dat moment
de hoedanigheid van militair verkregen
heeft bij toepassing van artikel 57 van de
dienstplichtwet, clit wil zeggen doordat de
militaire wetten hem zijn voorgelezen en
hem verklaard is dat hij aan deze wetten
onderwm·pen was;
Dat de rechter over de grand .11ijn beslissing mitscUen wettelijk gerechtvaardigd heeft ;

niet bij de artilcelen 15 en 16
code (1).

~an deze

(BIELEFELDT, T. GASON.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het b
vonnis, op 26 october 1956 in ho~ ~streclen
gewezen door de Correctionele :I::t~r beroep
te Brussel;
~chtbank
I. In zover de voorziening €;."
tegen de beslissing, gewellen ov~:t:- ~richt is
verweerder Gason ingestelde pu01 _de tegen
dering :
l.eke vorOverwegende dat aanleg·ger g~
nigheid heeft om tegen het vou_~~ hoedakomen in zover daarbij de med~ bl:l.1s op te
Gason vrijgesproken is;
~klaagde
II. In zover de voorziening
.
tegen de beslissing, gewezen ov~;:errcht is
aanlegger ingestelde Jmblieke
de tegen
en over cle burgerlijke vorde:r-1 Vordering
pectievelijk ingesteld door vervv-~gen, resson tegen aanlegger en door ( l erder Gagene :
e.ze tegen

Over het eerste en het tweed_
.
samen, het eerste, afgeleid ui t ~ nnddel
ding van de artikelen 97 van d. e schenwet, 15, 16, 17 van de We e Groncl8 april 12·5'1, 1382, 1383, 1384 va~eoae van
gerlijk Wetboek, doordat het
het Burvonnis aanlegger veroorc1eelt l: _bestreclen
van inbreuk op artikel17 van d llt hoofde
van 8 april 1954, wijl hij ver"V'ee Wegcode
heeft laten voorgaan door een erder niet
uit te voeren, het overrijden ,.lllanwuv_r_e
baan, en clienvolgens evengernan de riJweerder vrijspreekt van de te] elde verOm die redenen, verwerpt de voorzie- aanlegger, die een hoofdweg Vo~stlegging
te hebben laten voorgaan, en gc1e, niet
ning.
burgerlijke partij, zijn vorderinaanlegger,
20 mei 1957. ~ 26 kamer. - Voorz-itter, ·dan wanneer het bestreden v g ontzegt,
H. Giroul, raaclsheer waarnemend voor- stelt dat aanlegger c1e ruime 1°nnis vastzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. welke naar het Noordstatio:n ~~n volgde
Gelijklniclende conclnsie, H. Paul Made Naamse Poort van het rechte Iclt en in
haux, advocaat-generaal.
die laan afzwenkte om de lllict r deel van
baan te nemen, daarbij op bewdelste rijblijvend, terwijl verweerder d.uste laan
zichte van aanlegger van link Ie ten oprec1en, die laan helemaal niet ~0 kwam g·eze integendeel overreed, waa}~de ~~ar
2" KAMER. - 20 mei 1957
c1at aanlegger cle rijbaan geens n_It bhJkt
reed, doch daarop zonder meer Zins overVERKEER. - WEGCODE, ARTIKELEN 15, 16 plaats innam terwijl hij op heen andere
EN 17. ~ VOORRANG. - BESTUURDER DIE c1eel van cle laan bleef, en du et rechter
uitvoerde in cle zin vas geen maEEN RIJBAAN OVERSTEEKT. - VOORRANG VAN noeuvre
.
n artikel 17
DOORGANG GEREGELD BIJ ARTIKEL 17 EN NIET
BIJ .DE ARTIKELEN 15 EN 16.
Wanneer een bestn~trder een rijbaan oversteekt, waa1·op een ander bestuttrder
rijdt, is de voorrang van doorgang geregeld bij artilcel 17 van de W ego ode en

(1) Raadpl. verbr ., 28 mei 1956 (A.
1956, blz. 808; B·ull. en PASIU., lg >T. Verb1·.,
56
17 september en 22 october 1956 (A.' I, 1027);
1957, blz. 3 en 110; Bull. en P!src ·~·. Verb,._,
en 177).
., 1957, I, 3
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-787van de Weg~ode; het tweede, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 151 16, 17 van de Wegcode van
S april 1954, , 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis aanlegger veroordeelt en verweerder vrijs1lreekt, aanlegger zijn vordering ontzeggend, en daartoe verklaart dat
het ongeval in feite buiten de toepassing
van de bij de artikelen 15 en 16 van het
reglement bep~alde voorrangsregelen ligt,
omdat aanlegger een manceuvre zou uitgevoerd hebben door aan de Naamse Poort
het middelste deel van de rijbaan op te
rijden, en .zodoende de voorrang zou verloren hebben, dll;n wanneer het bestreden
vonnis erkent d,at de aanrijding plaats
gegrepen heeft op een van de twee kruispunten der Naamse Poort, toen verweerder, die een secundaire weg kwam uitgereden, de door aanlegger gevolgde ruime
laan die verscheidene rijbanen telt overstak, en dan wanneer de voorrang van
degene die een hoofdweg volgt, ten opzichte van hem die deze weg oversteekt
geldt voor geheel de breedte van de hoofdweg, zelfs indien de weggebruiker die de
hoofdweg volgt daarop in het kruispunt
van plaats verandert :
Overwegende dat het · bestreden vonnis
erop wijst dat verweerder Gason, die onder groen Iicht de Naamse straat kwam
uitgereden, het kruispunt van de Naamse
Poort overstak om de Marsveldstraat te
nemen, dat aanlegger, die insgelijks onder groen Iicht de steenweg op Elsene
kwam uitgereden, terstond naar rechts
gezwenkt is in de richting van het Madanplein en vervolgens de rechter rijbaan
van de door hem gevolgde weg verlaten
heeft en daarbij in schuine richting naar
de middelste rijbaan van bedoelde weg
reed, zocloende met de zijkant van zijn
wagen vo6r de auto van Gason komende;
dat de voertuigen van beide bestuurders
in botsing gekomen zijn tussen de de
Brouckerefontein en de vluchtheuvel die
tussen de Marnixlaan en de middelste rijbaan gelegen is, toen aanlegger van rechts
naar het midden toe de weg overstak
welke hij veel eerder regelmatig opgereden was en toen verweerder normaal zijn
weg vervolgde door het kruispunt over
zijn gehele breedte door te rijden;
Overwegende dat, waar het voorts releveert, om de conclusies te beantwoorden
waardoor aanlegger deed gelden dat zijn
op de artikelen 15 en 16, 1, van de Wegcode gesteund prioriteitsrecht gold voor
geheel de breedte van de weg die hij
volgde, « dat een dwarsverbinding tussen
onderscheiden rijbanen van een zelfde
weg een van de hoofdweg onderscheiden
weg is », het vonnis impliciet doch zeker
vaststelt dat de botsing op die « dwarsverbinding )) plaats heeft gegrepen, daar-

toe overwegend dat het middelste Q ~el
van het << kruispunt )) dat de Naa~
Poort vormt tussen de de Brouckeref'Q e
tein en de vluchtheuvel welke de Marll_:i~
laan en de middelste weg van de laan ~ ~~
elkaar scheidt, opgeleverd is door
de
<< dwarsverbinding )) die, van de Naal:l:::tse
straat tot de Marsveldstraat de onct~r
scheiden rijbanen verbindt van de ~e
met verscheidene rijbanen die daar tig
twee evengemelde straten kruist;
e
Overwegende dat de rechter over tie
grond aan de hand van de aldus door h~m
gedane vaststellingen wettelijk heeft k"t:tnnen beslissen, enerzijds, « dat ter za~e
het ongeval in feite ligt buiten de toepq_ 8 ~
sing van de prioriteitsregelen ll, bepaa_ 1d
bij de artikelen 15 en 16 van de Wegcocte
vermits die regelen enkel van toepassil:l'
zijn op !let kruispunt, dit wil zeggen Cl~
de plaats waar twee of meer openbal:'e
wegen elkaar ontmoeten, en, anderzij<.]_ 8
dat aanlegger een manceuvre uitgevoel:'d
heeft waardoor de normale gang van v-erweerder kon belet of gehinderd worde:n
door in schuinse richting de dwarsverbill~
ding over te steken welke gevolgd wel:'d
door verweerder die zodoende dit deel v-an
de laan over geheel zijn breedte doorreed
en dat aanlegger bij het uitvoeren v- 4~
dergelijke manceuvre verw:eerder moest
laten voorgaan;
Waaruit volgt dat geen van beide middelen gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen !t7 van de
Grondwet, tegenstrijdigheid in de redenen welke met het ontbreken van redene11
gelijkstaat, 15, 16 en 17 van de Wegcode
1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet~
boek, doordat het bestreden vonnis aa11 _
legger veroordeelt en verweerder Vl'ijspreekt, waarbij het aanlegger, burgerlijke partij, zijn vordering ontzegt, onder
de verklaring dat voormelde aanlegger
ten onrechte staande houdt dat zijn Pri 0 _
riteitsrecht voor geheel de breedte van de
hoofdweg .zou gelden, omdat « het juri 8 _
prudentieel vaststaat dat een dwarsve:r.
binding tussen onderscheiden rijbane 11
van een zelfde weg een van de hoofdweg
onderscheiden weg is )), dan wanneer hetzelfde vonnis anderzijds bevindt dat de
aanrijding niet plaats gegrepen heeft op
een dwarsverbinding tussen de onder·scheiden rijbanen van de hoofdweg e11
met een voertuig dat die hoofdweg volgde
doch in de Naamse Poort, die een kruis~
punt uitmaakt, tussen aanlegger die de
hoofdweg volgcle en verweerder die hell!.
overstak, « toen Bielefeldt met de zijkant
van zijn wagen vo6r de auto van Gason
kwam, die normaal het doorrijden vall
het kruispunt voortzette )) :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies deed gelden dat zijn prioriteitsrecht
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onafhankelijk was van de manier waarop
hij reed en gold voor geheel de breedte
van de door hem gevolgcle weg ;
Ovel'wegende clat het bestreden vonnis
dit verweer afwijst door erop te wijzen
1
clat aanlegger « uit het oog verliest clat
hij alleen op dat kruispunt een manceuvre
uitgevoerd heeft door de rechter rijbaan
te verlaten om zich te begeven naar de
middelste rijbaan van de door hem gevolgde weg )) en dat « bet jurisprudentieel vaststaat dat een dwarsverbinding
tussen onderscheiden rijbanen vari een
zelfcle weg een van de hoofdweg onderscheiclen weg is )) ;
Overwegende dat, in strijd met wat
aanlegger staande houdt, deze beschouwingen van tegenstrijdigheid vrij .zijn,
vermits bet middelste deel van het
« kruispunt )) dat de Naamse Poort vormt,
volgens bet bestreden vonnis, opl!;eleverd
is door de cc dwarsverbinding )) welke, van
de Naamse straat tot de Marsveldstraat,
de onderscheiden rijbanen verbindt van
de weg met verscheidene rijbanen welke
daar de twee evengemelde straten kruist;
Dat bet middel in feite niet opgaat;
Overwegende, voor het overige, ten aanzien van de beslissing over de publieke
vordering tegen aanlegger, dat de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;
En, ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vorderingen, dat aanlegg·er
geen ander middel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijlvluidende aonalusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. della Faille cl'Huysse en Charles
Mahieu (deze laatste van de Balie van
beroep van Brussel.)
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1° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
TER TERECHTZITTING. - VORDERINGEN DIE
NOCH ZIJN RECHT VAN BEROEP ;KUNNEN BEPER(1) Verbr., 14 april 1947 (Arr. Ve.·b1·., 1947,
blz. 113; Bull. en PAsrc., 1947, I, 149) en de
nota 21; 10 maart 1952 (Arr. Verb1·., 1952,
blz. 370; Bull. en PASIC., 1952, I, 422); 18 januari 1954 (Arr. Verbr., 1954, blz. 340; Bull.
en PASIC., 1954, I, 42()).

KEN NOCH RET WIJZEND RE~T
KUfu'IEN BINDEN.
SCOLLEGE
20 BEROEP. - STRAFZAKEN. ER
RING, DOOR RET MILITAIR GERECB::~sio ZWADE STRAF UITGESPROKEN DOOR ~~
F, VAN
RAAD. - EJENPARIGHEID VAN STE::~MKRIJGSVEREIST.
.
EN NIET
3°

VONNISSEN EN ARRE~'I:'E
STRAFZAKEN. "--- ]\I[ILITAIR GERE~TS N.
GEHEIME STEMMING. - :MELDINQ V~OF~EZE
BTEMMING IN RET ARREST. - Nlll::T O
VAN NIETIGREID VOORGESCHBEVEN,
P STRAF

1° De ter tereahtzitting door he-t; op 61 b
ministerie
uitgebmahte
v 0 rde ~ aar

oe

lmnnen noah het reaht van
nngben
0
perlven, noah het wij'zend rechtrs epll ebinden (1).
oo ege

2o

Om de strat u'itgesjJrolcen
do 0·r d
krij'gsraad te ve1·zwa1·en moet; he
. :e
tair ge1·eahtshof niet met eenpa,/i ~M~tl
van ste·mmen uitsp1·aak doen (
g teu
van 4 september 1891, art. 2.) 2 ) · (Wet

3o De an·esten .van het militair gereaht _
hot moeten met op straf van nieti
~
vaststellen dat zij' ~titgeS1J1'0lcen w g~etd
na geheime stemming (3). CBeslu~~!e'~
van 14 september 1918, art. 8.)
e

(KEYAERTS.)
ARREST.

RET HOF; -. Gel~t op het bestreden
ar.r~st! op 15 apl'll 1!lll7 gewezen door het
mrlltau gerechtshof;
Over bet eerste middel, ?-~geleid hieruit
dat, dan wanneer de. kl'lJgsauditeur i
eerste aunleg toe~a.ssr;ng van een stra~
van zes maand mrll~:;ure gevangenis gevorderd ha~ en dat ~l.lll hogel: beroep derhalve tot d.re vordermg beperk:t was het
militair g,e_rechtshof, waar?ij de zaak enkel door drt hog~r b~roep 1~ .aangebracht,
een. str:af van een Jaar mrhtaire gevangems mtgesproken, zodoende Zijn bevoegdheden overschreden en de rechten der ver
dediging geschonden heeft :
Ovenye?o·end_e d~t, aangezien het openbaar m:rusterre m~t meer meester is over
de pubheke vordermg, eenmaal deze inges~eld, de door hetz~lve ter terechtzitting
mtge~~achte vordermg noch de gevolgen
van zrJn boger beroep kan beDerken noch
bet wijzend rechtscollege kan binde'n; -(2) Verbr., 29 juli 1952 (Arr. T'e•·br., 1952,
blz. 673; Bull. m~ PASIC., 1952, l, 762). Raadpl.
verbr., 10 Januarl 1955 (Bull. en PAsrc 1955 I

468).
.,
' '
(3) Verbr., 30 juni en 21 augustus 1947 (A•·r
Verbr., 1947, blz. 234 en 269; Bull. en PASI ·
1947, I, 305 en 348).
c.,
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-789Dat de recjlter in hoger beroep mitsdien
binnen de gr~nzen van de wet een zwaardere straf verinag uit te spreken dan die
welke het openbaar ministerie in zijn vordering v66r de eerste rechter geeist had;
Overwegend~, anderzijds, dat, vermits
door het hoger beroep van het openbaar
ministerie bij het rechtscollege in hoger
beroep de publieke vordering in geheel
haar omvang, en dienvolgens in het belang van de beklaagde, ter kennisneming
aangebracht is; de rechten der verdediging niet zijn kunnen geschonden worden;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen wol!den;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 van de wet
van 4 september 1891 en 97 van de Grandwet, doordat het militair gerechtshof de
door de eerste rechter ten laste van aanlegger uitgesproken straf verzwaart, zonder dat vastgesteld 'is dat het militair
gerechtshof bij eenparigheid van stemmen
uitspraak gedaan heeft :
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 enkel toepasselijk
is op de hoven van beroep welke zekere
door de correctionele rechtbanken gewezen beslissingen wijzigen; dat deze wetsbepaling vreemd is aan de door het militair gerechtshof gewezen beslissingen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8 . van de besluitwet van 14 september 1918 en 97 van
de Grondwet, doordat in het bestreden
arrest niet vastgesteld is dat het bij geheime stemming aangenomen is :
Overwegende dat geen wet de vaststelling voorschrijft dat het militair gerechtshof bij geheime stemming beslist heeft ;
Overwegende dat deze vaststelling onverschillig is -ten aanzien van het bestaan
zelf van de beslissing; dat zij enkel betrekking heeft op een modaliteit in de uitdrukking van de wil des rechters en dat,
vermits geen tekst bestaat welke een bijzondere vermelding in dit opzicht beveelt, geen niet inachtneming van een wettelijke formaliteit kan worden aangevoerd, ingeval bewuste vermelding ontbreekt;
Dat het middel naar rechtfaalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957. ~ ze kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse. -

Gelijlcluidende oonol~tsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
Pleiter,
H. :M:oureau (van de Balie van beroep te
Brussel).
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1° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 26, 1.
- BESTUURDER DIE ZIJN SNELHEID NIET REGELT ZOALS VEREIST IS WEGENS DE STAAT VAN
DE WEG. - VASTS'fELLING DOOR DE RECHTER
VAN WIJZEN.
2° :M:IDDELEN VAN VERBREKING. STRji.FZAKEN. ~ :M:IDDEL DAT HET NIET BEANTWOORDEN INROEPT VAN DE VERWEERMIDDELEN VOORGESTELD IN CONCLUSlES. - ZONDER NADERE VERDUIDELIJKING. - :M:IDDEL
NlET ONTVANKELIJK.
1° De beslissing die erop wijst dat de
staat van de weg _het normaal lcruisen
van twee voertuigen niet mogelijlc
maalcte en dat een best~t~wder nagelaten
heett alle voorzorgen te tretfen, wellce
de omstandigheden vereisten, stelt mitsdien vast dat deze bestmwder zijn snelheid niet heeft geregeld zoals vere·ist
door de staat van de weg (1). (Wegcode,

art. 26, 1.)
2° Is niet ontvanlceUjlc het middel dat het
niet-beantwoorden van de in oonclnsies
voorgestelde verwee1·middelen im·oept,
wanneer het de ve1·weenniddelen die
niet beantwoord zijn geweest niet ver~
dn·idelijlct (2).

{ROUSSEAUX, T. GORISSEN.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 december 1956 gewezen door
de Oorrectionele Rechtbank te Namen, in
hoger beroep uitspraak duende ;
I. Over de voorziening door aanlegger
als beklaagde ingesteld :
A. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat, eerste onderdeel, de rechtbank verklaart cc dat wel degelijk blijkt
dat beide (beklaagden) in het midden van
(1) Raadpl. verbr., 2'8 november 1955 (A1·r.
Ve1·b1·., 1956, biz. 236; Bull. en PASIC., 1956, I,
292).
(2) Verbr., 25 juni 1956 (An·. Ve,·br., 1956,
biz. 913; Bull. en PASIC., 1956, I, 1185).
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de rijbaan reden en nagelaten hebben alle
voorzorgen te treffen welke de omstandigheden vereisten >>; doordat .zij uit die vaststellingen afleidt « dat de telastleggingen
mitsdien bewezen zijn » en aanlegger tot
een straf veroordeelt uit hoofde van inbrenk op artikel 26, 1, van de Wegcode,
dan wanneer die redenen van het bestaan
van bedoelde lnbreuk niet doen blijken,
en doordat, tweede onderdeel, de rechter
over de grond geen antwoord verstrekt
op de door aanlegger bij conclusies opgeworpen verweermiddelen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechtbank, na vastgesteld te hebben dat de staat van de weg
het normaal kruisen van twee voertuigen
niet mogelijk maakte, erop wijst dat aanlegger « nagelaten had alle voorzorgen te
treffen welke de omstamligheden vereisten »; dat zij mitsdien de veroordeling,
ten laste van aanlegger uitgesproken uit
hoofde van inbreuk op artikel 26, 1, van
de Wegcode, regelmatig rechtvaardigt,
vermits bewuste bepaling aan de bestuur.der oplegt zijn snelheid te regelen zoals
vereist is, ondermeer wegens de plaatsgestelc1heid en de staat van de weg;
Dat c1it onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;

ZINNIG AN'rWOORD. SING.

GEMOTlVEERDE BESLIS-

1° Zowel in arti.kel 1 als in artikel 3 van

de besl~titwet van 14 november 1939 bedoezt de ~titdrnklcing « staat -van dronkenschap », overeenkomstig haar· gebntilcelijlce zin, de staat va·lh een, persoon die niet meer het vo01·tdurende beheer over zijn daden heeft, zonder dat
het vereist is dat hij het bewu.stzijn
van die daden zo~t verloren hebben (1).
2o Is r·egelmaUg gemotivem·d een beslissing d·ie impliciet, doch ondnbbelzinnig,
een door de betichte voorgesteld verweermidclel beantwoor·dt (2). (Grandwet, art. !l7.)

(BESCH, T. ROBBERECHTS.)
ARREST,

1° DRONKENSOHAP. - BESLUITWET VAN
14 NOVEMBER 193!}, ARTIKELEN 1 _EN 3. BEGRIP.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN, ~ VERWEERMIDDEL. - IMPLIOIET DOCH ONDUI3BEL-

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. Aangaande de beslissing, gewezen
over de ten laste van aanlegger ingestelde
publieke vordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 3 en 10 van
de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest tegen aanlegger bewezen verklaart de telastlegging in een
openbare plaats in staat van dronkenschap te zijn bevonden, een voertuig besturende, op de enkele grond van een
alcoholpercentage in het bloed dat « reeds
op zichzelf de gevaarlijke staat van alcoholische intoxicatie laat blijken », in verband t_e brengen « met de vaststellingen
van de arts : suffe houding, brabbelend
spreken, waggelende gang», en met het
feit dat aanlegger verkeerdelijk zou
staande gehouden hebben het knipperlicht
van de door hem aangereden automobiel
te hebben zien branden, dan wanneer,
eerste onderdeel, het bestreden arrest niet
uitdrukkelijk vaststelt dat aanlegger zodanig onder de invloed van de drank was
dat hij niet meer voortdurend de controle
over zijn daden had, dan wanneer de door
het arrest in aanmerking genomen vaststellingen niet noodzakelijk dergelijke
staat impliceren en, dienvolgens, vermits
de staat van dronkenschao in de zin van
de besluitwet van 14 november 1939 niet

(1} Verbr., 18 januari 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 4~9) en de nota; 2£ maart Hl56 (Arr.
Ve•·M., 1956, blz. 616; Bull. en PAsrc., 1956, I,
789); 6 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1068). Raadpl.

ook verbr., 7 november 1955 (A•·r. Verbr., 1956,
blz. 175; B1lll. en PASIC., 1956, I, 217).
(2) Verbr., 25 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1189).

Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger niet verduidelijkt welke door hem bij conclusies
voorgestelde verweermiddelen door het
vonnis niet zouden zijn beantwoorc1;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is;
(Het overige zonder belang.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957. ~ 2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor.zitter. ~ Verslaggever, H. Valentin. Gelijkl~tidende concl~tsie,
H. Paul I\IIahaux, advocaat-generaal.
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bewezen is, ·,de uitgesproken veroordeling
niet wettelijk gerechtvaardigd is; tweede
onderdeel, het bestreden arrest geen of
geen passend antwoord verstrekt op het
middel door aanlegger hieruit afgeleid
dat het geneeskundig verslag zelf « besluit dat Besch onder de invloed van de
drank was, zo]1uer in staat van dronkenschap te verkeren >> :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, aangezien de wetgever << de staat van dronkenschap >> niet
nader omschreven heeft, aan deze uitdrukking haar gebruikelijke zin behoort
te worden gegeven; dat in het gewone
spraakgebruik, een dronken persoon die
persoon is welke zodanig onder de invloed
van de drank staat dat hij niet meer de
voortdurende controle over zijn daden
heeft, .zonuer noodzakelijkerwijze het bewustzijn van die daden verloren te hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, behalve het percentage van
alcohol in het bloed van aanlegger, hetwelk zijn gevaarlijke staat van alcoholische intoxicatie liet blijken, de arts die
hem onderzocht heeft wijst op zijn suffe
houding, zijn brabbelend spreken, zijn
waggelende gang en zijn verminderd gezichtsvermogen, daar aanlegger beweert
de richtingaanwijzer van verweerders
voertuig te hebben zien branden, dan wanneer die richtingaanwijzer buiten gebruik
was·
D~t het bovendien releveert dat aanlegger zich niet zou vergist hebben omtrent
de door verweerder uitgevoerde manrem;re
<< indien hij de controle van .zijn vermogens had gehad >>;
Overwegende dat deze vaststellingen,
waaruit blijkt dat aanlegger niet meer de
controle over zijn vermogens had, te kennen geven dat aanlegger verkeerde in de
<< staat van dronkenschap >> die voor het
aanwezig zijn van het misdrijf vereist is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, na wettelijk zijn beslissing gerechtvaardigd te hebben door nit de aldus
door hem soeverein vastgestelde feiten
af te leiden dat aanlegger in staat van
dronkenschap verkeerde, niet meer behoefde uitdrukkelijk een beschouwing te
beantwoorden welke door bedoelde vaststellingen impliciet was verworpen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
En o~erwegende voor het overige, dat
de substantHHe or' op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten in acht
zijn genomen en dat de straf het wettelijk
maximum niet te boven gaat;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :

Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878, de voorafgaande
titel bevattende van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 154 en 155,
18!1, 190, 199, 202 (vervangen door artikel 7
van de wet van 1 mei 1849), 203 (vervangen door de wet van 31 mei 1955) en 211
van het Wetboek van strafvordering, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat, na verklaard te hebben dat, bij gebreke aan boger beroep door het openbaar ministerie
tegen beklaagde Robberechts, het hof onbevoegd is om uitspraak te doen over een
stelling van burgerlijke partij welke gesteund is op de telastlegging van artikel 418 van het Strafwetboek waarover
een definitieve vrijspraak is gegeven, het
bestreden arrest desniettemin het hoger
beroep, door aanlegger in verbreking als
burgerlijke partij ingesteld, ontvankelijk
doch niet gegrond verklaart; doordat
voor de beslissing, waardoor het de verantwoordelijkheid voor het ongeval uitsluitend op aanlegger legt, uitgegaan is
van een verklaring van de getuige De
Mesmaeker, naar luid van welke beklaagde Robberechts zich op zeer correcte
wijze naar het linkerdeel van de rijbaan
begeven en zijn manamvre door een gebaar met de arm aangekondigd zou hebben, eerste onderdeel, dan wanneer het
tegenstrijdig is zich onbevoegd te verklaren en tegelijkertijd een uitspraak te geven ·over de gegrondheid van aanleggers
burgerlijke vordering ; en dan wanneer,
zo de rechter over de grond werkelijk
overwogen heeft dat hij, in de omschreven omstandigheden, geen bevoegdheid
meer had om het bestaan van de inbreuk
te beoordelen, zelfs enkel ten aanzien van
aanleggers burgerlijke belangen en dat
hij dit onderzoek slechts ten overvloede
verricht heeft, hij de bepalingen geschonden heeft waardoor aan de burgerlijke
partij het recht toegekend is in hoger beroep te komen van de door de rechtban·ken van correctionele politie gewezen beslissingen en de omvang van de door dergelijk beroep teweeggebrachte kennisneming (schending van de artikelen 9'7 van
de Grondwet, 3 en 4 van de voorafgaande
titel en 199, 202 en 203 van het Wetboek
van strafvordering) ; tweede onderdeel,
dan wanneer, zo, in weerwil van deze
niet !Jassende termen, het bestreden arrest
toch dient beschouwd te worden als inderdaad beslist hebbend over de door aanlegger ingestelde burgerlijke vordering,
de beslissing van verwerping welke het
geeft enkel gesteund is op de verklari~g
van de genaamde De Mesmaeker d1e
slechts in de loop van het voorbereidend
onderzoek is gehoord, en dan wanneer het
arrest aldus de wetsvoorschriften betref-
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en de verplichting, voor de getuigen, de
eed op de terechtzitting af te leggen geschonden heeft (schending van de artikelen 154, 155, 189, 190 en 211 van het Wetboek van strafvordering) ; derde onderdeel, dan wanneer het bestreden arrest
het middel niet beantwoordt naar luid
van hetwelk aanlegger het afdoend karakter en de waarde van de getuigenis
van De Mesmaeker betwistte, door te verwijzen naar de eigen verklaringen van
beklaagde Robberechts in de loop van het
onderzoek, waarin deze zou erkend hebben begonnen te zijn naar links te sturen
en zijn linkerarm uitgestrekt te hebben
juist op het moment dat hij in zijn achteruitkijkspiegel aanlegger zag ter hoogte
van het achterdeel van zijn automobiel
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 en 1383 van het Bur. gerlijk Wetboek) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep,
om zich onbevoegd te verklaren om over
de burgerlijke vordering uitspraak te
doen, het dispositief van .zijn beslissing
motiveert niet enkel hierdoor dat de gegeven vrijspraak betreffende de inbreuk
welke aan de burgerlijke vordering ten
grondslag ligt definitief is bij ontstentenis
van hoger beroep door het openbaar ministerie, doch tevens hierdoor dat de fout
welke die inbreuk zou opleveren niet bewezen is;
Dat het bestreden arrest derhalve geen
van de in het middel aangeduide bepalingen van de wet van 17 april 1878 en van
het Wetboek van strafvordering geschonden heeft;
Overwegende, ten aanzien van de tegenstrijdigheid of de dubbelzinnigheid in de
redenen, dat de in het middel aangehaalde zin van het arrest waardoor het
hof van beroep onbevoegd verklaard
wordt, niet uit de context mag gelicht
worden; dat, al kan die zin, afzonderlijk
genomen, onjuist of dubbelzinnig voorko;
men, er evenwel uit de navolgencle redenen welke hem aanvullen blijkt dat het
hof van beroep zich enkel onbevoegd verklaard heeft onder rechtvaardiging, bovendieii, dat de fout welke de inbreuk
opleverde niet bewezen was;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden;
Over het tweede en het derde onderdee!:
Overwegende dat uit de redenen van het
arrest niet blijkt dat voor de beslissing
van het hof van beroep « uitsluitend >> zou
uitgegaan zijn van de verklaring van De
Mesmaeker; dat het arrest integendeel
preciseert dat «de enige oorzaak van het
ongeval gelegen is in de onzinnige rna-

nceuvre van Besch wie het er enkel om .
ging eerst een tourauto en daarna de wagen van Robberechts voorbij te steken >>;
Dat mitsdien de grieven, door aanlegger aangevoerd betreffende de verklaring
van De Mesmaeker, van belang ontbloot
blijken;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957. ~ 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slagge1Jer, H. Valentin. Gelijlcluidende conclltsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Demeur.
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1° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 24, 1.
- KRUISEN EN INHALEN VAN EEN STILSTAAND
SPOORVOERTUIG. ~ VERilOD LANGS ZULK
VOERTUIG TE RIJDEN TENZIJ MET GERINGE
SNELHEID. - DRAAGWIJDTE VAN DIT VEI~IlOD.
2° VERKEER. - WEGCODE. - INBREUK OP
ARTIKEL 48, 5, DOOR EEN VOETGANGER. SLUIT DE IN!lREUK OP ARTIKEL 24,·1, DOOR
EEN BES'l'UURDER VAN EEN VOERTUIG, NIET UIT.
1° De bepaling van a1·tilcel 24, 1, van de
Wegcode, luidens dewellce cle bestuu.rcler langs een spoorvoertuig flat stilstaat om de reizige1·s te laten in- of 1titstappen, slechts met geringe snelheid
mag r·ijclen, legt cle bestmwcler cle verpl-ichting op met geringe snelhe·icl te rijden voor geheel de lengte van het
spoorvoertuig, zonder te onclerscheiclen
of er voetgangers v66r of achter het
spoorvoe1·twig doorlopen (1).

2° De ornstancligheicl flat een voetganger
artilcel 48, 5, van ae Wegcocle zou ove1·treclen hebben doo1· zich onvoorzichtig
op de rijbaan te begeven, slui,t niet 11.it
cle inbrenlc op artilcel 24, 1, van deze
cocle vastgestelcl ten laste van een bestmwcler clie langs een spoorvoe1·t1tig
heeft gereclen, flat stilstoncl om cle re·izige1·s te laten ·in- of uitstappen, anders
clan met geringe snelheicl (2).

(1) Raadpl. verbr., 6 februari 1956 (A,.,·.
T' e1·b1-., 1956, blz. 457; Bull. en PASIC., 1956, I,
585).
(2) Verbr., 22 october 1956 (An·. fle1·br., 1957,
biz. 110; Bull. en PAsrc., 1957, I, 177). Raadpl.
oak verbr., 1 october 1956 (Bull. en PAsrc., 1957,
I, 71).
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ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1!}57 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger, die slechts
als burgerlijke partij in de zaak stond,
niet tot de kosten jegens de publieke
partij veroordeeld is;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

II. Aangaande de over aanleggers burgerlijke vordering gewezen beslissing :

snelheid dezelfde is zolang het kruisen of
het inhalen van het spoorvoertuig duurt
om het even of dat kruisen of inhalen
rechts of links geschiedt, of al dan niet
vluchtheuvels aangelegd zijn bij het haltepunt, dan wanneer, dienvolgens de vraag
of een bestuurder langs een spoorvoertuig
dat stilstaat om de reizigers te laten inof uitstappen gereden heeft bij de door
artikel 24, 1, voorgeschreven geringe snelheid dient te worden beoordeeld onafhankelijk van het punt of de- reizigers het
naderen van die bestuurder konden merken of niet, ofwel of deze al dan niet
nabij het achterdeel van het spoorvoertuig gereden kwam, en dan wanneer in
elk geval, er niet mag beslist worden dat
een bepaalde snelheid de geringe snelheid,
voorgeschreven door artikel 24, 1, van de
Wegcode, uitmaakt, wanneer de bestuurder gezien is gewm'den door de reizigers
die het stilstaand spoorvoertuig uitstapten, doch dat die zelfde snelheid overdreven zou wezen wanneer de bestuurder
nabi3 het achterdeel van het spoorvoertuig komt gereden :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 24, inzonderheid 24, 1. van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
418 en 420 van het Strafwetboek, 3 en 4
Overwegende dat, na vastgesteld te hebvan de wet van 17 april 1878, de vooraf- ben dat aal).legger door het voorportier
gaande titel bevattende van het Wetboek uitgestapt is op de vluchtheuvel voor
van rechtspleging in strafzaken, 1382 ell voetgangers en v66r het tramrijtuig doorf383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 gegaan is om zich naar het aan de overvan de Grondwet, doordat het bestreden kant der sporen gelegen verheven straatarrest eerste verweerder vrijgesproken deel te begeven, de rechter in hoger beheeft van de telastleggingen van inbreuk roep als volgt voortgaat : « dat, al mag
op de artikelen 418 en 420 van het Straf- de snelheid van 50 km. per uur, verminwetboek en 24, 1, van de Wegcode, tweede derd tot 40 km. per uur vanaf het moment
verweerder buiten de zaak gesteld heeft dat beklaagde geremd heeft na de burgeren beslist heeft dat het hof van beroep lijke partij gezien te hebben, overdreven
onbevoegd was om van de burgerlijke vor- geacht worden wanneer de bestuurder,
dering van aanlegger kennis te nemen, om die in bewuste omstandigheden een voerde redenen dat, in de omstandigheden der tuig kruist dat stilstaat om de reizigers
zaak, geen gebrek aan vooruitzicht of aan te laten in- of uitstappen, nabij het achvoorzorg aan beklaagde te verwijten is en terdeel van dat voertuig komt gereden
dat hij, bijzonderlijk ter zake, artikel 24, waar voetgangers van achter kunnen ko1, van de Wegcode niet overtreden heeft, men, zij in het besproken geval niet bedaar zijn snelheid van 50 km. per uur, hoeft te worden aangezien als niet gering ·
verminderd tot 40 km. per uur toen hij genoeg, naardien beklaagde regelmatig
geremd had na aanlegger gezien te heb- erop mocht rekenen dat de burgerlijke
ben, niet valt aan te zien als niet laag partij die hem gezien had toen hij op een
genoeg, dan wanneer bewuste beklaagde korte afstand was, de voorschriften van
erop mocht rekenen dat aanlegger, die artikel 48, 5, van bovengemeld reglement
hem gezien had, artikel 48, 5, van de Weg- niet zou overtreden >> ;
code niet zou overtreden, en hoewel die
Overwegende dat artikel 24, 1, van de
snelheid als overdreven kan aangezien Wegcode van 8 april 1954 bepaalt dat,
worden wanneer de bestuurder, die een wanneer een spoorvoertuig stilstaat om
spoorvoertuig kruist dat stilstaat om de de reizigers te laten in- of uitstappen, de
reizigers te laten in- of uitstappen, nabij bestuurder slechts met geringe snelheid
het achterdeel van dat voertuig komt langs dat voertuig mag djden;
waar voetgangers van achter kunnen koOverwegende dat in deze bepaling de
men, dan wanneer artikel 24, 1, van de uitdrukking << rijden langs >> in haar geWegcode aan de bestuurder die rijdt bruikelijke zin dient te worden genomen;
langs een. spoorvoertuig dat stilstaat om dat de geringe snelheid welke zij voorde reizigers te laten in- of uitstap])en de schrijft opgelegd is voor geheel de lengte
verplichting oplegt zulks slechts te doen van het spoorvoertuig, daar het nagemet geringe, dit 'wil zeggen matige snel- streefd doel is het gevaar voor ongevallen
heid, dan wanneer de aldus opgelegde , te verminderen voor de voetgangers welke
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v66r of achter het spoorvoertuig zonder
onderscheid, doorlopen;
'
Overwegende derhalve, dat, door te beslissen clat de snelheid van de bestuurder
op een verschillende wijze client te worden beoordeeld naargelang de voetganger
van v66r of van achter het spoorvoertuig
uitkomt, de rechter in hoger beroep voormelcl artikel 24, 1, geschonden heeft, door
in cleze bepaling een onderscheid te brengen dat daarin niet besloten ligt;
Overwegende dat de omstandigheid dat
aanlegger, door zich op onvoorzichtige
wijze op de rijbaan te begeven. de voorschriften van artikel 48, 5, van de Wegcode zou overtreden hebben, de inbreuk
op de politie op het wegverkeer niet kan
uitsluiten welke eerste verweerder ten
laste gelegd is ;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het
over de burgerlijke vordering van aanlegger beslist; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle
beslissing; veroordeelt verweerders tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
20 mei 1957. ~ 26 kamer. - Voo1·zitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. ·_ Verslaggever, H. Daubresse. Gelijlcltthlende conclttsie, H. Paul Mahaux,
aclvocaat-generaal.
Pleite1·,
H. VanRyn.
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VERKEEJR. - WEGCODE, ARTillEL 97.
TEKENS VAN VERBOD. - TEKEN N" 29.
' DRAAGWIJDTE.
Het telcen n 1' 29, weergegeven in bijvoegsel 2 van de Wegcode, verbie(lt (le besttmnler, bij het lcrttispnnt waarvoor
bewttst telcen geldt, de rijbaan te verlaten in de door dat telcen verboden
1·ichting, wellce oolc de richting mag
z·ijn van de 1·ijbaan (lie hij naderhand
volgt. (Wegcode, art. 97 en bijvoeg-

sel 2, nr 29.)
(DEMECHELEER, T. MIRABELLE,)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 januari 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Bergen;

I. .Aangaancle de over de publieke vordering gewezen beslissing :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 12 en 16
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, 190 en 195 van het Wetboek van
strafvordering, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis aan het teken nr 29 een
onjuiste betekenis toegeschreven heeft,
verklaard heeft dat geen onderscheicl behoefde te worden gemaakt tussen de onderscheiden rijbanen welke beklaagde
kon nemen en de door hem gevolgde richting ten onrech te bestempeld heeft als een
afslaan naar rechts; clan wanneer bewust
teken aan de weggebruiker verbiedt af te
slaan in de door de pijl aangegeven richting, dit is, ter .zake, haaks, doch niet
zijn weg in dezelfde richting te veryolgen
en daarbij zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te rijden, dan
wanneer aanlegger in verbreking zich op
een kruispunt bevond hetwelk begreep,
enerzijds, een haaks liggende rijbaan die
naar de rue de la Houssiere toegang verleent, en anderzijds, rechtuit, een weg
met verscheidene rijbanen, namelijk de
boulevard Charles-Quint, en dan wanneer
het derhalve van belang was na te gaan
voor welke rijbanen het verbod gold, en
dan wanneer aanlegger in verbreking niet
naar rechts afgeslagen is naar de rue de
la Houssiere, doch zijn weg vervolgd heeft
in de aanvankelijke richting, daarbij de
zijbaan van de boulevard Charles-Quint
nemend, overeenkomstig artikel 12 van
het .Algemeen Reglement, wat geen afslaan naar rechts uitmaakte :
Overwegende dat de correctionele rechtbank de veroordeling van aanlegger, bij
overneming van de reclenen van de eerste
rechter, te recht steunt op de reden (( dat
het op het uiteinde van een vluchtheuvel
geplaatste teken elk afslaan naar rechts
verbood, zonder dat een onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen de onderscheiden rijbanen welke beklaagde kon
nemen ll ;
Overwegende immers dat het kwestieuze
teken nr 29 een absolute draagwijdte heeft
en aan de weggebruiker die een rijbaan
volgt verbiedt de.ze op het kruispunt
waarvoor bewust teken geldt te verlaten
in de richting die dat teken verbiedt;
Dat, aangezien de inbreuk begaan is
zoclra de weggebruiker de verboden richting genomen heeft, zijn latere rijwijze
ter zake niets afdoet ;
Overwegende dat de bestreden beslissing soeverein vaststelt dat aanlegger
« naar rechts afgeslagen is ll;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
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beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vordering gt--wezen beslissing :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 1(}, 2, a en
b, van het koninklijk besluit van 8 april
1954, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
190 van het Wetboek "van strafvordering,
en 97 van de Grondwet, doordat het vonnis beslist heeft dat geheel de verantwoordelijkheid voor het ongeval op aanlegger rustte, omdat het teken, houdende
verbod naar rechts af te slaan, voor de
burgerlijke partij zichtbaar was; dat zij
dus op goede gronden mocht menen dat
geen hindernis uit deze richting zou komen en tegelijk met haar de plaats der
botsing zou bereiken, en dat bovendien
geen voertuig de door aanlegger in verbreking gevolgde weg kon komen uitgereden, dan wanneer de burgerlijke partij
een weg volgde welke voorzien was van
het teken n" 1a, hetwelk betekent dat de
bestuurder diegenen die op de door hem
genaderde weg rijdei:t moet laten voorgaan, dat de reden welke afgeleid is uit
een subjectieve beoordeling die de burgerlijke partij kon hebben, in tegenspraak
is met de objectieve reglementering die
vastgelegd is in een teken 1a waarop acht
moest worden geslagen, en dan wanneer
het vonnis niet gemotiveerd is ten aanzien van de weerslag van de schending
dier reglementsbepaling op de verantwoordelijkheid van de burgerlijke partij :
Overwegende dat het middel steunt op
het bestaan van een teken 1a aan de door
verweerder gevolgde weg;
Overwegende dat het bestaan van dit
teken, hetwelk door de bestreden beslissing niet vastgesteld is, v66r de rechter
over de grand niet ingeroepen werd;
Dat het middel, waarin feiten en recht
vermengd liggen, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957.

~

2• kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor(1) Verbr., 3 october 1955 en 2 juli 1956
(Bull. en PASIC., 1956, I, 74 en 1226).
(2) Verbr., 4 juli 1955 (A1"1". Ym·b!-., 1955,
biz. 904; Bull. en PASIC., 1955, I, 1202) en de
arresten vermeld in de nota 1, biz. 1203. Raadpleeg oak verbr., 6 februari 1956 (A1T. Yerbr.,
1!)56, biz. 448; Bull. en PAsiC., 1956, I, 575 en de
arresten vermeld in nota.
(3) DE PAGE, Tmite elbnentaire de dr. civil
belge, bd. II, nr 961; MAZEAUD, Traite de la
responsabilite civile, bd. II, nr 1613, en bd. III,
ur 2393. Raadpl. oak de arresten vermeld in de

zitter. -

Verslaggever, H. Valentin. Gelijlclttidende conclttsie, H. Paul Ma-

haux, advocaat·generaal.
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1D MIDDELEN TOT VERBREKING.
STRAFZAKEN. MIDDEL DAT AAN RET BESTREDEN ARREST ENE BESLISSING TOESCHRIJFT
WELKE RET NIET BEVA1'. ~ MIDDEL FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEND.
2D ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. ~ ONVRIJWILLIGE DODING.
BEGRIP.

3D ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. ~ ONVRIJWILLIGE DODING.
0AUSAL1TEIT TUSSEN RET GEBREK AAN
VOORUITZICRT OF VOORZORG EN RET OVERLIJDEN. BEGRIP.

1D Mist feitelijke grondslag het rniddel
dat aan het bestreden arrest een beslissing toeschrijft welke het niet bevat (1).
2D

De onvrijwillige doding eist niet dat
het aan verdachte te wijten gebrek aan
voontitzicht ot voo1·zorg de enige oorzaalc van het ove1·lijden weze~· het is
noodzakelijlc, doch het volstaat, flat
ae onvoorzichtigheid de noodzakelijlce
voorwaarde van het overlijden is" geweest (2). (Strafwetb., art. 418 en 419.)

3D Om het bestaan te beoorllelen van een
cattsaliteit tttssen het geb1·e1c aan vooruitzicht ot voorzorg en het ove-rlijden
van een persoon, moet de rechte1· relcening houden met de concrete toestand,
zoals hij voorkornt, zonder te gissen
wat zich n~isschien zonller ae fottt zou
voorgedaan hebben (3).
(MARECHAL, T. VECCHIO.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, correctionele kamer;

vorige nota en in de nota's die er in vermeld
zijn.
Over de noodzakelijkheid van een zeke1· oorzakelijkheidsverband tussen het gebrek aan
vooruitzicht en voorzorg en het overlij den,
raadpl. verbr., 2 maart 1953 (A1·r. Ye1·br., 1953,
biz. 451; Bull. en PASIC., 1953, I, 509) en de arresten vermeld in de nota 2; verbr., 18 october
1954 (A1·r. T'e1·b1·., 1955, biz. i>'J; Bull. en PASIC.,
1955, I, 130) en 6 februari 1956, vermeld in
de v'orige nota.

-796I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 4B, 44, 154,
155, 189, 211, 215 en 317 van het Wetboek
van strafvordering en 97 van de Grandwet doordat eerste onderdeel, het bestre'den arrest uitdrukkelijk op het verslag en de nota welke door dokter Bourg
neergelegd zijn, gesteund heeft om de veroordeling van beklaagde Marechal . te
rechtvaardigen, dan wanneer de d~pos1tie
van dokter Bourg op de terechtzittmg van
27 october 1955 van de correctionele rechtbank nietig is (zie het ter zake op 5 noVember 1956 gewezen arrest), dan wanneer het tussenvonnis, op dezelfde terechtzitting van 27 october 1955 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Luik waardoor dokter Bourg voor een expertiseopdracht aangesteld wordt, op bewuste nietige clepositie gesteund heeft en dus insgelijks nietig is, dan wanneer het versl.ag
en de nota welke door dokter Bourg Ingevolge dit vonnis neergelegd heeft mitsdien eveneens nietig en van waarde ontbloot zijn, zelfs als gewone_ inlichtingen,
clan wanneer derhalve het bestreclen arrest cloor uitdrukkelijk op dat verslag·
en die nota te steunen, de nietigheid ervan heeft overgenomen en mitsdien in al
zijn beschikkingen behoort te worden vernietigd (schending van de in het midd~l
aangeduide wetsbepalingen), en, subsldiair doordat tweede onderdeel, aangenome'n zelfs dat het tussenvonnis van
27 october 1955 niet nietig is en dokter
Bourg geldig voor een expertiseopdracht
aangesteld heeft, er evenwel uit geen enkel stuk blijkt dat die geneesheer de wettelijke eed afgelegd heeft na door de
rechter aangesteld te zijn; dan wanneer
het verslag en de nota welke door dokter
Bourg· neergelegd zijn derhalve nietig .en
zonder waarde zijn, .zelfs als gewone lnlichtingen en dan wanneer het bestreden
arrest de~halve, door uitdrukkelijk op
dat verslag en die nota te steunen, de
nietigheid ervan overgeno;mel:l heeft. en
bijgevolg in al zijn besch1kkmgen d1ent
vernietigd te worden (schending van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat het vonnis van 27 october 1955 geenszins dokter Bourg als deskundig·e aanstelt doch zich ertoe beperkt
de zaak tot op een latere datum te verdagen om aanlegger in staat .te stellen
een schriftelijk verslag van d1e geneesheer over te leggen;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet en
van de wetsbepalingen betreffende de be-

wijslast in strafzaken, doordat het bestreden arrest de telastlegging van onvrijwillige cloding ten laste van de beklaagde als bewezen aangezien heeft, na
vastgesteld te hebben dat <<de geneesheren
allen aannemen dat dergelijke infectie
niet noodzakelijk de dood tot gevolg
heeft JJ, dat <<de mogelijkheid van een genezing afhangt van de snelheid der
diagnose JJ, dat « krachtige dosissen antibiotica een zekere hoop op genezing wettigen JJ, « dat niet met zekerheid kan verklaard worden dat de zieke in het gunstigste geval gered geworclen was JJ, « clat
het alles behalve zeker is clat het overlijclen van het slachtoffer uiteraard onvermijclelijk was JJ, << clat het overlijden
te wijten is aan het samenvallen van
pathologische phaenomenen, die de dood
ten gevolge konclen hebben, met een in
gebreke blijven van de geneesheer hetwelk de dodelijke evolutie mogelijk gemaakt heeft JJ, en « de zieke beroofd heeft
van haar kans aan de dood te ontsnappen JJ, en claaruit evenwel besloten te hebben « dat het niet toedienen van zorgen
waaraan beklaagcle zich schuldig gemaakt
heeft in verband van oorzaak tot gevolg
staat met het overlijden J) en « dat de
schuld van beklaagcle met het overlijden
rechtstreeks in een verband van noodzakelijke causaliteit staat J), dan wanneer
de vaststellingen zelf van het arrest,
welke hierboven aangehaalcl zijn, het bestaan van een twijfel impliceren, zowel
ten aanzien van het aanwezig zijn van het
oorzakelijk verband tussen de font en het
overlijden als ten aanzien van de mogelijkheid van genezing van de aandoening
clie het overlijclen van het slachto,ffer veroorzaakt heeft en clan wanneer derhalve,
door tegen beklaagcle de telastlegging van
onvrijwillige docling als bewezen aan te
zien het bestreden arrest de artikelen 418
tot 420 van het Strafwetboek, de wetsbepalingen betreffencle de bewijslast ln
strafzaken en artikel 97 van de Gronclwet
geschonden heeft, en dan wanneer het besluit van het bestreden arrest dat het
oorzakelijk verband bewezen is onverenigbaar is met de vorenaangehaalde vaststellingen, en dan wanneer de motiveriiig van
het bestreden arrest dienvolgens dubbelzinnig en tegenstrijdig is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende clat het bestreden arrest
zijn beslissing rechtvaardigt door te steunen op twee so01·ten beschouwingen, waarvan de ene aannemen dat niet met zekerheid kan gezegd worden dat de zieke zou
voortgeleefd hebben indien beklaagde de
hem aangewreven fout niet had begaan,
en de andere releveren dat die fout desniettemin een van de oorzaken is die het
overlijden, zoals het zich voorgedaan
heeft, ten gevolge gehad hebben;
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Dat die beschouwingen niet tegenstrijdig zijn; dat immers de fout niet de enige
oorzaak van het overlijden behoeft te
zijn; dat, om die causaliteit te beoordelen, er niet mag gegist worden wat zich
misschien zonder de fout .zou voorgedaan
hebben doch dat de concrete toestand
client te worden genomen, zoals hij voorkomt;
Overwegende dat het arrest allereerSt
vaststelt dat de zieke « overleden is aan
een infectieuze peritonitis van uteriene
om·sprong ingevolge een moeilijke bevalling >> en dat « de discussie beperkt is tot
de evolutie van een infectie waarvan naar
al die geneesheren (de geraadpleegde geneesheren) eenparig menen, de oorsprong
gelegen is in de door een moeilijke bevalling veroorzaakte letsels, het agens in een
bepaalde microbe en het eindpunt in het
overlijden van de patiente »;
Dat het arrest erop wijst << dat dergelijke infectie niet noodzakelijk de dood
tot gevolg heeft », « dat het niet toedienen van zorgen waaraan beklaagde zich
schuldig gemaakt heeft in verband van
oorzaak tot gevolg staat met het overlijden >>, « dat zulks niet de uitsluitende
oorzaak ervan is, doch dat het overlijden
te wijten is aan het samenvallen van
pathologische phaenomenen die de dood
ten gevolge konden hebben, met een in gebreke blijven van de geneesheer hetwelk
de dodelijke evolutie mogelijk gemaakt
heeft, dit wil zeggen hetwelk de evolutie
van die phaenomenen dodelijk heeft Iaten
worden», « dat dit in gebreke blijven, gepaard met bedoelde phaenomenen, noodzakelijk de dood, zoals zij zich voorgedaan heeft, veroorzaakt », « dat de zieke
van de goede kans die zij had aan de dood
te ontsnappen beroofd werd door de
schuld van beklaagde en dat deze schuld
met het overlijden rechtstreeks in een
verband van noodzakelijke causaliteit
staat », << dat het in gebreke blijven van
beklaagde het lot van zijn ongelukkige
cliente bezegeld heeft door haar iedere
kans die zij had de ziekte te boven te
komen te ontnemen », « dat, aangezien de
door het hof bewezen verklaarde fout het
overlijden veroorzaakt heeft, zij insgelijks de oorzaak van het daaruit voortgevloeide nadeel is »;
Overwegende dat uit deze elementen, in·
verband gebracht met de hierboven uiteengezette rechtsbeschouwingen, blijkt dat
het arrest genoegzaam het verband van
noodzakelijkheid vastgesteld heeft dat ter
zake de fout en de schade verbindt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

II. Aangaande de over de burgerlijke
vorderingen gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder mid del doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957. ~ ze kamer. - Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. Gelijklttidende concl~tsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Simont.
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20 mei 1957

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
~

TERMIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINQ
EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER HERVORMENDE EN BETICHTE VERWIJZENDE NAAR
DE CORREC'l'IONELE RECH'l'BANK. ARREST
DAT NIET BESLIST OVER EEN BETWISTING OMTRENT DE BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT, VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. 0NONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
BESLlSSINGEN WAARTEGEN VOORZIENING
MOGELIJK IS. STBAFZAKEN. ~BEVEL VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING. VOORZIENING
VAN BETICHTE, 0NONTVANKELIJKHEID.

1° Is niet ontvanlceUjlc, de voorziening
v66r de eindbeslissing ingesteld tegen
een arrest van de lcame1· van inbeschu1digingstellin,q dat, zonder over een betwisting omtrent de bevoegdheid van
het onderzoelcsgerecht te beslissen, een
beschikking van de raadlcamer hervorn~t en betichte naar de correctionele
1·eohtbanlc verw·ijst hoofdens een gecorrectionaliseerrle misdaad en wanbedrijven (1). (Wetboek van strafv., art. 416.)
2o Is niet ontvanlcelijk, bij gebrek aan
belang, de voorziening door verdacMe
ingesteld tegen een beschilcking van het
onderzoelcsgerecht die hem buiten vervolging stelt (2).
(ESSERS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 april 1957 gewezen door de

(1) Verbr., 25 juni 1951 (Arr. Ve1'b1·., 1951,
biz. 631; Bull. en PAsrc., 1951, I, 728) en 4 september 1956 (ibid., 1956, I, 1308).
(2) Verbr., 19 maart 1956 (An·. Verb1·., 1956,
biz. 599; Bull. en PAsrc., 1956, I, 769).
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kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat de bestreden beslissing, onder wijziging van een beschikking
van de Raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik welke, na verklaard
te hebben dat aanlegger de materHHe dader is van onderscheiden feiten die zware
en gewone diefstallen opleveren, zijn internering gelastte bij toepassing van de
wet op de verdediging van de maatschappij, aanlegger verwijst naar de correctionele rechtbank ten einde er berecht
te worden uit hoofde van een zware diefstal (telastlegging A) en van gewone diefstallen (telastlegging B) en .zegt dat er
geen termen aanwezig zijn tot vervolging,
gezien de verjaring van de publieke vordering, wegens een andere zware diefstal
(telastlegging 0) ;
Overwegende dat, in zover zij gericht
is tegen de beslissing welke de publieke
vordering verjaard verklaart en zegt dat
er geen termen aanwezig zijn tot vervolging ten aanzien van de telastlegging 0,
de voor.ziening bij gebrek aan belang uiet
ontvankelijk is ;
Overwegende dat, in de mate dat zij
gericht is tegen de beslissing waarbij aanlegger naar de correctionele rechtbank
verwezen wordt, de voorziening niet ontvankelijk is; dat immers in dit opzicht
het arrest, hetwelk niet beslist over een
betwisting omtrent de bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten, geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie, ontvangen op 13 mei 1957,
dit is minder dan acht clagen v66r de terechtzitting, verwerpt de voorziening .;
veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 mei 1957. ~ 2" kamer. - VotYrzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame. Gelijl,;l~tidende conclusie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
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KAMER. -

INKOMSTENBELASTINGER
EXTRABELASTING.

(1) Raadpl.

-

HEIDS- HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJVEN.
WINSTEN BELASTBAAR ERKEND IN DE BEDRIJFSBELASTING VOOR RET DIENSTJAAR 1941.
\VINSTEN NIET NOODZAKELIJK ONDERWOR.PEN AAN DE EX'!'RABELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

EJXTRABELASTING. WINS'!'EN VAN NIJVER.HEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJVEN. ~
.A:KKOORD VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE MET
HUN BEDRAG VOOR DE BELASTING IN DE GEWONE
BELAS'J'INGEN VAN RET DIENSTJAAR. 1941. AKKOORD SLEOHTS ALS EEN LOUTER FEITELIJK VERMOEDEN GELDEND VOOR DE BELASTING
VAN DEZE WlNSTEN IN DE EXTRABELASTING.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEI,ASTINGEN OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
EJXTRABELASTING. AFTREKBARE BEDRIJFSUITGAVEN. VOORWAARDEN.

1° De winston aanged1tid in (M't-ilcel 25,
1Jaragraaf 1 1°, van de samengeschaIGelde wette1~ b·etrejjende de inlcomstenbelastingen, en belastbaar edcend in de
ewkabelasting voor het dienstjaar 1941,
vallen niet noodzalcelijlc onder d.e toepassing van de ea;t,·abelasting (1). (Wet

van 16 october 1945, art. 1 en 2, par. 1.)
2° Het alclcoo1·d van de belastingplichtige
met het be(lrag van zijn in de gewone
belastingen voor het dienstjaar 1941 belastbare nijverheids- handels- of landbouwwinsten, mag niet ingeroepen worden door de administratie om het bedrag van deze winston belastbaar in de
emtrabelasf'ing, te begroten, tenzij enlcel
als feitelijlc vermoeden waa1·van het hot
van be1·oep soeverein het bewijsvermogen beoordeelt (2).

3° Artilcel 26, paragraat 1, van de samengeschalcelde wetten betrejjende de inlcornstenbelastingen, toepasselijlc in ·de
emtrabelasting, laat slechts toe van het
bedrag van de inlcomsten aan deze laatste belasting onderworpen, alleen de bedr·ijfsuitgaven af te trelc/Gen, daarin begrepen (le bedrijfslasten en sch~tlden
wellce ged1wende de belastba1·e tijd werden gedaan om die inlcornsten .. te ve·rlcrijgen of te beho~tden (3) (4).

vVINSTEN VAN NIJVER-

verbr., 21.!1 maart 1955 (A1'1'.
Ve.·b,.., 1955, biz. 624; Bull. en PASIC., 1955, I,
813). In het tegenovergestelde geval, raadpl.
verbr., 29 maart 1955 (ibid., 1955, I, 837).
(2) Raadpl. verbr., 3 juli 1956 (An-. Ve1"b1·.,
1956, biz. 935; Bull. en PASIC., 1956, I, 1236) en
29 november 1956 (A1T. Ve1·b1·., 1957, biz. 211;
Bull. en PAsrc., 1957, I, 325, en de nota 3).
(3) Raaclpl. verbr., 15 februari en 17 mei

1955 (A,.r. Y e.·b,·., 1955, blz. 491 en 780; Bull.
en PASIC., 1955, I, 642 en 1026) ; 22 mei 1956
(A1;·. Ye1·b1·., 1956, biz. 796; Bull. en PAsiC.,
1956, I, 1011).
(4) De wet van 28 maart 1955, artikel 1, die
artikel 26, paragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen heeft gewijzigd, is slechts toepasselijk
sinds 1 januari 1955 en mag clus niet ingeroepen worden ter zake van extrabelasting.

-799(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. VENNOOTSCHAP ONDER ENGELS RECHT «THE
MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED ll EN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << JOHN P. BEST ET
COMPAGNIE ll.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen ·97 en 112 van de
Grondwet, 1, paragraaf 1, 2, paragraaf "1,
littera a, en paragraaf 2, 4 en 19 van de
wet van 16 october 1945, tot invoeriug van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele winsten, 25, paragraaf 1, 26, paragrafen 1 en 2, 27, paragraaf 1, en 28, lid 1, in fine, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, op de extrabelasting
toepasselijk krachtens artikel 19 van
voormelde wet van 16 october 1945, eerste
onderdeel, doordat het bestreden arrest
de aanslag in de extrabelasting vernietigt, enerzijds, omdat een bedrag van
2.145.460 fr. 42, hetwelk bevonden is een
in de inkomstenbelastingen over het
dienstjaar 1941 belastbare winst te zijn,
bepaald overeenkomstig de wijze van
taxatie omschreven in artikel 28, lid 1,
in fine, van de samengeschakelde wetten,
welke wijze van taxatie door verweerster
vrij gekozen en toegepast is, niet mag
begrepen worden in de onder de extrabelasting vallende grondslag, aangezien bedoelde wijze van taxatie niet toepasselijk
is wat de extrabelasting betreft, dan wanneer het arrest, na beslist te hebben dat
het bedrag van 2.145.460 fr. 42 in de gewone belastingen over het dienstjaar 1941
belastbaar is, diende aan te nemen dat
bewnst bedrag om dezelfde reden onder
de extrabelasting viel, overeenkomstig de
artikelen 1, 2, paragraaf 1, littera a, en
4 van de wet van 16 october 1945, welke
geen afwijking inhonden van de toepassing van artikel 28 van de samengeschakelde wetten, dat ter zake zonder beperking toepasselijk is krachtens artikel 19
van voormelde wet van 16 october 1945;
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest de aanslag in de extrabelasting
vernietigt, anderzijds, omdat een bedrag
van 2.321.526 fr. 28 van de onder de extrabelasting vallende grondslag dient te
worden afgetrokken, om de reden dat verweerster in haar aangifte een dwaling
omtrent het recht heeft knnnen begaan
en dat voormeld bedrag dient te worden
aangezien als een vaststaande en zekere
schnld op 31 december 1944, dan wanneer
het arrest beslist heeft dat het bedrag
van 2.321.526 fr. 28 niet mag afgetrokken

worden van de in de gewone inkomstenbelastingen over het dienstjaar 1941 belastbare winsten ter oorzake van voormelde door verweerster vrij gekozen en
toegepaste wijze van taxatie en daar in
haar aangifte geen materH!le vergissing
noch dwaling omtrent het recht voorkomt,
en tevens omdat voormeld bedrag een bedrijfsnitgave belichaamt nit de jaren 1945,
1946 en 1947 in de loop van welke jaren
zij gedaan is, het arrest aldus zijn beslissing verantwoordend door tegenstrijdige redenen, wat met het ontbreken ervan gelijkstaat, dan wanneer het arrest
derhalve diende aan te nemen dat de redenen welke zich verzetten tegen een aftrekken van het bedrag van 2.321.526 fr. 28
van de in de gewone belastingen over het
dienstjaar 1941 belastbare winsten insgelijks gelden voor het bepalen van de onder de extrabelasting vallende grondslag,
naardien de bepalingen van de artikeIen 26 en 28 van de samengeschakelde
wetten op de extrabelasting toepasselijk
zijn krachtens artikel 19 van de wet van
16 october 1945 :
Over het eerste onderdeel :
. Overwegende dat artikel 2, paragraaf 1,
llttera a, van de wet van 16 october 1945,
door als onder toepassing van de extrabelasting vallend de winsten te vermelden
welke aangeduid .zijn in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, enkel in abstracto een aan die belasting onderhevige categorie inkomsten aanduidt, wat niet impliceert dat de winsten
welke aangenomeu zijn als belastbaar in
cle bedrijfsbelasting krachtens voormeld
artikel 25, paragraaf 1, 1 o, noodzakelijk
aan de extrabelasting moeten onderworpen zijn;
Overwegende dat, volgens artikel 1, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945,
onder de voor de extrabelasting vatbare
inkomsten, winsten en baten aileen die
begrepen zijn welke behaald zijn gednrende het in deze bepaling vastgesteld belastbaar tijdperk;
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder in dit opzicht gecritiseerd te wezen, dat de som van 2.145.460 fr. 42, welke
het niet gebruikt saldo vertegenwoordigt
van de op 31 december 1939 voor lopende
risico's aangelegde reserve, werkeliik in
1939 verkregen of behaald is;
Dat uit deze soevereine vaststelling
blijkt dat de met deze som overeenstemmende winst niet gedurende hPt in de
extrabelasting belastbaar tijdperk behaald was en dienvolgens niet onder deze
belasting viel ;
Overwegende dat het akkoord gaan van
de belastingplichtige met het bedrag van
zijn in de gewone belastingen belastbare
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bedrag van de onder de extrabelasting
vallende winsten of baten bepaalt; dat
de administratie in deze materie dergelijk akkoord enkel als feitelijk vermoeden
vermag in te roepen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
de feiten der zaak in beschouwing nemend, door een soevereine beoordeling
van de bewijswaarde van dat vermoeden
aan hetzelve elke doeltreffendheid ontzegt
door erop te wijzen dat de taxatie-overeenkomst welke tussen verweerster en
aanlegg·er tot stand gekomen is door toepassing van een bijzondere berekeningswijze ten einde de in de gewone belasting·en belastbaar vermoede inkomsten te bepalen, omdat .zij slechts voor een zeer
lange periode denkbaar is, enkel op die
belastingen betrekking kon hebben enter
zake niet op de taxatie in de extrabelasting toegepast kan worden;
Overwegende dat, in zover het aan het
arrest verwijt te beslissen dat artikel 28
van de samengeschakelde wetten op de
extrabelasting niet toepasselijk is, dit onderdeel van het middel enkel tegen een
overtollige reden van het arrest opkomt,
naardien het arrest de toepassing van
deze bepaling slechts subsidiair onderzocht heeft, na zijn beslissing wettelijk
gerechtvaardigd te hebben;
Dat het eerste onderdeel van het middel
niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat verweerster betoogde
dat zij in haar aangifte jn de extrabelasting bij vergissing nagelaten had rekening
te houden met een som van 2.321.526 fr. 28
weike deel uitmaakte van de vergoedingen, door haar verschuldigd voor het zich
voordoen in 1940 van een schadegeval aan
het schip cc Flandres ll;
Overwegende dat het arrest deze eis inwilligt om de reden dat verweerster bij
het nalaten van het vermelden van dat
bedrag in haar aangifte, een dwaling om,
trent het recht heeft kmmen begaan en
clat, naar strikte gerechtigheid, de sommen welke zij in 1945, 1946 en 1947 betaald heeft tot regeling van het schaclegeval aan het schip cc Flandres ll, dat zich
in 1940 voorgedaan had, zijn aan te zien
als een vaststaande en zekere schuld op
31 decen1ber 1944;
Overwegende dat, voor zoveel er door
de wet van 16 october 1945 niet van is
afgeweken, de bepalingen van de salllengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen op de extra be lasting toepasselijk zijn ;
Dat zulks onder meer het geval :is voor
artikel 26, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, hetwelk bepaalt dat het
bruto-bedrag van de aan de bedrijfsbelas-

ting onderworpen inkomsten enkel mag
vern1inderd worden met de bedrijfsuitgaven alleen welke gedurende de belastbare
tijd werden gedaan om die inkomsten te
verkrijgen of te behouden; dat in deze
bepaling de uitdrukking cc bedrijfsuitgaven ll alle beclrijfslasten en schulclen begrijpt;
·Overwegende dat, waar het om cle vorenaangehaalde reden beslist dat het bedrag van 2.321.526 fr. 28 van de exceptionele winsten client te worden afgetrokken,
hoewel vaststellend dat die som overeenstelllt met bedrijfsschulden welke oas zijn
betaald in de loop van de jaren 1945, 1946
en 1947, dit is na de verstrijking van het
onder de extrabelasting vallend tijdperk,
het arrest de in het middel ingeroepen
artikelen 26, paragraaf 1, van de samenc
geschakelde wetten en 19 van de wet van
16 october 1945 geschonden heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, enkel in zover het, ter zake
van de extrabelasting rechtdoende, beslist dat van de exceptionele winsten een
som van 2.321.526 fr_. 28 door verweerster
wegens het verloren gaan van het schip
cc Flandres ll betaald, client afgetrokken te
worden, in zover bet de aanslag in de
extrabelasting geheel vernietigt en in zover het over de kosten beslist; verwerpt
de voor.ziening voor het overige ; beveelt
clat van onderhavig arrest melding zal
gen1aakt worden op cle kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de helft der kosten
en aanlegger tot de wederhelft; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
21n1ei 1957. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnen1end voorzitter. - VersZaggeve1·, H. Bareel. - GeZijkZuidende concZ~tsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - PZeUers, HH. Van
Leynseele en de Mey (deze laatste van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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INKOMSTENBELASTINGEN. - ·ExmABELASTING. WINSTEN VAN HET REFERENTIETIJDPERK. ~ 0NDERNEMING VAN EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELlJKHEID VOORTGEZET DOOR EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. AFTREKKING VAN DE REFERENTIEWINS'J' ALSOF DE ONDERNEMING NIET
VAN TITULARIS ZOU ZIJN VERANDERD. REFERENTIEWINST DlENT VERMINDERD TE WORDEN MET HET EQUIVALENT VAN DE FINANCIELE OF ANDERE LASTEN DIE DE OUDE UITBATING NlET BEZWAARDEN. GEVAL V.-\)1 TOEPASSING.

-801Wanneer ·een naamloze vennootschap ged~wende het belastbaar tijdperk de onderneming heeft voortgezet van een personenvennootschap met beperlcte aanspmlcelijkheid, 1jennag zij slechts aanspraak maken op de aftrelcking van de
1·eterentiewinst, alsof de ondernerning
niet van titnla1·is zou zijn veranderd,
op de voorwaa1·de dat zij van rleze rete1·enUewinst het eq~tivalent zott attrelclcen van de financiCle of andere lasten
die de oude uitbating niet bezwaarden. Indien, van de gedurende het belnstbaar tijdpe1·1c ve·rwezenlijlcte winsten, de naarnloze vennootschap ten
titel van bed1·ijfslasten, de bezoldig·ingen heett nfgetrolcken betanld ·aan een
bestuurde1·, vroeger beherend vennoot
van de vennootschap met beperlcte aanspralcelijlcheid, is niet wettelijk gerechtvaardigd het a1·rest dat beslist dat de
1·eterentiew·inst niet verrninllerd rnoet
worllen met het equivalent van lleze
last, .door zich te beperlcen aan te wijz'en dat deze bezoldigingen niet deze
overkeffen die 1t:itgelcee1·ll werden nan
aeze. behe1·e1ule vennoot gedH1·ende het
reterentietijdpe1·Tc aoor de vemiootschnp
rnet beperlcte aanspralcelijlcheill, en door
z·ich te onthou.den te onllerzoelcen of,
voo1· lleze, het een beclrijfslast gold ottvel gelijlcwna1·dige lasten van haar winsten nfgetroklcen werden. (Wet van

digingen geen andere lasten uitmake:il. dan
die welke voor de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, waaruit
door enkele omzetting de naamloze vennootschap gesproten is, bestonden in het
toekennen, te zijnen behoeve, van bezoldigingen voor hetzelfde be drag, die hij
als beherend vennoot verdiend had dan
wanneer, ten aanzien van de onderzochte
wetteksten, de bezoldigingen van vennoot, hetzij beherend vennoot of niet,
geen lasten zijn welke de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid bezwaren; dan wanneer de vergelijking van lasten enerzijds, en van inkomsten anderzijds niet denkbaar is en dan
wanneer derhalve het feit, de bezoldigingen van eei1 loontrekkend bestuurder af
te trekken, van de referentiewinst welke
de hem toegekende vennootsinkomsten begrijpt, strookt met de tekst en de geest
van de wet van 16 october 1945 :

Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de verwerende naamloze vennootschap op 30 augustus 1941 opgericht is en gedurende de
rest van het belastbaar tijdperk de onderneming van een personenvennootschap·
met beperkte aansprakelijkheid voortgezet heeft; dat de administratie, om de in
hoofde van verweerster belastbare exceptionele winst te bepalen, bij toepassing
van artikel 8, paragraaf 2, van de wet
16 october 1945, art. 8, par. 2.)
van 1(i october 1945 aangenomen heeft dat ·
de winsten, tijdens het referentietijdperk
(BELGISOHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
door de personenvennootschap met .beT. NAAMLOZE VENN001'SOHAP TISSAGE ALFRED
perkte aansprakelijkheid gemaakt, in aanFLAMME.)
merking worden genom en; dat de administratie van die referentiewinsten zoals
ze geheten worden de tegenwaarde afgeARREST.
trokken heeft van de financiele of andere
lasten welke de verwerende naamloze
HET HOF; - Gelet op het bestreden vennootschap bezwaren en het vroeger bearrest, op 13 juli 1956 gewezen door het drijf niet bezwaarden onder _meer de tegenwaarde van de bezoldigingen van een
Hof van beroep te Brussel;
beherend bestuurder, ter zake Simon
Over het middel, afgeleid uit de schen- Flamme, die in de vroegere vennootschap
ding van de artikelen 97 en 112 van de beherend vennoot was;
Grondwet, 25, paragraaf 1, van de wetten
Overwegende dat het bestreden arrest
betreffende de inkomstenbelastingen, sa- beslist dat deze aftrekking onwettelijk
mengeschakeld bij het koninklijk besluit was om de reden dat « de administratie
van 12 september 1936, alsmede bij de be- niet bewijst dat de gedurende het belastsluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943, baar tijdperk aan bestuurder Flamme
deze besluiten zelf geldig verklaard bij toegekende bezoldigingen hager geweest
de besluitwet van 5 mei 1944, 2, 4, 8 en zijn dan die welke hem door de personen19 van de wet van 16 october 1945 tot vennootschap gedurende het referentie"
invoering van een extrabelasting op de in tijdperk toegekend waren en dat het deroorlogstijd behaalde exceptionele inkom- halve niet bewezen is dat bedoelde besten, winsten en baten, doordat het be- zoldigingen andere lasten uitmaken die
streden arrest de aanslag in de extrabe- de personenvennootschap met beperkte
lasting vernietigt in de mate dat, om die aansprakelijkheid niet bezwaarden ll;
aanslag te vestigen, de referentiewinst .
Overwegende dat deze reden het dispoverminderd is met het bedrag der door de sitief niet wettelijk rechtvaardigt;
verwerende naamloze vennootschap aan
Dat immers, naar luid van artikel 8,
haar bestuurder Flamme toegekende be- paragraaf 2, van de wet van 16 october
zoldigingen, om de reden dat deze bezol- 1945, de winst, gedurende het referentie\'ERBR.,
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tijdperk gemaakt door een vennootschap
waarvan de onderneming voortgezet
wordt door de vennootschap welke de
exploitatie voortzet, enkel in aanmerking
mag worden genomen op voorwaarcle clat
eventueel van die referentiewinst de evenwaarde worclt afgetrokken van de financiele of andere lasten die de vroegere
exploitatie niet bezwaarclen;
Overwegencle clat de aclministratie bij
conclusies betoogde clat ter .zake de voorwaarclen welke die aftrekking rechtvaardigen aanwezig waren, noardien de verwerende vennootschap van haar maatschappelijke winsten uit het belastbaar
tijclperk wettelijk de aan haar bestuurder
betaalde bezolcligingen afgetrokken heeft,
terwijl de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl, door een vennoot beheerd zijnde, van haar maatschappelijke ·winsten uit het referentietijclperk
de aan die beherencle vennoot toegekencle
bezoldigingen niet wettelijk had kunnen
aftrekken;
Dat mitsdien de vraag die ter zake rees
voor de eventuele toepassing van de in
artikel 8, paragraaf 2, voormeld, bepaalcle
aftrekking was of de bezoldigingen van
de bestuurcler inclerdaacl van de maatschappelijke winsten van verweerster afgetrokken waren en of gelijkwaarclig·e
lasten al clan niet door de vroegere vennootschap van de maatschappelijke winsten uit het referentietijclperk waren afgetrokken;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door niet te onclerzoeken of die voorwaarden ten deze verenigd waren, enerzijcls,
de stelling waarcloor aanlegger de aanslag
wettigcle niet op _ passenclc wijze beantwoord heeft en anderzijds niet wettelijk
de weigering de bij voormeld artikel 8,
paragraaf 2, bepaalde aftrekking aan te
nemen gerechtvaarcligd heeft;
Dat het mitsdien de in het middel aangeduide bepalingen geschonclen heert;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest, enkel voor .zoveel het de litigieuze aanslag· vernietigcl heeft in de mate
clat de aclministratie, om hem te vestigen,
van de winst uit het referentietijclperk
het beclrag cler aan Simon Flamme toegekende bezoldigingen, clit is 3013.500 fral)k,
. afgetrokken heeft, voor zoveel het aanlegger veroordeeld heeft om aan verweerster alle sommen welke uit hoofcle van
die aanslag onverschulcligcl ge!ncl zijn
terug te betalen met cle moratoire interesten en voor zoveel het aanlegger tot
drie vierde cler kosten veroorcleelcl heeft ;
beveelt clat van onclerhavig arrest melcling zal worden gemaakt op -cle kant van
de gecleeltelijk vernietigcle beslissing ;
veroorcleelt verweerster tot de kosten:
verwijst de aldus beperlde zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

21 mei 1957. - 2" kamer. ~ Voorzitter,
H. Giroul, raaclsheer waarnemencl voorzitter. ~ Verslaggever, H. Valentin. Gelijlcl-wiclende oonolusie, H. R. Delange,
aclvocaat-generaaL - Pleite·r, H. Van
Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIRECTE BELASTINGEN. ARREST GEGBOND OP TEGENSTRIJDIGE BEWEEGBEDENEN, ARBES'l' NIET MET BEWEEGREDENEN OMKLEED.

Is doo·r tegenst?-ijcligheill in zijn beweeg?'ellenen aangetast, en is, bijgevolg, niet
?·egel-matig met beweeg?·edenen o-mlcleed
het a?·rest llat annneemt, enerzijds, dat
een belastingpUohtige in het begin van
het belastbctlt?' tijllperlc een vermogen
bezat vnn 50.000 f?·nnk nan liggencl gelll
en werlclcapitaal, en, anderzij(ls, dat
een som vnn i215.000 f1·nnlc, ten nallele
van lleze belastingpl-iohtige in 1941 gostolen, leon voo?·tlcomen vnn spnnrpenningen en werklcnpitnnl vnn v66r 1940,
en dnt,- bovend·ien lle attrelclcing van de
50.000 f?·anlc hanclhaltft tot rechtvanrcliging vnn de nnclere nctiva in het bezit
vctn lleze belastingplicht-ige in octobe?· 1944.
(BELGISCHE

S'l'AAT, MINISTER
T. NIEUNEZ.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart 19513 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, 1319 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek, 25 en 55, paragraaf 1,
van cle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943
welke bij de besluitwet van 5 mei 1944
geldig zijn verklaard, 2 en 7 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij de besluiten
van 113 juni 1941 en 31 juli 1943, welke
bij de besluitwet van 5 mei 1944 geldig
zijn verklaard, 1, 2, paragraaf 1, a, 16
en 19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoerihg van een extrabelasting op de in
oorlogstijcl behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, doordat het bestreclen arrest << de bovengenoemde aanslagen vernietigt in de mate dat voor het
vestigen ervan rekening is gehouden, in

~~~~===---==-==--==--=-------<-
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-803de balans der activa, met een som van
215.000 frank, bedrag van de in 1943 gepleegde diefstal ll om de reden dat « de
administratie niet bewijst hoe het bestaan
van een gestolen bedrag hetwelk, naar
verzoeker verklaard heeft, voortkomt van
zijn werkkapitaal en van de spaarpenningen van vijf en dertig jaar harde arbeid,
een hogere graad van gegoedheid uitwijst
dim uit de aangegeven inkomsten blijkt ll;
dan wanneer, eerste onderdeel, het door
de beslissing (bl. 2) ingeroepen en gegoedheid aan het licht brengend teken opgeleverd is door het totaal bedrag der sommen welke in de loop van het belastbaar
tijdperk in het patrimonium van verweerder in verbreking tot stand gekomen zijn
- om het even of zij dat patrimonium
in 1944 verlaten hebben of niet - welk
totaal bedrag k;rachtens artikel 55, paragi·aaf 1, van de samengeschakelde wetten
wettelijk vermoed is van belastbare oorsprong te wezen; dan wanneer' tweede
onderdeel, in dat totaal. bedrag rekening
is gehouden met de bij de aanvang van
het belastbaar tijdperk bestaande gelden
en het derhalve O!J de belastingschuldige
rustte, niet te verklaren, doch te bewijzen
dat de gestolen sommen voortkwamen van
inkomsten die hij v66r 1940 genoten had;
en· dan wanneer, tenslotte, derde onderdee!, het tegenstrijdig is dergelijke verklaring aan te nemen en een balans van
activa goed te keuren waarin voor 1940
liquide middelen opgenomen zijn die lager
zijn dan het in 1943 gestolen bedrag en
die het arrest nog laat gelden tot rechtvaardiging van de andere activa :
Over het rlerde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanslagen zowel in de gewone belastingen als in de extrabelasting
« bij wijziging gevestigd zijn (artikel 55
van de samengeschakelde wetten) aan de
hand van de vaststelling van de toeneming van de activa van verzoeker (hier
verweerder) op G october 1944 in verllOuding tot zijn acti va op 1 januari 1940 ll;
Dat het beslist dat de administratie bij
verweerders activa bij het einde van het
belastbaar tijdperk onwettelijk een som
van 215.000 frank gevoegd heeft, het bedrag van een diefstal waarvan verweerder
op 8 december 1941 het slachtoffer was;
Dat het hierop steunt « dat het bewijs
op de administratie rust en dat zij niet
aantoont hoe het bestaan van een gestolen
bedrag hetwelk, naar verzoeker verklaard
heeft, voortkomt van zijn werkkapitaal
en van de spaarpenningen · van vijf en
dertig jaar harde arbeid, een hogere
graad van gegoeclheid uitwijst clan uit de
aangegeven inkomsten blijkt ll ;
Overwegende dat de clirecteur om de
balans der activa vast te stellen, aange-·
noinen heeft dat verweerder in 1940 als

« liquide bezit en werkkapitaal ll een som
van 50.000 frank bezat;
Overwegende dat tegen dit cijfer geen
kritiek is gericht en dat het dus door het
hof van beroep aangenomen is als een van
de elementen voor de berekening van de
balans der activa;
Dat het derhalve tegenstrijdig is, enerzijds, het bezit van verweerder aan liggend geld en zijn werkkapitaal bij de
aanvang van het belastbaar tijdperk op
grondslag van 50.000 frank te berekenen
en anderzijds, te overwegen dat de
215.000 frank welke hij in 1941 bezat konden voortkomen van « zijn werkkapitaal
en van zijn spaarpenningen van vijf en
dertig jaar harde arbeid ll, dit wil zeggen
uit bronnen die hem dat bedrag v66r 1940
opgeleverd hadden, en bovendien de aftrekking van de 50.000 frank te handhaven tot rechtvaardiging van de andere
activa in het bezit van verweerder in
1944;
Overwegende dat het middel gegrond
is;

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel voor zoveel het de
litigieuze aanslagen vernietigt in de mate
clat, voor de vestiging ervan, rekening is
gehouden : 1° in de balans der activa,
onder de activa van 1944, met een som
van 215.000 frank, het bedrag van de diefstal in 1941; 2° voor het vierde kwartaal
van 1944, met een inkomen dat boger is
dan 3/57" van het vermogensaccres zoals
het blijkt uit de balans, gewijzigd zoals
hierboven gezegd, voor zoveel het aanlegger veroordeelt om aan verweerder alle
sommen terug te betalen welke onverschuldigd geind zijn uit hoofde van de
litigieuze aanslagen, in de mate van de
bovenomschreven vernietigingen, en voor
zoveel het aanlegger tot twee derden van
de kosten veroordeelt; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
21 mei 1957. - 2" kamer. ~ Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, H. Valentin. Gelijkluidende oonolttsie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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Jo MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. BETWISTING NIET
ONTVANKELIJK EN OOK ONGEGROND VERKLAARD.
MIDDEL DA'l' DE BESLISSING CRITISEERT
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WAT BETREFT DE
DEZE BETWISTING.
KELIJK.

2o

ONONTVANKELIJKHEID VAN
MIDDEL NIET ONTVAN-

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEWIJS VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
VERGELIJKING MEr DE NORMALE WINSTEN VAN
SOORTGELIJKE JJELASTINGPLICH'l'IGEN. ~VAST
STELLING DA'T DE VERGELIJKINGSPUN'l'EN OORDEELKUNDIG GEKOZEN WERDEN NA NAUWKEURIG ONDERZOEK NAAR DE WINS'l'BESTANDDELEN.
PASSEND AN'l'WOORD OP DE BESLUI'l'EN VAN
DE BELASTINGPLICHTIGE STAANDE HOUDEND DAT
ZIJN ONDERNEMING IN DE S'l'REEK ENIG IN
HAAR SOOR'l' WAS.

1o Is niet ontvanlcelijlc, bij geb1·eJc aan belan,q, het mid,rlel dat aan het bestreden
an·est verwijt een betwisting niet ontvanlceUjlc te hebben verlclaanl, flie het
oolc ongegrond heeft ve'/'lclaa?·d (1).

2° Door erop te wijzen dat fle ve?·gelijJcingspunten OO?'deelk1tnfli,q gekozen weTden na een nau.wlcem·ig onclerzoelc naar
fle winstbestandclelen, d·niclt het hot 'Uan
beroep (~an dat cle vergelijlcing met (le
normale winsten van soortgelijlce belastingpliohtigen, waa1·van cle aclministratie geb1·uik heett gemaakt, clienend is
en beantwoordt aldu.s passencl cle besl1titen van cle belastingpliohtige clie beweercle dat zijn onclerneming, in Jwa?·
soort, en·ig in elf} streek was (2).
(GILAIN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'T.

HE'r HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, on 6 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Gelet op het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 110 en
111 van de Grondwet, van de wet van
15 niei 1846 OD de comptabiliteit van de
Staat, gewijzigd bij artikel 5 van de wet
van 9 april 1935, van Ele artikelen 25, inzonderheid vijftiende lid, 26, 28, 56, 61 en
62 van de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, 1, 2 en 3 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij de besluiten van 15
en 16 januari 1948, en gewijzigd bij de
wet van'28 maart 1955, 1317, 1319 en 1322
(1) Raadpl. verbr., 21 februari 1952· (B1tll. en
PASIC., 1952, I, 361) en 17 januari 1956 (A1T,
Ve?'b1·., 1956, biz. 381; Bull. en PAsrc., 1956, I,
478).
(2) RaadpL verbr., 10 januari 1956 (An·.
Ve1'b1·., 1956, biz. 357; Bull. en PASIC., 1956, I,
448). Over de soevereine beoordeling door de

~

van het Burgerlijk Wetboek, doordat,
eerste onderdeel, het bestreden arrest, na
bevonden te hebben dat de directeur der
belastingen tot plicht heeft over alle elementen van de aanslag uitspraak te doen
(zelfs met verbetering van vergissingen
in het voordeel van de belastingplichtige),
en na opgewornen te hebben dat deze verplichting door de rechterlijke m(lcht enkel
in acht behoeft te worden genomen binnen
de nerken van de reclamatie of van de
elementen welke de directeur van ambtswege aan zich getrokken heeft, steunt op
artikel 61, paragraaf 3, om het middel af
te wijzen dat aanlegger ingeroepen heeft
in zijn aanvullende reclamatie, waarover
door de insnecteur een onderzoek ingestelcl en een g'lmstig verslag opgemaakt
is; doordat, tweede onderdeel, het arrest,
na subsidiair cle gegrondheid van het middel onderzocht te hebben, zegt dat het
administratief qnderzoek uitgewezen heeft
dat het niet gegrond is, alclus de bewijskracht van het administratief onderzoek
van de insnecteur schendend, het enig onderzoek dat nlaats heeft gehad en waardoor · zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid van het middel zijn gebleken;
doordat, dercle ondercleel, het arrest geen
antwoorcl verstrekt op de conclusies waardoor aanlegger dit onderzoek en de documenten op welke het steunde deed gelden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na gezegd te hebben dat de door aanlegger te laat ingestelde eis in beginsel niet
ontvankelijk was, desondm;tks beslist dat
het administratief onder.zoek genoegzaam
bewezen heeft da t deze nieuwe grief niet
gegrond is ;
Waaruit volgt dat het hof van beroep
over de grond van de eis uitspraak heeft
gedaan en da t het eerste onderdeel van
het miclclel, waarin het arrest enkel gecritiseerd wordt in zover meergemelde eis
ten onrech te niet ontvankelijk zou zijn
verklaard, van belang ontbloot is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep,
om te beslissen da t de nieuwe grief niet
gegrond is, uitdrukkelijk naar bladzijde 3
van de beslissing van de directeur verwijst, aldus diens reelen en overnemend;
Da t de directeur bij de beoordeling van
de elementen van het onderzoek en van
rechter van het dienend karakter en de bewijskracht van de vergelijkingsbestanddelen,
raadpl. namelijk verbr., 14 februari 1956 (A•·,·..
Verb1·., 1956, biz. 485; Bull. en PAsrc., 1956, I,
618) en 6 november 1956 (A,.,.. Ye1'b1'., 1957,
biz. 155; Bull. en PASIC., 1957, I, 238).

-805het dossier tot een besluit komt dat verschilt van dat van de inspecteur;
Overwegende dat het hof van beroep,
door zich bij de beoordeling en het besluit
van de directeur aan te sluiten, de bewijskracht van het advies van de inspectem niet miskend heeft ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep,
door de beslissing van de directeur aan
te nemen om de in zijn beslissing aangeduide redenen, een passend antwoord verstrekt heeft op de conclusies van aanlegger in zover zij het door de inspecteur
verrichtte onderzoek en de door deze ingeroepen documenten deden gel den;
Dat het derde onderdeel van !ret middel
in feite niet opgaat;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 110 en
111 van de Grundwet, van de wet van
15 mei 1846 op de comptabiliteit van de
Staat, gewijzigd bij artikel 5 van de wet
van 9 april 1935, 25, 26, 28, 56 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1, 2 en 3 van de wetten betreffenrle
de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij lie besluiten van 15 en 16 januari
1948 en gewijzigd bij de wet van 28 maart
1955, 1317, 131!} en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
beslist dat lie belastbare winsten en baten
bepaalll zijn met inachtneming van de
winsten en baten aangegeven of aangenomen door soortgelijke belastingplichtigen
die in dezelfde omstandigheden hun bedrijf uitoefenen; dat de aanslag gevestigd is aan de hand van oordeelkundig
gekozen vergelijkingspunten en van forfaitaire schalen, dan wanneer door dergelijke moti vering en dergelijke beslissing
de bewijskracht van het administratief
onderzoek geschonden en geen antwoord
verstrekt wordt up de. conclusies waardoor aanlegger, overeenkomstig het resultaat van bewust onderzoek, deed gelden
dat het onmogelijk was op een geval, enig
in zijn soort, schalen toe te passen welke
voor de algemeenheill ingevoerd zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de litigieuze aanslagen van
ambtswege gevestigd zijn met inachtneming van de door soortgelijke belastingplichtigen aangegeven of aangenomen
winsten;
Ovetwegende dat uit de bij de voorziening gevoegde lleslissing van de directeur
lllijkt dat -de winst, welke gesproten is
uit met enige grpte verbruikers gesloten
belangrijke zaken, geraamd is met inachtneming van de normale winsten van
soortgelijke belastingplichtigen die hun

bedrijf in gelijkaardige omstandigheden
uitoefenen, terwijl voor de tegen de normale prijs verkochte goederen gebruik gemaakt is van de forfaitaire schaal, door
de administratie vastgesteld .in overleg
met de bedrijfsgroepering der slagers;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies staande hield, ten aanzien van de
winsten welke gesproten zijn uit verkopen
waarbij belangrijke hoeveelheden verhandeld werden, dat het « niet opgaat op een
geval, dat in de streek enig in zijn soort
is, gewone schalen of normen te willen
toepassen »;
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat de vergelijkingspunten oordeelkundig
gekozen zijn na een 11auwkeurig onderzoek naar de winstbestandlielen, het hof
van beroe]} aanduidt dat de door de administratie gemaakte vergelijking ter zake
dienend is, en aldus de conclusies van
aanlegger passend beantwoordt ;
Dat de woorden << nauwkeurig onderzoek naar de winstbestanddelen >> niet
doelen op het door de inspecteur verrichtte onderzock; waaruit volgt dat het
arrest door deze woorden de bewijskracht
van het verslag van de inspecteur niet
heeft k\lnnen miskennen;
Dat het mid del in feite niet opgaat;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 mei 1957. - 2" kamer. ~ Voorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve·rslaggever, H. Louveaux. Gelijkluidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. ~ Pleiter, H. Van
Leynseele.
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21 mei 1957

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. AANLEGGER DIE
GEEN PAHTIJ BIJ DE BESTREDEN BESLISSING'
WAS OF DIE HET SLECHTS WAS IN EEN ANDERE
HOEDANIGHEID DAN DEZE WELKE HIJ IN DE
VOORZIE:'>ING NEEMT. VOORZIENING NIE'f
ONTV ANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

AANSLAG EN OPKOHIEHBRENGING. BELAS'l'INGPLICHTIGE OVERLEDEN. ~ Or HET KOHlER BRENGEN VAN DE AANSLAG OP NAAM VAN
DE OVERLEDEN BELASTINGPLICHTIGE VOORAFGEGAAN VAN HET WOORD « NALATENSCHAP » EN
EVI~NTUEEL GEVOLGD VAN ANDERE AANDUIDIN]]RFGENAMEN MOETEN NIET IEDER EN
GEN. AFZ\)NDERLIJK HE'l' VOOHWERP MAKEN VAN EEN
OPKOHIERBRENGING.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAGBILJET. -

ZENDEN AAN DE BELANG-
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HEBBENDE BELASTINGPLICHTIGEN. - FORMALITEIT VREEMD AAN HET VESTIGEN EN DE OPROHIERBRENGDiG VAN DE AANSLAG.

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. DIRECTE BELASTINGEN. BESLUITEN BETREFFENDE DE GE::JRONDHEID VAN
EEN BETWISTING WETTELIJ"R VAN BELANG ONTBLOOT VERJ:<:LAARD TEN OPZICHTE VAN HET GESCHIL AAN HET HOF VAN BEROEP ONDERWORPEN. BESLUITEN NIET BEANTWOORD DIENENDE TE WORDEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ~ CoNTROLEUR
HEBBENDE EEN BEIUCHT VAN WIJZIGING VAN
DE LAATTIJDIGE AANGIFTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GESTUURD MET VERZOEK DE OPMERKINGEN BINNEN TWINTIG DAGEN KENBAAR
TE MAKEN. HOF VAN BETIOEP HEBBENDE BESCHOUWD DAT DIT ZENDEN GEEN VERZAKING
IMPLICEERDE VAN DE PROCEDURE VAN AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. HOF VAN BEROEP BOVENDIEN VASTSTELLENDE DAT BELAS'l'INGPLICHTIGE
GEEN ANTWOORD HEEFT VERSTREKT BINNEN DE
AANGEDUIDE TERMIJN. V ASTSTELLING DIE
VOLSTAAT OM DE WETTELIJKHEID VAN DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE TE RECHTVAARDIGEN.

(Kon. besl. van 22 september 1937, art!··
kel 38.)
3° At·tilcel 40 vnn het koninlclijlc beslztit
vnn 22 septembet· 1937, dnt het zenden
van een nnnslngbUjet aan de belangheb•
bende belnst-ingpliohtigen voorsoht·-ijtt,
m·eemd zijncle ctan het vest-igen en op
lcoh·ier bt·engen ·vnn de annslagen in de
inlcmnstenbelnstingen, heett zijn wiet-inaohtnemen niet ten gevolge cle vestiging
en de oplcohiet·b·renging vnn de aanslag
onwettelijlc te malcen (3).

4° Het hot van bet'Oe1J, in lcennis gesteld
van het verhaal van de belast-ingplioht-ige tegen een besUssing van de d·it'eoteur dm· belastingen, hoett niet de besl·niten te beantwoorden betrettende de
gegronclhe·id van een betwisting d·ie het
wettelijlc van belan.f! ontbloot verlclaart
ten opz-iohte van het aan het hot voorgelegde gesohil.

5° lVanneet· rZe oontmlenr der belastingen

ten laste van een overleden belasting1Jliohtige 'dient ten lcohiet·e te worden gebt·aoht op de naam van d'eze, vooratuegaan van het wom·d << nalatensohap )) en
eventneel gevolgd van andere acinduidingen ,· in_ geen ,qeval moeten de ertuenamen ieder het voorwet·p malcen van
atzonderUjlce oplcohierbt·engingen (2).

een bel'ioht van wijz·ig·ing van de anngegeven inlcomsten heett toegest1t1trd,
aanlegget· ald1ts in lcennis stellende van
de gt·ondslagen waamp hij zioh voo·rnan~ cle versohuldiyde belastingen te
vestigen, en belast-ingplioht-ige verzoelcencle zijn ovme!'lcingen binnen tw·ilntig
clagen lcenbaa-r te rnalcen, t·eohtvaa1'digt
het hot van beroep de wettelijlcheid van
het vestigen va--n ambts~vege van de aanslag op deze g·rondslagen cloo·r vast te
stellen dat geen anttvom·d door belastingpliohtige wet·d verstrelct op dU berioht van wijziging in de erin aangedttide termijn (4), zelts indien het hot
ten om·eohte zott beslist hebben dat het
toestut·en ·unn dit berioht geen verzalcing
dam· de adminish'aUe implioem·de van
de steeds taoultat-ieve procedure van
aanslag vwn ambtswege wegens te late
indiening van de aangitte (5).

(1) Verbr., 2 maart 1956 (Arr. T'e,-b,·., 1956,
biz. 536 ;.Bull. en PAsrc., 1956, I, 686); 3 december 1956 (A,.,.. T' e?·b,·., 1957, biz. 2e5; Bull. en
P ASIC.', 1957, I, 340).
(2) Raadpl. verbr., 15 januari 1957 (A1·r.
T'e1·b,·., 1957, biz. 347; Bull. en PAsrc., 1957, I,
550, en de nota biz. 551).
· (3) Vei'br., 16 mei 1956 (An·. T' e1·br., 1956,
biz. 775; Bull. en PAsrc.; 1956, I, 985).
(4) Verbr., 28 juni 1955 (An·. Ye1·br., 1955,
biz. 883; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1176) en 3 januari 1957 (A,., .. T' erb?-., 1957, biz. 290; Bull. en
PASIC., 1957, I, 483).
(5) Over het facultatief karakter van het
inroepen door de administratie van de procedure van aanslag van ambtswege, raadpleeg
verbr., 12 en 14 maart en 11 april 1957 (Bull.
en PAsrc., 1957, II, 833, 847 en 984); dat de
verzaking van deze procedure slechts zou

voortvloeien uit feiten die geen andere interpretatie toelaten, raadpl. namelijk verbr.,
10 april, 22' mei en 5 juni 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 831, 1010 en 1068).
Wanueer hij een bericht' van wijziging toe"
stuurt het bedrag aanduidende dat hij zich
voorneemt in de plaats te stellen van dit aangegeven door belastin:gplichtige en deze ver"ioekende zijn opmerkingen binnen de twintig dagen voor te leggen, kiest de controleur der
belastingen de procedure van vestiging van de
aans!ag voorzien bij artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en ontzegt hij zich het recht·
ambtswege aan te slaan, niettegenstaande de
laattijdigheid van de aangifte, voor zoveel
hem antwoord wordt gegeven in de vastgestelde
termijn (verbr., 25 januari 1949, Bull. en
PASIC., 1949, I, 77; raadpl. de nota 3 onder
verbr., 7 juni 1955, ibid., 1955, I, 1092).

1° Is niet ontvanlcelijlc de voorziening ingesteld door een aanlegge·r die geen partil was bij de bestreden beslissing ot
die hierbij sleohts pat·Uj was in een an. dere hoedanigheid dan deze door hem in
de voorz·iening genomen (1).

2° De aanslag in de inlcomstenbelastin,qen

-807{REIS, WEDUWE ROUSSEAUX, EN ROUSSEAUX,
T. BELGISCHE STAAl', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over 'de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder opgeworpen :
o.:erwegende dat aileen Catherine Reis,
weduwe van Charles Rousseaux, vo6r het
hof van beroep partij in de zaak was ;
dat derhalve de voorziening ingesteld
door deze ' partij zowel als wettelijke
1•oogdes over haar zoon Jacques-Marie
als door Jean Rousseaux, niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grimdwet, 60 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 38 en 40 van het koninklijk besluit
van 22 september 1937, 461, 745 en 870 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat de ten
name van «de nalatenschap Rousseaux >>
gevestigde aanslagen onwettelijk zijn wijl
een nalatenschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, dat een erfgenaam niet de
wettelijke vertegenwoordiger der anderen
is, dat de belastingschuld van rechtswege
over de erfgenamen verdeeld wordt, waaruit volgt dat voor de eigenaars in het
onverdeelde afzonderlijke aanslagen op
het kohier dienden te worden gebracht
en dat aan ieder hunner aanslagbiljetten
dienden te worden gezonden :
Overwegende dat, naar luid van artikel 38 van het koninklijk besluit van
22 september 1937, de aanslagen ten laste
van overleden belastingpJichtigen op dezer
naam ten kohiere worden gebracht, voorafgegaan van het woord « nalatenschap »
en eventueel gevolgd van de· aanduiding
van de personen welke de aangifte hebben
ondertekend, of, bij aanslag van ambtswege, enkel gevolgd door de aanduiding
van een der door de controleur der belastingen gekende erfgenamen;
Dat hieruit volgt dat, in strijd met wat
aanlegster staande houdt, voor de eigenaars in het onverdeelde geen afzonderlijke aanslagen behoefden te worden gevestigd;
Overwegende anderzijds, dat de bepalingen van artikel 40 van hetzelfde koninklijk besluit op het zenden van het
aanslagbiljet betrekking hebben en derhalve vreemd zijn aan het vestigen en op
kohier brengen van de aanslag;
Dat, aangenomen dat aan elke van de
eigenaars in het onverdeelde afzonderlijk
een aanslagbiljet had dienen te worden
gezonden, er nog blijft dat het niet inachtnemen van deze formaliteit uiet van

aard zou wezen om de vestiging en de
opkohierbrenging van de aanslag onwettelijk te maken ;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 56 van de samengeschakelde
wetten en 13 van de wet van 15 october
1945, doordat het bestreden arrest ten aanzien van de onder artikel 1133, dienstjaar
1947, op het kohier gebrachte aanslag geen
antwoord verstrekt heeft ·op de conclusies
waarbij aanlegster kloeg over het te hoge
bedrag aan ge.zinsuitgaven dat in de belastbare grondslag is opgenoinen :
'Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de uoor de controleur eerst toegepaste wijze van bepaling van de belastbare inkomsten op grond van het door de
vergelijking van de activa aan het licht
gebrachte accres, vermeerderd met het
vermoedelijk bedrag der private uitgaven,
naderhand door de administratie definitief prijsgegeven is;
Overwegende dat het hof van beroep
hieruit wettelijk heeft knnnen afleiden
dat de betwisting betreffende de raining
van de gezinsuitgaven van belang ontbloot
was, naardien zij tot het aan het hof
voorgelegde geschil niets meer afdeed,
dat het hof derhalve op de in het middel
aangeduide conclusies niet meer behoefde
te antwoorden;
Overwegende dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 55 van de samengeschakelde
wetten, 13 van de wet van 15 october UJ45,
1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doorda t de aanslagen in de speciale belasting over de dienstjaren 1947, artikel 1204,
en 1949, artikel 5093, gevestigd zijn krachtens artikel 56 van de samengeschakelde
wetten, dan wanneer de aanvankelijke
aanslagen bij. toepassing van artikel 55
van dezelfde wetten waren gevestigd, wat
« de definitieve geldigmaking van de aangifte » met betrekking tot bewuste belasting, welke aanlegster te laat ingediend
had, impliceerde :
Overwegende dat aanlegster geen grief
aanvoert tot staving van de door haar ingeroepen schending van de artikelen 1319
tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek en
97 en 112 van de Grondwet;
Dat het middel in deze mate niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de controleur der belastingen door een mededeling van 24 december
1946 de lasthebber van aanlegster in kennis ges'teld heeft van de grondslagen
waarop hij zich voornam de door de na-
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latenschap verschuldigde belastingen te
vestigen, met verzoek zijn opmerkingen
binnen twintig dagen kenbaar te maken;
Overwegende dat het middel aan . het
arrest enkel verwijt beslist te hebben dat
het zenden van dit bericht van wijziging
geen verzaking door de administratie impliceerde van de steeds facultatieve procedure van aanslag van ambtswege wegens te late indiening van de aangifte ;
Overwegende echter dat het arrest er
bovendien op wijst dat aanlegster op genoemd bericht geen antwoord verstrekt
heeft binnen de erop aangeduide termijn;
Overwegende dat deze door het arrest
niet gecritiseerde vaststelling volstaat tot
het rechtvaarcligen van de wettelijkheid,
die het arrest aanneemt, van het vestigen
van ambtswege van de aanslagen, bij toepassing van de artikelen 55, laatste lid en
56, eerste lid, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen;
Dat, al ware het gegrond, het middel
derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk worut;
Om C,lie redenen, verwerpt de voorziening; veroorueelt aanleggers tot de kosten.
21 mei 1957. - 2" kamer. ~ Voot·zittet·,
H. Gil·oul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·, H. Valentin. Gelijkl~tidende conclusie, H. R. Delange,
advocaat-generaal. ~ Ple·iter, H. Van
Leynseele.

16

KAMER.-

23 mei 1957

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. - BuRGERLIJKE zAKEN. ARREST OP 'l'EGENSTRIJDIGE BEWEEGREDENEN
GEGROND, ~ ARREST NlEJ' MET BEWEEGREDENEN OMKLEED.
2° VERBREKING. - 0MVANG. - BURGERLIJKE ZAKEN. - ARREST EEN HOOFDVORDERING EN EEN TEGENEIS ALSOOK ·EEN. DERDENVERZET YERWERPENDE. - BESLISSINGEN GEGROND OP DEZELFDE BEWEEGREDENEN. - VERBONDEN DISPOSITIEVEN. ~ VERBREKING VAN
HET EERSTE DISPOSITIEF DEZE VAN DE TWEE
ANDERE TEWEEGBRENGENDE.
1° Is door tegenstrijdigheid in de beweegt'edenen aangetast, en, bljgevolg niet
t·egelmatig met beweegredenen oinkleed,
het arrest dat, de dnwgwijclte onderzoekende van een overeenkomst gesloten
nadat een vonnis de ontb'iitding had uitgesproken van een vet·koop, vaststelt
dat deze ovet·eenkomst in hoofde van
pat·tijen geen sch~tldvernieuwing uitmaakt, docn -naderhand aanneemt dat

de pa·rtijen tot overeenstemm·ing gekomen zijn om opnimtw te vet·Icopen en te
kopen wat t·eeds een eerste tnaal was
verkocht.

2° 1¥ anneer de besUssing een hoofdvot·dedng verweTpende, en de besUssingen een
tegeneis, en, bij gebrelc. aan voorwe1·p,
een derden verzet vet·wervende, gegt•ond
zijn op dezelfde beweegrede1ten, zi.in
deze d·ispositieven ve1·bonden en brengt
de 'l.'erbl'elcing van de eerste de verbrek'ing van de twee andere teweeg (1).

ESCHWERKE,
T.
RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPEL!JKE ZEKERHEID EN N. V. CARRIERES DE LA ROCHETTE.)

(COM~IANDITGESELLSCHAFT

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, en, voor zoveel als nodig, 5!4,
711, 1134, 1135, 1136, 1138, 1184, 1234, 1271,
en inzonderheid 1271, 1°, 1278, 1582, 1583,
1654 van het Burgerlijk Wetboek, 20, en
inzonderheid 20, 5°, tweede, derde en
vierde lid, 10il, en inzonderheid 108, 1° en
2°' van de wet van 16 decemb,er 1851 op
de voorrechten en hypotheken, evengemeld artikel 20, 5°, gewijzigd door het
enig :u'tikel van de wet van 27 juli 1934,
doordat, om te beslissen dat aanlegster
opnieuw eigenares van het litigieuze materieel geworden is, doch het weder aan
verweerster zou verkocht hebben, en om
de subsidiaire conclusies te verwerpen
waai·door aanlegster de rechters over de
grond ver.zocht had te zeggen dat zij althans het in artikel 20, 5°, van de hypotheekwet omschreven voorrecht behouden
had, het bestreden arrest, na vastgesteld
te hebben dat luidens de overeenkomst
van 15 november 1952, partijen verklaard
hebben clat hun akkooru in hunnen hoofde
geen schuldvernieuwing uitmaakte, releveert << dat dit woord enkel betrekking
kan hebben op de verbintenis van de koper zoals zij vastgesteld is in het aanvankelijk contract van 23 maart 1950 (de
overeengekomen prijs betalen) en op de
verbintenis van de verkoper (de verkochte
zaak leveren en waarborgen) ; dat mitsdien blijkt dat partijen tot overeenstemming gekomen zijn om opnieuw te ver-

(1) Raadpl. verbr., 11 juni 1954 (A•·•·. V m·b1·.,'
1954, biz. 651; B~tll. en PASIC., 195i, I, 867);
23 januari en 16 febrnari 1956 (A1~·. Ye1·br.,
1956, biz. 397 en 487; Bull. en PASIC., 1956, 1,
510 en 621).

_:_ 809 kopen en· te kopen wat reeds een eerste
maal was verkocht, doch met het verschil
dat ditmaal de verkoper, zich het voordeel van het in 1951 gewezen vonnis voorbehoudend, de overdracht van de eigendom van de zaak uitstelt tot wanneer de
koper al zijn betalingen zal verricht hebben; ... dat de aldus gesloten verkoop tussen partijen geldig is, maar dat jurisprudentieel vaststaat dat, aangezien de koper
in het bezit van de verkochte roerende
zaak is gelaten, deze een element van zijn
patrimonium geacht wordt en aan de vorderingen van zijn andere schuldeisers
blootgesteld is, zonder dat de verkoper tot
revindicatie kan optreden, bij ontstentenis van een voorrecht dat hij ter zake
verloren heeft door de ontbinding van het
aanvankelijk verkoopcontract, dan wanneer het tegenstrijdig is te zeggen dat
nopens de verplichting van de koper de
prijs te betalen en de verplichtingen van
de vetkoper de verkochte zaak te leveren
en te waarborgen, welke in het aanvankelijk contract vastgesteld zijn, geen
schuldvernieuwing tot stand is gekomen,
hetgeen impliceert dat bewust contract
en bewuste verplichtirigen zouden blijven
bestaan en, anderzijds, dat hetzelfde contract ontbonden is geworden en dat de
verkoper het voorrecht verloren heeft dat
aan zijn aanvankelijke schuldvordering
verbonden was, waaruit volgt dat de
rechters over de grond hun beslissing niet
wettelijk gemotiveerd hebben naar het
vereiste van artikel 97 van de Grondwet
en, in elk geval, de andere bovenaangeduide wetsbepalingen geschonden hebben:
Overwegende dat, volgens de aan het
hof voorgelegde stukken der rechtspleging, bij een vonnis van de Rechtbank
van eerste aanleg te Dinant van 29 november 1951 ten nadele van verweerster
de ontbinding nitgesproken werd van een
op 23 maart 1950 gesloten koop, die betrekking had op een door aanlegster geleverd nijverheidsmaterieel, en verweerster veroordeeld werd tot teruggave ervan;
Dat naar luid van een overeenkomst
van 15 november 1952, aanlegs-ter zich ertoe verbond dat vonnis niet ten uitvoer
te leggen, zolang verweerster verscheidene in de akte nader omschreven voorwaarden in acht zou nemen;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist, onder meer, over de vordering
van aanlegster welke strekt, in hoofdorde, tot revindicatie van het materieel
waarover bovengemelde koop gesloten was
en tot nietigbevinding van het dwangbevel
en het beslag welke ten verzoeke van verweerder betekend en gelegd waren, en,
subsidiair, tot instandhouding, in hoofde
van aanlegster,. van het voorrecht van de
verkoper van machines, hetwelk inge-

voerd is bij artikel 20, 5o, van de wet
van 16 december 1851 ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om het beroepen vonnis te bevestigen
waarbij aan aanlegster deze vordering
ontzegd wordt, bij het onderzoek naar de
draagwijdte van de overeenkomst ,van
15 november 1952, vaststelt dat zij « in
hoofde van partijen geen schuldvernieuwing uitmaakt ll, doch daarna aanneemt
dat « partijen tot overeenstemming gekomen zijn om opnieuw te verkopen en te
kopen wat reeds een eerste maal was verkocht ll;
Overwegende dat deze beschouwingen
tegenstrijdig zijn;
Dat Iiet arrest mitsdien artikel 97 van
de Grondwet, hetwelk in het middel aangeduid is, schendt;
Dat het onderzoek van het tweede middel elk belang verliest;
Overwegende dat de uit te soreken verbreking ook dient te slaan op de dispositieven van het arrest welke verbonden
zijn met het door de voor.ziening aangevallen dispositief en waardoor verworpen
worden, enerzijds, bij gebrek aan voorwerp, het derden-verzet van verweerder,
dat de teruggave aan verweerster beoogt
van de sommen welke zij v66r het vonnis
van 29 november 1951 aan aanlegster betaald heeft en, anderzijds, de tegeneis
van verweerster tot terugbetaling van de
sommen welke zij na hetzelfde vonnis
aan aanlegster betaald heeft ;
Om die redenen, verbreekt het bestre- .
den arrest, behalve in zover het aan verweerder zijn tegenvordering tot schadevergoeding wegens roekeloos en tergend
hoger beroep ontzegt en in zover het, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, aan
verweerster haar tegen verweerder gerichte tegeneis tot schadevergoeding ontzegt; beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
l''ln de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de verwerende oartijen tot de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
23 mei 1957. ~ 1° kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. GeUjkluidende
conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Simont, Van Leynseele en Van Ryn.
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23 mei 1957

1o DEJRDEJN-VERZET. -

BESLISSING UITSPRAAK DOENDE OP EEN DERDEN-VERZET. BESLISSING IN BEGINSEL VATBAAR VOOR ALLE
GEMEENRECHTELIJKE VERHALEN. - UITZONDERING VOOR HET BEROEP INDIEN HET DERDEN--
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VERZE'l' INGESTELD WERD VOOR EEN RECRTS~fACHT VAN BEROEP,

2°

BEVOEGDHEID EN AANLEG. .A.ANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. ~ VONNIS
OP EEN DERDEN-VERZEl' INGESTELD V60R EEN
RECRTBANK VAN EERSTE AANLEG ZETELENDE IN
BEROEP. VONNIS IN LAATSTE AANLEG.

3°

HUUROVEREENKOMS'l'. HANDELSRUUROVEREENKOMSTEN. WEIGERING VAN
DE VERRUURDER DE RUUROVEREENKOMST TE
RERNIEUWEN. WEIGERING GEGROND OP DE
ZWARE TEKORTKOMING AAN DE Ul'l' DE HUUROVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN BESTAANDE IN HET AlcSTAAN VAN DE HUUROVEREENKOMST AAN EEN DERDE. ~ .A.FSTAAN
VAN DE RUUROVEREENKOMST GEPAARD MET
HET AFS'l'AAN VAN HET IN RET GERUURDE GEEXPLOITEERDE RANDELSFONDS. VERRUURDER
RET RECHT OP RERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST WEIGERENDE OMDA'l' DE HUURDER NIET MEER EIGENAAR OF HUURDER IS
VAN RET RANDELSFONDS GEEXPLOITEERD IN RET
GEHUURDE. VERHUURDER GEEN ANDERE
REDEN VAN WEIGERING INROEPENDE, MAAR DE
WETTELIJKE GEVOLGEN NADER BEPALENDE VAN
DE ENIGE REDEN INGEROEPEN EN BETEKEND
AAN DE RUURDER.

1 o De beslissing ·u:itspnutlc cloencle op een
clerclen-verzet is, in beginsel, vatbaar
voor alle gemeenrechteUjJce verhalen (1).
Er is aan cleze r·egel een u·itzoncle·J"ing
wat bet!"eft het ber·oep, wnnnee·r het cle·rclen-verzet rechtstreeks ·i.ngestelcl 1.venl
v66r een r·eohtsmnoht vnn beroep, anar
het in clit _qeval nooazakelijlc in laatste
ann leg bereoht worat (2).

2° Het vonnis ove·r een cler·clen-verzet ·ingestelcl v66r een reohtbanlc van eerste
aanleg zetelenae in bm·oep wm·clt nooclzalcelijk in lantste nanleg uitgesprolcen (3).
verh~~·twcler· zijn weigering
orn cle hanclelsh~wr·o·ver·eenlcomst te hernieuwen heett gegroncl op een zware teJcortkoming vnn cle httt~rcler nan zijn
hmwverpliohtingen bestanncle in het atstnnn vnn zijn hmwover·eenlcomst aan
een clerde, en wnnneer er vnstgestelcl
wordt ant dit ntstnnn gepaar·a ging met
clU van het in het geh·uwrae geexploiteerde hanclelsfoncls, r·oept de verhmwcler· aoor, v66·1· ae reohte·r in lcennis gestelcl vnn het verhnal van ae h!~!tr·cler,
in hoofclorae n·rt-ilcel 11, en subsicliair,
nr·tilcel 16 in te r·oepen vwn de afdeling
van het Burger·lijk Wetboelc wellce ae
r·egelen betr"effencle in het b'ijzonder· cle
hanclelshmwovereenkomsten bevat, geen

3° loVnnneer· cle

(1) (2) en (3} Zie de talrijke referenties en
de nota, ondertekend R. D. onder het arrest
in B1tll. en PAsrc., 1957, I, 1155, nota's 1, 2
en 3 ..

nieuwe r·eden in ve·rsohUlencl van d'ie
wellce hij r·egelmatig aan ae h!t·ttrde·r
heett betelcena, clooh beperlct hij zioh
cle enige ingeroepen r·eden nader te bepalen en de afwezigheicl van wettelijlce
gronclslag voor cle hern·iettwing ervan at
te leiclen (4).
(SASSENUS, T. STAD BRUSSEL.}
ARREST.

HET HOF; - Overwegencle clat cle onder nummers 1628 en 2044 van cle algemene rol ingeschreven zaken samenhangencl zijn;
Gelet O]) de bestreclen beslissingen, het
vonnis op 13 mei 1954 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het arrest op 14 maart
1956 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Ovetwegencle dat, volgens cle bestreclen
beslissingen, verweerster, de stad Brussel,
zekere loldalen in huur gegeven heeft aan
een genoemde Bossu; clat cleze zijn huurcontract aan aanlegger afstoncl; dat Bossu
bij cle verstrijking van cle huur verweerster om hernieuwing ervan verzocht; dat
· op clier weigering, hij haar clagvaarclcle
v66r cle vreder'echter die zijn eis inwilligde; clat op boger beroep, cle Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel hem zijn eis
ontzegcle bij een vonnis van 8 januari
1953;
Overwegentle dat aanlegger Sassenus
tegen clit vonnis clerden-verzet aantekencle; clat de rechtbank bij het bestreclen
vonnis van 13 mei 1954 het vonnis van
8 januari 1953 bevestigcl l1eeft;
Overwegende clat, naclat aanlegger, derde die verzet had gedaan, van het vonnis
van 13 mei 1954 in hoger beroep was gekomen, het bestreclen arrest van 14 maart
1956 zijn boger beroep niet ontvankelijk
verklaard heeft, hoewel hij het geschil
op meer clan 100.000 frank geschat had
om de aanleg te bepalen en cleze schatting niet was betwist geworclen;
Over de tegen het arrest van 14 maart
1956 gerichte voorziening :
Over het micldel, afgeleicl uit de scherrcling· van cle artikelen 17, 21 en 33 van de
wet van 25 maart 1876, cle eerste titel inhoudentle van het voorafg·aancle boek van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 474 tot 476 van hetzelfcle Wetboek
van burgerlijke rechtsvorclering, cloorclat
het bestreclen arrest beslist cla t in laatste
aanleg gewezen is het vonnis waarbij uit(4) Vergel. v.erbr., 25 maart 1955 (Arr.
Ve.·b1·., 1955, blz. 631; Bull. en PAsrc., 1955, 1,
820).

-811spraak wordt gedaan over een ten prin- ling van aanlegger in de plaats van 'Bossu
cipale ingesteld derden-ver.zet met niet als hum·der op grond van artikel 11) die
tegengesproken schatting op meer dan zij niet ingeroepen had in de betekening,
100.000 frank tegen een door de rechtbank door haar overeenkomstig het voorschrift
van eerste aanleg in hoger beroep gewezen van artikel 14 gedaan, ee~·ste onderdeel,
beslissing, dan wanneer, in dergelijk ge- (schending van de in het middel aangeval althans, het derrlen-verzet een onaf- duide bepalingen van de wet van 30 april
hankelijke procedure uitmaakt, waardoor 1951) het bestreden vo1mis desniettemin
partijen tegenover elkaar gesteld worden het verzet van de ve1·huurster tegen de
die verschillen van die in het aanvanke- hernieuwing om de reden dat Bossu de
lijk geding, welke een verschillende oor- hoedanigheid van huurder verloren had
zaak en een verschillend voorwerp heeft aangenomen heeft, en hiertoe erop geen waiuop de regelen toepasselijk zijn steund heeft dat een middel van niet-ontdie haar eigen zijn ten aanzien van de vankelijkheid zoals het voorgesteld nog
aanleg, dat, aangezien het hof van beroep in de loop van het geding en buiten de
van rechtswege bevoegd is om kennis te door artil•el 14 voorgeschreven termijnen
nemen van het tegen de· vonnissen van de en vormen mag opgeworpen worden, dan
rechtbanken van eerste aanleg ingestelde wanneer die vormen en termijnen intehoger beroep, deze bevoegdheid niet ver- gendeel gelden voor elke reden tot weigedwijnt om de reden dat de aan het hof ring die met de grondslag van het recht
van beroep voorgelegde beslissing ten aan- verband houdt, en in elk geval voor het
zien van hem die verzet doet tot voorwerp beweerde ontbreken, in hoofde van de
heeft de waarde van een andere beslissing lnmrder, van het recht de hernieuwing te
die zelf in laa tste aanleg gewezen is :
. bekomen omdat hij de hoedanigheid van
huurder in de termen van artikel 11 van
Overwegende, voorzeker, dat de beslis- de wet van 30 april 1951 zou verloren
sing waarbij over het derden-verzet uit- hebben; tweede onderdeel (schending van
spraa]>: wordt gedaan in beginsel kan be- alle in het middel aangeduide bepalingen)
streden worden door alle gemeenrechte- het bestreden vonnis, om aldus uitspraak
lijke rechtsmiddelen, onder meer in geval te doen, steunt op het feit dat verweerster
de beslissing waartegen het derden-verzet pas in de loop van het geding in rechte
aangetekend is, in eerste en laatste aan- met zekerheid kennis en het bewijs gekreleg is gewezen ;
gen heeft van de omstandigheid van de afOverwegende evenwel dat, ten aanzien stand van het handelsfonds, dan wanneer
van het hoger beroep, deze regel geen toe- dergelijk feit de regel door aanlegger in
passing kan vinden wanneer het derden- het eerste deel ingeroepen, niet uitsluit;
verzet rechtstreeks v66r een in hoger be- derde onderdeel (schending. van alle in
rqep wijzend rechtscollege wordt ge- · het middel aangeduide wetsbepalingen)
bracht; dat in dit geval, wegens de aard het bestre~Ien vonnis aanneemt, enerzijds,
eigen aan dat rechtscollege, het derden- dat de verhuurster in de betekening van
verzet noodzakelijk in laatste aanleg be- haar verzet als reden de afstand van het
recht wordt;
handelsfonds, zulks de tekortkoming aan
de verplichtingen van de huurder opleveDa:t het middel naar recht faalt;
rende (artikel 16, I, 4°), heeft kunnen
Over de tegen het vonnis van 13 mei inroepen, hoewel zij daarvan noch het
1954 gerichte voor.ziening :
bewijs noch met zekerheid kennis had,
Over de grond van niet-ontvankelijk- en anderzijds dat, wegens evengemelde
heid door verweerster hieruit afgeleid dat omstandigheid zij het niet vermocht om
het bestreden vonnis voor hoger beroep die reden in te roerien en, bijgevolg, dit
niet behoefde te doen om tot uiting te
vatbaar is :
Overwegende dat deze grond van niet- brengen dat zij hem een persoonlijk recht
ontvankelijkheid om de reeds gegeven re- op hernieuwing ontzegde, hetgeen een
tegenstrijdigheid in de redenen, die met
denen naar recht faalt;
het ontbreken hie1·van gelijkstaat, uitOver het middel, afgeleid uit de schen- maakt en in elk geval ontkent dat de ·
ding van de artikelen 97 van de Grond- mindere of meerdere zekerheid die men
wet en 11, 13, 14, 16, I, 24 en 33 van de heeft in de kennis van een reden tot verwet van 30 april 1951 op de handelshuur- zet niet verschillend mag worden aangeovereenkomsten, doordat, ten aanzien van merkt ten aanzien van de verplichting die
conclusies waardoor aanlegger (verzet reden in de betekening van het verzet te
doende derde) deed gelden dat verweer- vermelden naar gelang zij van zulke of
ster, om zich tegen de hernieuwing van zulke aard is :
de huur te verzetten, v66r de vrederechter
Overwegende dat, volgens het bestreden
bij wie de hU\lrder Bossu, oorspronkelijke
aanlegger, de zaak aanhangig had ge- vonnis en het daardoor bevestigde vonnis
maakt niet op geldige wijze een reden van 8 januari 1953, de genoemde Bossu,
had kunnen inroepen (de beweerde stel- huurder van de lokalen waarvan aanleg-
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ger onderhuurder is, verweerster, ZIJn
verhuurster, verzocht om hernieuwing van
zijn huui·contract in de vormen, bepaald
bij artikel 14 van de afdeling van het
Burgerlijk Wetback welke de regelcn betreffende ili het bijzonder de handelshuurovereenkomsten bevat; dat verweerster
hem, binnen de termijn van dat artikel,
bedoelde hcrnieuwing weigerde, onder
aanvoering, overeenkomstig hct 4° van
artikel 16, van zware tekortkomingen aan
de nit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, welke tekortkomingen
bestonden in het afstaan van zijn huurovereenkomst a an aanlegger;
Overwegende dat, Bossu de verhuurster
gedaagd hebbend om de weigcring van de
hernieuwing niet gegrond te horen verklaren, zij tegcn de eis hct feit deed gelden dat hij aan aanlegger niet enkel de
huurovercenkomst doch tevens .zijn handelsfonds afgestaan had en da t hij derhalve niet meer in de wettelijke voorwaarden verkeerde om tocpassing van artikel 13 van de wet te genieten ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
deze stelling inwilligt; clat het mid del
aan het vonnis verwijt daanloor een weigering van de verhuurster aangenomen te
hebben welke gestcund is op nimtwe reden verschilleml van die welke zij in haar
antwoord ingcroepen heeft, dan wanneer,
wijl zij ze niet binnen de door artikel 14
gestelde termijn van drie maanden aan
de huurder betekend had, zij hem die redenen niet meer mocht tegenwerpen;
Ovel'wegende echter dat nit de niet gecritiseerde vaststellingen van het bestreden vonnis !Jlijkt dat de afstand van de
huurovereenkomst door Bossu aan aanlegger gepaard ging met de afstand van
het in het gehuurde geexploiteerde handelsfonds;
Overwegende dat verweerster, door haar
weigering te rechtvaardigen door de tekortkoming van Bossu aan zijn nit de
huur voortvloeiende verplichtingen wegens de aan aanlegger toegestane afstand
van de huurovereenkomst, noodzakelijkerwijze het feit ingeroepen heeft zoals het
was begaan; dat zij niet behoefde op dat
tijdstip alle wettelijke gevolgen nader te
bepalen welke daaruit sproten aangaande
het ontbreken van recht van de huurder
op hernieuwing van de huurovereenkomst:
Dat derhalve, door zich v66r de recl!ter
bij wie het beroep van de hum·der aanhangig was, te beroepen, in hoofdorde,
op artikel 11, en subsidiair, op artikel 16
van de afdeling van llet Burgerlijk Wet!Joek welke de regelen betreffende de l!andelshuurovereenkomsten in llet bijzonder
bevat, verweerster om haar weigering te ·
reclltvaardigen geen nieuwe reden ingeroepen heeft die onderscheiden is van die
welke zij regelmatig aan de lluurder be-

tekend had, doch zicll ertoe beperkt lleeft
de enige ingeroepen reden nader te omschrijven en daaruit het ontbreken van
een wettelijke grondslag voor de eis tot
hernieuwing af te leiden;
Dat eruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist;
Om die redenen, voegt de zaken samen ;
verwerpt de voorzieningen; veroordeelt
aanlegger tot de kosten.
23 mei 1957. ~ 1" kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggevers, HH. Anciaux Henry de Faveaux en s·ohier. ~ GeUjkluidende conclnsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Demeur, Delacroix en
VanRyn.
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PARITAIR OOMITE. -

BESLISSING.

-

l{ONINKLIJK BESLUIT AAN DEZE BINDENDE
KRACHT VERLENEND. VONNIS DAT HET KONINKLIJK BJ~SLUI'J' ONWET'l'ELlJK VERKLAAR'J'.
~ VONNIS DAT NIE~ PRECISEERT OF DE ON·
WE'l'TELIJKHEID VOORTVLOEIT OFWEL UiT DE
AFWEZIGHEID VAN ELKE BESLISSING VAN HE'l'
PARITAIR COMITE, OFWEL UIT DE OMSTANDIGHEID DAl' DEZE NlE'l' EENPARIG WEED GETROFFEN, OFWEL UIT HE'l' FElT DA'l' HET COMITE
NIET HEEFT GEVRAAGD DAT AAN ZIJN BESLISSING BINDENDE KRACHT ZOU WORDEN VEE·
LEEND. GEBREK AAN MOTIEVEN.

Het vonnis dat, beslissende d.at het besluit van de Regent vwn 18 september
1947 dat, bij toepassing van artikel 12
van de besl'!titwet van 9 htni 1945, Mndende lcracht verleent aan de besUssing
van een paTitair com'ite, alsoolv een m·iwisterieel besluit in u-itvoering van bedoeld besltt'it van de Regent genomen,
onwettfg zijn, doch niet bepaalt of die
onwettelijkheid voortvloe'it ofwel 1tit de
aftveziglwid van ellce beslissing van het
pnt'itair comite, otwel It it de omstand·igheid dat deze niet eenparig weTd get1'0ften, otwel wit het feit dat het comite
n-iet heeft gev1·aagd dnt aan zijn besUssing bindende lc1·acht za-n wo1·den verleend, laat in het midden de grondslag
van de onwettelijlcheid die het relevee1·t, dan wanneer deze g1·ondslnr1 diende bepaald om na te {faan at de wet
van 28 j~tli 1953 betrejjende de Fondsen
voor bestaanszelcerheid, al dan niet ten
deze toepasselijlc was, en is, ten gevolge van deze d~tbbelz-innigheid, niet
regelmat'ig gemotiveerd.
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(RIJKSDIENST YOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T, JONCKHEER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 maart 195G in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis eisers
vordering - strekkende tot betaling der
vergoedingen verschuldigd door een werkgever van het bouwbedrijf krachtens het
besluit van de Regent van 18 september
1947, aangevuld door llet ministerieel besluit van 10 november 1948 en dat aan
eiser opdracht geeft ze te innen voor rekening van het Fonds voor bestaanszekerheid van het bouwbedrijf, - afwijst om
reden, dat er geen beslissing van het Nationaal paritair comite voor het bouwbedrijf zou bestaan die het oprichten van
dergelijk fonds voorziet, zonder nit te
Ieggen waarom het die beslissing als
nietig aanziet, vermits, na te hebben vastgesteld dat die beslissing bij. eenparigheid
van stemmen diende genomen te worden,
het vonnis niet vaststelt da t die voorwaarde niet werd vervuld :
Overwegende dat het ·bestreden vonnis
releveert dat, opdat het besluit van de
Regent van 18 september 1947 aan de beslissing van het Nationaal paritair comite
van het bouwbedrijf bindende kracht had
kurmen verlenen, er, luidens de artikelen 11 en 12 van de beslnitwet van 9 juni
1945 : 1 o een beslissing van g·ezegd coml te
moest bestaan, 2° die beslissing met eenparige stemmen diende te worden getroffen, 3° dat comite aan de Koning had
moeten vragen om aan die beslissing bindende kracht te geven;
Overwegende dat zo het bestreden vonnis oordeelt dat het besluit van de Regent
van 18 september 1947 en het in uitvoering
ervan genomen ministerieel beslnit van
10 november 1948 onwettelijk zijn, het
niet bepaalt of die onwettelijkheid voortvloeit ofwel uit de afwezigheid van elke
beslissing van het paritair comite, ofwel
nit de omstandigheid dat deze niet eenparig werd getroffen, ofwel nit het felt
dat het comite niet heeft gevraagd dat
aan zijn beslissing bindende kracht zon
worden verleend;
Overwegende, immers, dat zo de rechtbank die onwettelijkheid enkel had willen
afleiden uit de afwezigheid van elke beslissing, het nagaan van het voorhanden
zijn van de vereisten opdat het besluit
wettelijk zou wezen, zonder voorwerp
werd;
Overwegende dat het bestreden vonnis

aldns in het miUden laat weik de grandslag van de vastgestelde onwettelijkheid
is, dan wanneer die grondslag diende bepaald om na te gaan of de door aanlegger
ingeroepen wet van 28 juli 1!J53 al dan
niet ten deze toepasselijk was;
Dat znlke dubbelzinnige motieven met
een gebrek aan motieven gelijkstaan, zodat het bestreden arrest artikel 97 van de
Grondwet heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt 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.
24 mei 1!J57. ~ 1" kamer, - Foorzitte1·,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggeve1·,. H, De Bero
saques.
Geli.jkluidende
concl!tsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaato
generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.

le

KAMER. -

24 mei 1957

1° ARBEIDSONGEVAL. - BEGRIP.
2° ARBEIDSONGEVAL. ~ LICHTE HER;
HAALDE INTOXICATIES MET LICH'l'GAS.
GEEN ARBEIDSONGEYAL,
1° Het arbeidsongeval is een plotsel-inge
en onyewone gebeu·rtenis, veroorzaakt
clam· de vlotselinye weTlcing van een !tit~
wendige lcmcht, die zich tijdens en tei·
zalce van cle !tUvoeTing van een arbeidscontmct voo1·doet (1). (Artikel 1 der bij

koninklijk beslnit van 28 september 1931
samengeordende wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitencle
uit de arbeidsongevallen.)
2° Herhaalde lichte intomicat-ies rnet lichtgas, daa1· zij geen plotselinge gebeu.rte.
nis 1t-itrnalcen ve1·tonen niet het lcaralcter van een 'arbeidsongeval (2). (Arti-

kel 1 der bij koninklijk besluit van
28 september 1931 samengeordende wetten betreffende de vergoeding der schade
voortsprnitende uit ue arbeidsongevallen.)

(1) Verbr., 14 januari 1955 (11?·r. T'erb1·.,
1955, biz. 370; Bull. en PAsrc., 1955, I, 494) en
23 december 1955 (A1T. Yerb1·., 1956, biz. 324;
Bull. en PAsrc., 1956, I, 413).
(2) Raadpl. Pm·l. Besch., Kamer, zittijd
1901-1902, nr 302, biz. 106, en verbr., 23 januari 1908 (Bull. en PAsrc., 1908, I, 94).
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LE PATRiMOINE,
T. VERilRAEGKEN EN CONSORTEN.)
ARREST.

ging tot zelfnioord uitmaakte door verweerder gepleegd ten gevolge van de
zware ne:nrasthenie waru::aan hij leed ;
Overwegende dat de rechter over de
grond vaststelt da t die neurasthenie gedeeltelijk te wijten is aan herhaalde en
lichte intoxicaties door lichtgas, door verweerder tijdens de ui tvoering van zijn
arbeid ondergaan;
Overwegende dat het arbeidsongeval
een ongewone, een plotselinge gebeurtenis
is, veroorzaakt door de plotselinge werking van een uitwendige kracht, die zich
tijdens en ter zake van de uitvoering van
een arbeidscontract voordoet;
Overwegende dat, door aan herhaalde,
lichte intoxicaties met lichtgas het karakter van een arbeidsongeval toe te kennen, clan wanneer zulke intoxicaties geen
plotselinge gebeurtenis uitmaken, het bestreden vonnis artikel 1 der bij koninklijk
besluit van 28 september 1931 samengeordemle wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen heeft geschonden;
Dat het middel derhalve gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
en gelet op de wet van 20 maart 1948,
veroorueelt aanlegster tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent, zetelende in hoger
beroep.
24 mei 1957. -· 1 e kamer. - V 001'Zitter,
H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. De Bersaques.
Gelijlcluidende
oonoht.sie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneJ·aal. - Pleiter, H. Simont.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 januari 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, en, in 't bijzonder 1, alinea's 1
en 6, van de wetten OIJ de vergoeding der
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, samengeordend bij koninklijk besluit van 28 september 1931, alinea 3 van
gezegd artikel 1 gewijzigd door artikel 1
der besluitwet van 9 juni 1945, doordat
het'bestreden vonnis, wijzende on het feit
dat de vergiftiging· door lichtgas waaraan
verw~erder Verbraecken leed << op zichzelf
een abnormale en plotse alhoewel herhaalde uitwendige kracht of oorzaak
daarstelt welke tot het ontstaan van de
geestes- en zenuwkrankheid minstens
heeft bijgedragen ll, eruit afleiclt « dat
zulks volstaat om tot arbeidsongeval te
besluiten ... ll en daaruit besluit dat de
geestes- en zenuwkrankheid waardoor
verweerder aangetast was het gev.olg van
een arbeidsongeval is en dat, derhalve,
zijn zelfmoordpogin~ - het gevolg zijnde
van die geestes- en zenuwkrankheid ~
haar oorzaak vindt in een arbeidsongeval;
dan wanneer deze redenen duister en dubbelzinnig zijn, daar de vaststellingen van
de rechter over de groncl het niet mogelijk
maken te bepalen welk ter zake het arbeidsongeval is, dit wil zeggen de plotselinge gebenrtenis voortgebracht door de
werking "\fan eert uitwendige kracht en die
een abnormaal karakter vertoont ten aanzien van het verricht werk, en dan wanneer de vergiftig·ing door lichtgas, bij verweerder vastgesteld, op zich.zelf geen uitwendige kracht, clit wil zeggen een oorzaak van uitwendige oorsprong clie niet
aan het slachtoffer zelf te wijten is uitmaakt; waaruit volgt dat de rechtbank
haar beslissing niet wettelijk gemotiveerd heeft (schending van artikel 97 van
de Grondwet) en het wettelijk begrip van
het arbeidsongeval heeft miskend (schending van artikel 1 van de wetten samengeordend bij koninklijk besluit van 28 september 1931) :
Overwegende dat volgens het vonnis
het verkeersongeval, waarvan verweerder
Verbraecken het slachtoffer werd, een po-

De inbreH./c ov de vervallenveTI"laring van
het reoht een Tijt?tig te stu.,·en, gestTatt
bij artilcel 2 van lle wet van 1 august·us
1924, wot·dt clan aileen begaan wannee,.
lle ve,·vallenve?·lclaanl.e peTsoon een rijht.ig voert op de openbare weg of op
een weg clie voor het openbaa.?' verkee1·
openstaat {1).

{1) Raadpl. de motieven van verbr., 4 october 1954 (An·. Ye1·br., 1955, blz. 43; Bull. en
l'Asrc., 1955, I, 62) en van verbr., 30 april 1956
(ibid., 1956, I, 910).

Over het begrip van openbare weg, ter zake
verkeersovertredingen, raadpl. verbr ., 6 februari 1956 (A,-r. Ye1·br., 1956, blz. 452; Bull.
en PASIC., 1956, I, 578).
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VERKEJEJR. - VERVALLENVERKLARING VAN
RET RECHT EEN RIJTUIG TE STUREN. -• lNBREUK. - VOEREN VAN EEN RIJTUIG Op DE
OPENBARE WEG. - WE.ZENLIJK ELEMENT VAN
RET MISDRIJF.

815(COPPEJANS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 januari 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
·
Over het ambtshalve opgeworpen middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2 van de
wet van 1 augustus 1899 gewijzigd bij de
wetten van 1 augustus 1924 en 16 december 1935, doordat het bestreden vonnis
aanlegger veroordeelt om spijts de tegen
hem uitgesproken vervallenverklaring
een rijtuig te hebben bestuurd, dan wanneer het vonnis niet vaststelt dat hij llet
rijtuig. op de openbare weg heeft gevoerd;
Overwegende dat de wet van 1 augustus
1899, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1924 en 16 december 1935, strekt tot
het regelen van llet openbaar verkeer en
niet van toepassing is op het verkeer op
private wegen, wanneer deze niet voor
het openbaar verkeer openstaan;
Overwegende dienvolgens dat het strafbaar stellen op grond van artikel 2 van
al wie, spijts de tegen hem uitgesproken
vervallenverklaring, een rijtuig zal voeren, vereist dat hij het doet op een weg
die voor het openbaar verkeer openstaat;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door enkel vast te stellen dat aanlegger,
spijts de tegen hem uitgesproken vervallenverklaring een rijtuig bestuurd heeft,
zonder te preciseren dat hij het op een
openbare weg gedaan lweft, niet op alle
wezenlijke elementen van het bekeurde
misdrijf wijst en derhalve de uitgespro·ken veroordeling niet wettelijk rechtvaardigt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde zetelende in
lloger beroep.
27 mei 1957. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Vandermersch, raadslleer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. Gelijklttidende
oonolttsie,
H.
Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
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1° OMKOPING VAN AlVIBTENAAR.
GIFT. - ARTIKEL 246, ALINEA 1, EN 252
VAN RET STRAFWETBOEK. - VOORWAARDE
VEREIST OPDAT ER MISDRIJF ZOU ZIJN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EJN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - ARREST
OP TEGENSTRIJDIGE BEWEEGREDENEN GEGROND ..
SOHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET.
1 o Opdat e1·, in de zin 1:an ae artifcec
len 246, alinea 1, en 252 van het Strafwetboek, omlcoping dam· gift van een
openbaar ambtenaar zott zijn, wo1·dt
·vereist dat de openbare ambtenaar de
gift aanvaa1·d hebbe om een daad van
z'ijn ambt te ve1·riohten.

2° Sohendt art-ilcel 97 van de Grondwet,
het a!'Test waa·rvan de beweegredenen
tot staving van het dispositief gegeven,
tegenstl·ijrlig zijn.

(PR(JCUREUR-GENERAAL TE GENT,
T. VANDEN BROELE EN CONSORTEN.)
ARRE3'J.1,

HET HOF; - Gelet op llet bestreden
arrest, op 2G mei 195G gewezen door llet
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schenc
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 246, 252 en 253 van het Strafwetboek,
113 en 146 van de gemeentewet :
Overwegende dat het bestreden arrest
verklaart dat de. eerste vijf verweerders,
die bestuursdrukkerijen uitbaatten, aan
de andere verweerders, die gemeentesecretarissen en dus openbare ambtenaren
waren, giften geschonken of zouden geschonken hebben, ter gelegenheid van bestellingen van drukwerken ten behoeve
van de gemeente en dat de giften aanvaard werden of aanvaard zouden zijn
geweest;
Overwegende dat het terecht erop wijst
dat voor de toepassing van de artikelen 246 en 252, waarbij de omkoping van
een openbaar ambtenaar strafbaar wordt
gesteld, ondermeer vereist wordt dat deze
de gift aanvaard hebbe om een daad van
zijn ambt te verrichten;
Overwegende nochtans dat, om verweerders vrij te spreken, het arrest steunt op
de beschouwingen, enerzijds, « dat een gemeentesecretaris die eigenmachtig of tegen het bevel van het bevoegd college in
- dit is het college van burgemeester en
schepenen - de drukker aanduidt die de
bestelling zal uitvoeren een misbruik
pleegt en zijn daad niee rechtsgeldig is,
daar hij zijn ambtsbevoegdheid overschreden heeft )), en anderzijds, « dat in casu
niet bewezen wordt dat door verdachten
bestellingen zouden gedaan geweest zijn
die niet gedaan werden in opdracht van
de bevoegde colleges of dat de bestellinc
gen gedaan werden aan een bepaalde
drukker tegen de wil in van de colleges >>;

- 816Overwegende dut die motieven strijdig ' 2° Wanneer de venlachte, definitief ve?·zijn; dat, immers, indien verweerders,
oordeeld op de pubUelce vorde1·ing en bij
gemeentesecretarissen, door de bestellinvoorraad op de b~trgerlijlce vordering,
gen aan de eerste vijf verweerders te
een voorziening in verb?'elcing heeft indoen, een beslissing of een bevel van het
gesteld tegen de eerste beslissing, is de
college van burgemeester en schepenen
burgeTlijlce pa1·tij ont'Uankelijk een meuitgevoerd hebben, zij niet eigenmachtig
marie van antwoo1·d op de voorziening
gehandeld hebben en hun optreden, aldus,
neer te leggen. (Impliciete oplossing.)
volgens de stelling zelve van het arrest, In ,qeval van ve1·we1·ping van (le voo?·ziein hun bevoegdheid viel;
ning vallen de lcosten van deze memol'ie
Dat hieruit volgt dat het arrest het in
ten l(tste van verdaohte (2).
het middel aangeduid artikel 97 van de
Grondwet geschonden beeft;
(VAN EESBEEK, IN TEGENWOORDlGHEID VAN
Om die redenen, verbreekt bet bestreVAN EESBEEK EN DE NEYER,)
den arrest in zover het verweerders vrijspreekt, wat betreft cle telastlegging van
omkoping (A en B) ; beveelt dat melding
ARRES1'.
van onderhuvig arrest zal gemaakt worden op de kant van . de gedeeltelijk verHET HOF; - Gelet op het bestreden
nietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de alzo be- arrest, op 8 december 1956 gewezen door
perkte zaak naar het Hof van beroep te het Hof van beroep te Brussel;
Overwegencle dat de voorziening enkei
Brussel.
gericht is tegen de beslissing over de pu27 mei 1957. - 2• kamer. - Voon:itter, blieke vordering;
H. Vandermerscb, raudsbeer waarnemend
Over bet enig micldel, afgeleid uit de
· voor.zitter.
Verslaggeve1·, H. Huyschending van de artikelen 43, 44, 154,
brecbts.
Gelijlcluidende
concl~tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu- 155, 189 en 211 van het Wetboek van strafreur-generaal. - Pleiter, H. Veldekens. vorclering, cloordat bet bestreden arrest
gewezen werd op een door nietigheid aangetaste rechtsvordering om reden clat, de
genaamcle Georges Soetens, deskundige in
gescbriften, ter zitting van de Oorrectio2• KAMER. - 27 mei 1957
nele Rechtbank te Brussel, 2±• kamer del.
6 mei 1955 gehoord· werd zonder de eed
1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
van cleskundig·e te bebben afgelegd alhoeSTRAFZAKEN, EED. PERSOON ONDERwel bij als deskundige op die zitting is
HOORD V66R EEN STRAFREOHTSMACHT EN
verschenen en verklaringen heeft afgeNIET BELAST DOOR HET GERECHT ME1; EEN DESlegd, en doordat beide arresten van het
KUNDIG ONDERZOEK. ~ ALS DESKUNDIGE BEHof van beroep te Brussel del. 6 october
1'ITELD IN HET ZITTINGSBLAD. MoE·r NIET
1956 en 8 december 1956 cle onregelmatigDE EED VAN DESKUNDIGE AFLEGGEN.
heid der procedure v66r de correctionele
2° VOORZIENING IN VERBREKING. rechtbank hebben overgenomen :
STRAFZAKEN. DEFINITIEVE VEROORDEOverwegende dat uit geen enkel stuk
LING OP DE PUBLIEKE VORDERING EN NIET DEvan de recbtspleging waarop bet hof ver"
FINI'l'IEVE OP DE BURGERLIJKE VOJ,lDERING. mag acht te slaan blijkt clat de genaamde
VOORZIENING VAN VERDAC.HTE TEGEN DE EERG. Soetens met een deskundig onderzoek
STE' BESLISSING. MEMORIE NEERGELEGD
belast werd door de onclerzoeksrechter,
DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ. MEMOniE
de correctionele rechtbank of door een
ONTVANKELIJK. KOSTEN.
andere claartoe bevoegde overbeid;
Dat hij dienvolgens, al werd hij in bet
1° De pe1·soon d·ie oncle1·hoo1·d wonlt 'U66r zittingsblacl als cleskunclige betiteld, de
een stratreohtsrnaoht zonder (loor het bij de artikelen 43 en 44 van het Wetboek
gerecht rnet een d.eslcwndig onderzoelc
van strafvordering voorgeschreven eed
belast te zijn, hoett niet de eed voorniet moest afieggen ;
zien bij artilcel 44 van het Wetboek van
Dat het midclel bijgevolg niet kan aanst1·atvorde1·ing, at te leggen, al wenl hij
genomen worden;
als (leslctinrlige betitelcl in het zittingsOverwegende dat de substantiele of
blad (1).
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing ov~reenkomstig de wet is ;
(1) Verbr., 26 maart 1956 (A1'1'. J1e,·b1·., 1956;
blz. 618; Bull. en PASIC., 1956, I, 793) en de arresten vermeld in de nota 2; verge!. verbr.,
5 november 1956 (A1'1·. Verb1·., 1957, blz. 148;
Bull. en PASIC., 1957, I, 230).

(2) Verbr., 2-9 october 1956 (A1·r. Yerbr.,
1957, blz. 131; Bull. en PASIC., 1957, I, 209).

-817En overwegende dat, zo de voorziening
ingewilligd was geweest, de verbreking
van de beslissing over de publieke vdrdering de verl)reking van de niet definitieve
beslissing over de vorderingen der burgerlijke partijen zou medegebracht hebben;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten, daarin begrepen die van de memorie
nedergelegd door de burgerlijke partijen.
27 mei 1957. - 2e kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Rutsaert.
- Gelijkluidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Bayart (van de Balie van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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VERKEER. ~ VLUCH'l'MISDRIJF.- VERBEURDVERKLARING. - ARTIKELEN 4e EN 43
VAN HET STRAFWETBOEK NIET TOEPASSELIJK.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. STRAFZAKEN. - VERBREKING BEPERKT TOT
HE'l' DISPOSI'l'IEF DAT EEN VERBEURDVER:KLARING Ull'SPREEKT. - DOOR DE WET NIET
VOORZIENE VERBEURDVERKLARING. - VERBREKING ZONDER VERWIJZING.

}o

1o De bepaUngen van het Strafwetboelc
bett·effende de verbmwdverlclarino zijn
niet toepasseUjk op het vluchtrnisd'l·ijf
voorzien door m·tikel 2bis van de wet
van 1 wugttstus 1899, gewijzigd door a·rtikel 3 van de wet van 1 ang·ustus 1924,
hattdende het·ziening van de wetgeving
en de reglernenten OtJ de pol·it'ie van het
wegverkeet· (1).

2° Wanneer een vonnis slechts vm·broken
wordt voor zover het een verbeurdverlclaring bevolen heett en die verbrelcing
geg1·ond is op de t·eden dat de wet ·de
rechter niet toelaat d·nsdanige straf 1/iit
te sprelcen, bestaa.t e1· ,qeen aanleicling
tot verw·ijzing (2).

(SCHOONES.)

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit de schending van de artikelerr 2
en 2bis van de wet van 1 augustus 1899
houdende herziening der wetgeving en der
reglementen op de politie van het vervoer,
gewijzigd door de artikelen 2 en 3 van
de wet van 1 augustus 1924, 42 en 43 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat het · bestreden vonnis,
met betrekking tot de betichting van
vluchtrnisdrijf (betichting 0) een inbreuk
uitmakend op artikel 2bis van de wet van
1 augustus 1899 gewijzigd door artikel· 3
van de wet van 1 augustus 1924, ten Iaste
van aanlegger de verbeurdverklaring uitgesproken heeft van het autovoertuig
«Morris» motor 73616-chas., hetwelk
eigendom van verdachte is en gediend
heeft tot het plegen van het misdrijf;
Overwegende dat de bepalingen van het
Strafwetboek betreffende de verbeurdverklaring niet toepasselijk zijn op het
vluchtmisdrijf voorzien door artikel 2bis
van de wet van l augustus 18!19, gewijzigd
door artikel 3 van de wet van 1 augustus
1924; dat het bestreden vonnis aldus de
in het miduel aangehaalde wetsbepalingen
geschonden heeft; '
Ove1•wegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorrnen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
,
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zoverre llet de verbeurdverklaring van het. aritovoertuig cc Morris »,
motor 73616-chas.,. uitgesproken heeft;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden ov de kant van het
gedeeltelijk vernietigd vonnis ; veroordeelt
aanlegger tot de twee derden van de kosten; Iaat het overige derde ten Iuste van
de Staat; zegt dat er geen aanleiding is
tot verwijzing.
·
27 mei Hl57. - 'lJ' kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer·waarilemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rutsaert.
- Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.

2" KAMER. HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 december 1956 ;in hoger be(1) Verbr., 25 maart 1957 (A1·r. Ve,·b,._, 1957,
blz. 614; Bull. en PAsiC., 1957, I, 890) .
.(2) Verbr., 14 jaiiuari 1952 (A1'1'. T'eTbr'., 19.52,
biz. 239; Bull. en PAsrc., 1952, I, 265).

VERBR., 1957. -
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REWIJS. - AAN DE AKTEN VERiiCHULDIGD
GELOOF. - STRA~'ZAKEN. - VoNNIS DAT AAN
EEN GETUIGE 'l'ER l'ERECHTZITTING ONDER·
HOORD EEN ANDERE VERKLARING TOESCHRI.JFT
DAN DEZE DOOR HEM AFGELEGD. - SCHENNIS
VAN DE AAN HET PROCES-VERBAAL VERSCI!l!LDIGDE (\ELdOF,

-818Sohendt het geloof versohttldigd aan het
1WOoes-verbaal van. de tereohtzittin,q, het
vonnis d.at aan een getnige, van welke
het .verhoO!' in het p1'ooes-verbaal opgenomen werd, een andere verklarin.Q toesohrijft dan aeze die hij afiegde (1).

(DELEY, T. BELGISCHE S'rAAT,
MINIS'l'ER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.

HET HOl!'; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 5 februari 1g57 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Recbtbank
te Gent;
Over bet tweede middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319 en volgende van bet Burgerlijk Wetboek, 163 en 176 van bet Wetboek van strafvordering, doordat bet bestreden vonnis de bewijskracht van het
proces-verbaal, boudende verhoor van
clijkwachter Braeckman ter terecbtzitting
schendt door aan deze getuige de verklaring toe te scbrijven dat bet afvarend
scbip van Oamblain zicb op ongeveer
300 meter van de brug moest bevinden op
het ogenblik dat aanlegger nit de bocht
kwam:
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart dat volgens de t>rugwacbter « op
het ogenblik dat aanlegger, toen bij met
zijn sleepboot .nit de bocht kwam bet
schip van Oamblain opgemerkt heeft >>,
hij zicb « op minstens 150 meter van de
brug van Zingem moest bevinden, wijl
Oamblain zich er zijnerzijde on ongeveer
300 meter van moest bevinden; (zie verklaring van Braeckman ter zitting van de
politierecbtbank) >>;
Overwegencle dat luidens bet procesverbaal van gezegde terecbtzitting getuige
Braeckman voornoemd dienaangaandio{ verklaard beeft : « .. . die bocht is ongeveer
een 300 meter van de brug. Van Gent' kan
:men de brug zien op een 150 tot 200 Inec
ter-... >>;
Overwegende dat deze verklaring welke
een loutere plaatsbeschrijving behelst,
niet bepaalt op welke afstand het afvarend schip van Oamblain werkelijk de
brug genaderd was toen aanlegger nit de
bocht kwam;
Overwegende dat het vonnis derhalve
de bewijskracht van het proces-verbaal
van verhoor van getuige Braeckman heeft
geschonden ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de verbreking van
(1) Verbr.; 2 juli 1956 (An·. T'erbL, 1956,
blz. 931; Bull. en PASIC., 1956, -1, 1217).

de beslissing gewezen over de publieke
vordering de verbreking met zich brengt
van de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering, die er het gevolg van
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis zonder dat er aanleiding we.ze
tot onderzoek van de andere middelen die
de verbreking zonder verwijzing niet zouden kunnen meebrengen; zegt dat melding
van onderha vig arrest zal gedaan worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Dendermonde, zetelende in
graad van beroep; veroordeelt verweerder
tot de kosten.
27 mei 1957. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Vanaermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
- Gelijklttidende oonclus-ie, H. Depelchin,
ad vocaa t-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLUI~
TEN DIE ZEKERE BEWIJSELEMENTEN BETWISTEN. - BESLISSING DIE OP DEZE ELEMENTEN
NIET S'l'EUNT, - BESLUITEN DIE NIET BEANTWOORD MOE1'EN WORDEN.
De reohter is niet ve-rpUoht oonolttsies te
beantwoorilen die de wettelijlche-id van
zelce1·e bewijselementen betwisten, wanneer zijn beslissing op deze elementen
niet steun t (2) .

(WINDMOLDERS.)
ARRES'r.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat de voorziening:•enkelgericht is tegen de beslissing over de publieke vordering ten laste van aanlegger
ingesteld;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest niet antwoordt op de door aanlegger in getekende
conclusies gedane opwerpingen in rechte
betreffende de rechtsgeldiglleid van het
genomen bloedstaal :
(2) Verbr., 7 november 1955 (A1·r.
1956, blz. 175; Bull. en PASIC., 1956,
raadpl. verbr., 26 maart 1956 (A1·r.
1956, biz. 615; Bull. en PASic., 1956, I,

T'erbr.,
I, 217).;
T'e1·br.,
787).

-
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Overwegende dat het midqel enkel gericht is tegen de beslissing waarbij aanIegger tot een afzonderlijke straf veroordeeld w.erd wegens de betichting D, om
op een openbare plaats in staat van dronkenschap een voertuig te hebben bestuurd;
Overwegende dat, wat betreft deze betichting, het bestreden arrest de beweegredenen van het beroepen vonnis niet
overneemt en uitdrukkelijk verklaart
« geen rekening te houden met het deskundig verslag betreffende het bloedstaal » ; dat het zijn beoordeling steunt op
verscheiden andere bewijselementen welke
het opsomt; dat het derhalve niet gehouden was de betwistingen te beantwoorden
omtl~ent de rechtsgeldigheid van een bewijselement welk het uitdrukkelijk heeft
geweerd uit de gronden waarop het hof
van beroep zijn overtuiging heeft gestaafd;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
uitgesproken straffen de door de wet voorziene straffen niet overtreffen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 mei 1957. - 26 kamer. - Voorzitte1·,
H. Yandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Neven. Gelijlcluidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BE-

ZWAARSCHRIFT. BEZWAARSCHRIFT GERICHT TEGEN EEN BELASTING, VAN AMBTSWEGE
GELDENDE VOOR DE ANDERE OP DEZELn'DE BES1'ANDDELEN GEVESTIGDE BELASTINGEN. ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3, LAATSTE ALINEA, VAN
DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. BEPALING
NIET TOEPASSELIJK WANNEER DE ANDERE BELASTI/'lGEN REEDS HE'l' VOORWERP HEBBEN GEMAAKT VAN EEN DEFINITIEVE BESLISSING.

Wanneer, op een bezwaarschrift ge·richt
tegen een aanslag in ·de inlcomstenbelasting, een defin'itieve beslissing van de
di1·ecte~w der belastingen is t~tssengelco
men lean een bezwaarsclH;itt naderhand
in,qe(Uend, in de tennijn van arUlcel 61,
paragraaf 3, van de samengeschalcelde
wetten, teuen een andere inlcornstenbelastin;;, ~evestigd op dezelfde best(tnddelen als de eerste aanslag, deze n·iet
een nieuwe maal aan het oo1·deel van de
directeur der belastingen onderwe1·pen.

(Samengeschakelde wetten betreffende

de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3,
laatste alinea; wet van 30 mei 1949,
art. 1, en wet van 27 juli 1953, artikel 2, 2°.)
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER
T. ZAMAN.)

VAN

FINANCIEN,

ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 tot 1352
van het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65, 66 en 67 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1 van de wet van 30 mei 1949
tot vervanging van artikel 61, paragraaf 3, laatste lid der samengeschakelde
wetten, doordat het hof van beroep beslist
dat, krachtens artikel 1 van de wet van
30 mei 1949, het bezwaarschrift tegen de
extrabelasting van ambtswege geldt voor
de in de inkornstenbelastingen over de
dienstjaren 1941 tot 1945 op de.zelfde betwiste bestanddelen gevestigde aanslagen,
niettegenstaande het verwerpen, zonder
rechterlijk gevolg, van een tegen die aanslagen vroeger ingediend bezwaarschrift,
en derhalve, zoals in zake extrabelasting,
beslist dat die aanslagen dienen verbeterd
op grond van een vermindering van de
aanslagbasis eensdeels met 209.500 frank
wegens een vergisssing begaan door de belastingplichtige in zijn onder dekking der
fiscale amnestie gedane aangifte en anderdeels met 102.000 frank fictieve lonen aan
ziju medewerkende kinderen, welke reeds
in zake ~cxtrabelasting door de directeur
der belastingen werden aangenomen, dan
wanneer de toepassing van bewust artikel 1 van de wet van 30 mei 1949 niet kan
nitgebreid worden tot de belastingsaanslagen gevestigd op dezelfde betwiste bestanddelen als de belasting waartegen het ·
bij dit artikel bedoeld bezwaarschrift
werd ingediend, .zo die aanslagen het voorwerp hebben uitgemaakt van een vroeger
tijdig ingediend bezwaarschrift, waarover
de directenr der belastingen overeenkomstig artikel 65 der samengeschakelde wetten een gemotiveerde beslissing over de
grond der betwisting heeft getroffen welke
definitief is geworden en dus kracht van
gewijsde heeft bekomen :
Overwegende dat nit het bestreden arrest en nit de aan het hof regelmatig
overgelegde stukken blijkt dat aanlegger
tegen een aanvullende aanslag in de extrabelasting een bezwaarschrift had ingediend hetwelk dooi· de directenr der be-

-820l<tstingen ontvankelijk werd verklaard ; het llet arrest 'verwijt ontlastingen te hebdat.deze ambtenaar, enerzijds besliste dat ben toeg·ekend in ·de gewone bela!ltingen
de' belastbare inkomsten van elk der over de dienstjaren 1941 en 1945, het middienstjaren 1941 tot 1945, welke tot het del feitelijke grondslag mist;
vaststellen van de exceptionele winst geOverwegende dat door te beschikken
diend hadden dienclen verminclerd met het dat << !let bezwaarschdft gericht tegen een
bedrag van '12.000 frank + 8.400 frank belasting gevestigd op betwiste bestandvertegenwoordigende het fictief door de delen, van ambtswege geldt voor de anldncleren van de belastingscllulclige ver- dere op de.zelfde bestanddelen gevestigde
cliende loon (gezamenlijk 102.000 frank) belastingen, zelfs wanneer de wettelijke
en anclerzijds aanleggers aanspraak tot termijnen tot reclamatie tegen deze laatllet bekomen van de aftrekking van de ste · belastingen zouden verstreken zijn >>,
JJelastbare grondslag van de sommen van !let artikel 1 van de wet van 30 mei 1949
29.500 frank, 90.000 frank en 90.000 frank de belastingpliclltige toelaat dergelijke be(gezamenlijk 209.500 frank), welke, vol- lastingen alclus te betwisten binnen een
gens zijn mening, bij de scllatting van de verlengde termijn, doch niet als uitwerbelastbare inkomsten over de dienstjaren king heeft een tweede recht tot reclamatie
1942, 1943 en 1944, dubbele belastingen open te stellen, wanneer, zoals in onderzouden uitgemaakt hebben, als ongegrond lla vig geval, reeds een definitieve beslisafwees ;·
sing, welke kracht van gewijsde heeft beOverwegende dat llet bestreden arrest komen, over een eerste reclamatie werd
beslist enerzijds, dat, wat de extrabelas- getroffen;
ting· a~ngaat, er aanleiding bestaat om
Overwegende dat het bestreden arrest,
niet alleen de som van 102.000 frank doch dienvolgens, niet zonder de in het middel
ook die van 209.500 frank van de belast- aangeduide wetsbepalingen te schenden
bare grondslag af te trekken en, ancler- lleeft kunnen beslissen dat de belastbare
zijds, dat die zelfde sommen van de be- grondslag·en van elk der aanvullende aanlastbare grondslagen in de gewone belas- slagen artikel 125577, over de dienstjaren
ting over de dienstjaren 1941 tot 1945 die- 1943 en 1944 dienden verminderd met
nen afgetrokken te worden;
90.000 frank en aldus volledig moesten
Overwegende dat de voorziening llet ar- vernietigd worden om reden dat aldus
rest slechts critiseert in zover het over een dubbele belastlng zou voorhanden zijn
de aanslagen in de gewone belastingen met de vorige aanslagen onder artiuitspraak doet;
kel 85655, dienstjaar 1943 en artikel 87842,
Overwegende dat lle voorziening enkel dienstjaar 1944;
staande houdt dat die outlasting voor de
Dat het met dergelijke schending is dat
gewone belastingen niet mocllt worden llet op de_ aanslag artikel 125577 diensttoegestaan, omdat, zo naar luid van de jaar 1942 een outlasting van 29.500 frank
wet van 30 mei 19·49 een bezwaarscllrift en van 12.000 frank+ 8.400 frank wegens
gericht tegen een aanslag (ter zake een fictieve lonen heeft toegestaan;
aanslag in de extrabelasting) van ambtsDoell overwegende dat door de sommen
·wege geldt tegen andere op dezelfde be- van
90.000 frank van de belastbare inkomstanddelen gevestigde aanslagen (in on- sten over de dienstjaren 1943 en 1944, af
derhavig geval aanslagen in de gewone. te trekken, het arrest verweerder volkobelasting), deze uitbreiding van het recla- men outlast llad van de aanslagen betrefmatiei'ecllt echter door voormelde wet fende die dienstjaren waarover de direcniet toegelaten is, wanneer reeds vo6r ge- ·teur op 26 november 1946 een definitieve
zegde reclamatie deze anclere aanslagen beslissing llttd getroffen en dat, bijgevolg,
zelf het voorwerp hadden uitgemaakt van de aanvullende outlasting der sommen van
een bezwaarscllrift. waarover een defini- 12.000 frank + 8.400 frank wegens fictieve
tieve beslissing getroffen werd;
lonen aldus noodzakelijk voor de dienstDat de voorziening ttanvoert dat, in on- jaren 1943 en 1944 toegestuan werd op de
derhavig geval, de aanslagen, waarom- belastbare grondslag van anclere belastintrent het arrest ontlusting verleent, op gen dan die welke in het middel zijn aan2G november 1946 llet voorwerp van een geduid (artikel 125577) ;
defiilitieve beslissing van de clirecteur der
Dat het middel niet beweert dat llet
belastingen hadden uitgemaakt;
Overwegende flat nit die regelmatig bij arrest de grondslagen van die andere becle voorziening gevoegde beslissing blijkt lasti..ngen niet wettelijk vermocht te wijdat de reclamatie waarover zij uitspraak zigen;
Om die redenen, verbreekt het bestredeed slechts aanvullencle aanslagen in de
gewone belastingen over de clienstjaren den a,rrest, doch enkel in zover het uit1942, 1943 en 1944 betrof, welke voor elk- spraak heeft gedaan over de gewone beeen van die dienstjaren op aanvullende lasting·en en aftrekking van 29.500 frank,
belastbare elementen van 90.000 frank ge- 90.000 frank, 90.000 frank wegens dubbele
belastingen alsook van een som van
vestigd werden;
Overwegemle bijgevolg, dat, in zover 12.000 fralflk + 8.400 frank wegens fictievP

-821lonen voor het dienstjaar 1942 heeft toegestaan; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gedaan worden op de
kiw:t .van de gedeeltelijk vernietigde be.slis~i:ng; veroordeelt verweerder tot de
helft uer kosten, de andere helft blijvende
ten laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik ..
28 mei 1957"- 2° kamer. - Voo·rzittet·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter: - Ve1·slaggever, H. Delahaye.
- Gelijklnidend,e concl~tsie, H. F. Dumon,
.advocaat-generaal. - PleUers, HH. Van
Leyriseele en Pollet (deze laatste van de
Balie te Antwerpen).
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BEWIJS. AAN DE A'K'l'EN VERSOHULDIGD
.GELOOF. ~ DIREO'l'E BELASTINGEN. BESLISSING VAN DE DIREOTEUR DER BELASTINGJ!;N DIE IN DE BELASTBARE GRONDSLAG ZE'KERE WINS'l'EN DOOR DE BELASTINGPLIOH'l'IGE
AA~GEGEVEN, BEGREPEN .HEEB'T. ARREST
DAT. BESLIST DAT DE VAN AMB'l'SWEGE GEVES·rihDE AANSLAG NIE'l' WILLEKEURIG IS, DAAR
DE ADMINISTRATIE DEZE WINSTEN AAN DE BE.LASTING NIET HEEE'i.' ONDERWORPEN, SOHEN.NiS VAN DE .BEWIJS'KRAOHT VAN DE DIREOTOi.RIALE BESLISSING.

Wanneer de d-irecteut· der . belastingen,
uit.~pmak doende op het bezwaarschritt
.van de belast-ingplichtige, de belastbare
grondslag van cle van nmbts·wege geves.tigde annslag heett bepaald, doo·r er de
winsten in te bem·ijpen aangegeven
.door (i.e belastingplichtige als voo?·tko·mende van onderaawnemingen, schendt
.de bewijskracht gehecht aa.n de director.ia.le beslissing, het arrest dat beslist
dat de belastbare grondslag van ambts1UJege bepaald bij vergelij king met
.soortgelijlce belastingplichtigen niet wil.lelceurig is daar de administratie blijlc
.heeft gegeven van rnatigheid door geen
winst op de oncler·aannemingen aan te
:relcenen.
(HOSTENS, '1'. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN B'INANOIEN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
:arrest, op 2 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
:over het tweede middel, afgeleid uit de
schending' van de artikelen 97 van de
<Gi·ondwet en 1317 tot 1322 van het Burger-

lijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist dat, alhoewel het percentage
,,mn 65 t. h. winst op de uitbetaalde
lonen hoog schijnt, de aanslag van ambtswege nochtans niet willekeurig is, omdat
slechts op de grondstoffen een winstmm'ge
van 10 t. h. werd aangenomen en geen
winst werd aangerekencl op de onderaannemingen, clan wanneer uit de beslissing
van de directeur en uit de samenvattende
nota van de administratie blijkt dat in
de door de directeur weerhouden winstberekeningen wel een winst van -10 t. h. op
de onderaannemingen 'is opgenomen :
Overwegencle clat de uitspraak van het
arrest over de vaststelling van de belast- .
bare grondslag met betrekking tot de inkomsten welke aanlegger in hoedanigheid
van herbergier heeft verkregen, door de
voorziening niet wordt bestreden;
Overwegende dat uit de stukken, wain'op .het hof vermag acht ~e slaan, blijkt
clut de belastbare grondslag van aanleggers winsten als aannemer mnbtshalve
bepaald wercl naar de normale winsten of
baten van soortgelijke belasfingsplichtigen mits inachtneming van de nauwkeurig
in de directoriale beslissing bepaalde elementen;
·
Overwegencle dat, na vastgesteld te P,ebben dat er ter zake geen volkomen gepaste vergelijkingspunten te vinden waren, het bestreden arrest beslist dat de
aangenomen aanslugbasissen niet willekeurig vooi·komen, omdat, zo de in aanlilerking genomen winstmarge van 65 t. h.
op de uitbetaalde lonen hoog mag schijnen « als men weet dat requestrant meestal als onderaannemer optrad, wat een
mindere winst afwerpt >>, de administratie anderzijds «breed is geweest met
slechts een winstmarge van 10 t. h. op de
grondstoffen aan te nemen (tegen 20 t. h.
bij de vergelijkingstypes) en geen winst
aanrekent op de onderaannemingen (tegen
10 t. h. bij de soortgelijke schatplichtigen) »;
Maar overwegende dat de directeur der
belastingen, de door aanlegger gedane
winstberekeningen onderzoekend, de voorgestelde winst van 10 t. h. op de onderaannemingen aanneemt en ze in de belastbare grondslagen behoudt door uitdrukkelijk in zijn beslissing te vermelden : << leveringen en onderaannemingen : jaar 1950,
jaar 1951- aan te nemen »;
Overwegende derhalve dat de rechter
over de grond de bewijswaarde schendt
die aan de directoriale beslissing te hechten is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet
over de aanslagen op de winsten van aanlegger als aannemer; zegt dat melding
van onclerha vig arrest zal gemaakt wor-

-822den op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; legt de kosten ten
laste van verweerder; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
28 mei 1957. - 26 kamer. - Voorzittet·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslag_qevet·, H. Delahaye.
- Gelijlcluidende conclttsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
!NK{)MSTEN ONDERHEVIG AAN DE BELASTING.
~ lNKOMSTEN VATBAAR VOOR DE SPECIALE
BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVI,OEIEND Ul'l'
LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. ~
!NKOMSTEN DIE KUNNEN ONDERWORPEN WOR·
DEN AAN DE GEWONE INKOMSTENRF:LASTINGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

SPECIALE RELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRES1'A1'IES AAN
DE VIJAND. WET VAN 15 OCTOBER 1945,
ARTIKEL 14. AFTREKKING VAN ZEKERE
BELASTINGEN VAN BET BEDRAG VAN DE SPECIALE
RELASTING.

1° Geen bepalinu, noch van de samengeschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelast-ingen, noch van de wet van
15 october 1945, beperlct het vestigen
van de aanslagen in de gewone belastingen tot het deel van de inlcomsten
waat·op geen speciale belasUng voortvloeiend uit leveringen en prestaties
aan de vijand geheven wordt (1).
2° Om een dnbbele belasting te voorlcomen
van dezelfde iitlvornsten ten laste van
een zelfde belastingplicht-ige ·voorziet artikel 14 van de wet van 15 october 1945,
tot invoering van een .~peciale belas"
ting op de winsten voortvloeiend ttit
levedngen en prestaties aan de vijand,
dat zelcere belasUn_qen tentgbetaald znllen wot·den, of afgetrolclcen zullen worden van de speciale belasting, in de
mate welke het bepaalt (2).
(BELGISOHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN, .
T.
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK1'E
AANSPRAKELIJKHEID VAN· DE CASTEELE EN
M. VAN DE CASTEELE.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) en (2) Verbr., 12 juli 1955 (A>•r. YedJ?'.,
1955, _blz. 93(); Bttll. en PAsrc., 1955, I, 1238).

arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het '
Hof van beroep te Gent;
·
Over het enig· middel, afgeleid nit M·
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322 van het Bur~
gerlijk Wetboek, 35, paragraaf 4, en 55,
paragraaf 1 van de wetten op de inkom. '
stenbelastingen samengeschakeld bij be- ,
sluit van 31 juli 19i3, 7 van de wettelijkebepalingen betreffende de nationale crisisbelasting, 7, paragraaf 3 en 14 van de wet
van 15 october 1945, tot invoering van een.
speciale belasting op de winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan:,
de vijand, en 2, paragraaf 1, litt. a, .en .it,
paragraaf 4, eerste lid, van :de we{,y3:n.
16 october 1945, tot invoering
een
extrabelasting op de in oorlogstijd' b~-
haalde exceptionele inkomsten _wi:nSten
en baten; doordat het hof van beroep beveelt de ten laste van Maurice Van de·
Casteele gevestigde aanslag over het
dienstjaar 1948, navordering van 1945, ar-'
tikel 1663, en de te zijnen laste gevestigde
aanslagen in de extrabelasting door een_
vermindering met 141.492 frank der belastbare basissen te herzien, omdat dit
bedrag, hetwelk de niet-uitgekeerde win.sten der Personenvennootschap met be-perkte aansprakelijkheid Van de Casteele
dubbel vertegenwoordigt, enerzijds in
hoofde van Van de Casteele en anderzijds
in hoofde van de Personenvennootschap·
met beperkte aansprakelijkheid Van de
Casteele belast werd en eerstgenoemde·
derhalve bewijst dat hij zich vergist heeft
waar hij zich akkoord verklaarde om het
bedrag van 141.492 frank in zijn vermogenstoestand op 9 october 1944 te laten
opnemen; dan wanneer krachtens arti-kel 35, paragraaf 4, der voormelde sam.engeschakelde wetten, de niet uitgekee;rde
winsten, 141.492 frank, van het boekjaar·
1944 van deze Personenvennootschap met
beperkte aansprakeliikheid volledig in
hoofde van Maurice Van de Casteele in
de inkomstenbelastingen o,;er het dienstjaar 19!5 moesten belast worden; ·dan
wanneer, zoals blijkt uit de stukken va:n
het dossier, die winst niet in de belastbare grondslag van de in zijn hoofde geheven extrabelasting werd opgenomen;
dan wanneer geen enkele wetsl1epaling bewuste taxatie in de inkomstenbelastingen
beperkt, hoewel de Personenvennootschapmet beperkte aansprakelijkheid Van deCasteele, krachtens artikel 7, paragraaf 3,
van de wet van 15 october 1945, de speciale belasting op de winsten van haarboekjaar 1944 voortkomende van leveriii""
gen aan de vijand heeft ondergaan, doch
na toepassing van artikel 14 clezer wet;
dan wanneer derhalve er geen wettelijk;
verboden clubbele bela sting bestaat en lJ_et,

van
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.akkoord van Van de Casteele met de aan:slagbasissen door geen vergissing is aangetast:
Overwegende dat, met betrekking tot
het in het middel bedoeld winstenbedrag
van 141.492 frank, het hof van beroep het
door Maurice Van de Casteele ingesteld
beroep gegrond verklaart in zover het
.strekt tot het weren van gezegd bedrag
nit de belastbare basissen der gewone en
extrabelasting; dat deze beslissing op de
beschouwing steunt dat hier dubbel gebruik voorhanden is, omdat « waar het
beheer de boekhouding van de Personen~
vennootschap met beperkte aansprakeliikheid vei'werpt, en de winsten ervan voiledig in haren hoofde forfaitair belast, de
volgens de boekhouding niet uitgekeerde
winsten reeds in de aanslag gevestigd
lastens de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid begrepen zijn ll
zodat er geen aanleiding meer zou bestaan
tot aanslag in' hoofde van Maurice Van
-de Casteele;
Overwegende, enerzijds, dat, volgens de
aan het hof regelmatig overgelegde stukken, kwestieus bedrag van 141.492 frank,
in hoofde van de Personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Van de
Casteele slechts in aanmerking werd genomen tot bepaling van de aanslagbasis
in de speciale belasting ingevoerd door de
wet van 15 october 1915, doch geenszins
met betrekking tot de vestiging van gewone belastingen of van een extrabelasting in hoofde dezer personenvennoot-schap;
Overwegende, anderzijds, dat, volgens
bedoelde stukken, hogervermeld bedrag
van 141.492 frank niet blijkt in aanmerking te zijn genomen tot vestiging van
-de extrabelasting ten laste van Maurice
V.an de Casteele, terwijl, tot. voorkoming
·er van dat de ten laste van de Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigde speciale belasting een dubbele belasting zou uitmaken met de ten
lilste van haar zaakvoerder, Maurice Van
-de Casteele, gevestigde gewone belastingen, een som van de S]Jeciale belasting
werd afgetrokken en het bedrag der terug
te . bebtlen gewone belastingen door de
.administratie bepaald werd;
. Overwegende dat geen enkele wetsbepa1ing het vestigen van aanslagen in de gewone belastingen beperkt tot het deel
vim de winsten waarop geen speciale belasting geheven wordt; dat artikel 14 van
-de wet van 15 october 1945 aileen tot
voorkoming van dubbel gebruik een aftrekking van belastingen van het bedrag
-der speciale belasting voorziet;
Overwegende da~, zoals hierboven aangewezen, volgens de aan het hof overgelegde stnkken geen dubbele belasting in
de zin van .de wet voorhanden is;

Dat het middel bijgevolg gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, voor zoveel het het door Maurice Van de Casteele ingesteld verhaal
gegrond verklaart waar het strekt tot het
weren van een bedrag groot 141.492 frank
nit de belastbare basissen der gewone en
extrabelasting; beveelt dat melding van.
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder Maurice Van de Casteele tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het·
Hof van beroep te Luik.
28 mei 1957. - 2" kamer. - Vooni!itter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever-, H .. Rutsaert.
- Gelijlcluidende conclusie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. - FisCALE
COMMISSIE. - lNKORTING VAN DE TERMI.JN
W AARIN DE BELASTINGSCHULDIGE IN KENNIS
MOET GESTELD WORDEN VAN DE DATUM WAAR"
oP DE FISCALE COMMISSIE HAAR ADVIES ZAL
UITBRENGEN. ~ MELDING VEREIST IN HET
PROCES-VERBAAL VAN DE COMMISSIE. - SUBSTAN'l'IELE FORMALITEI'.f,
W anneer de controleur der belastin,qen de
termijn in dewelke de belastingpUchtige
in lcennis moet gestelll worden van de
datum waarop lle fiscale cornmissie haar
advies zal uitbrengen, tot vijf dagen
herleidt, moet het proces-verbaal van de
zitting van de commissie vaststellen dat
de controle1tr deze inlcor·ting noodzakelijlc heett geacht om lle belan{len der
Schatlcist te ,;rijwaren (1) ; deze tormalite·it is substantieel. (Kon. besluit van

22 september 1937; kon. besl. van 30 dec
cember 1939, art. 33.)
(MINNE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST .
HET HOF; - Gelet ov het bestreden
arrest, op 15 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
·
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendiug van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 3, van de wet(1) Verbr., 6 maart 1956 (A1~·. Yerb1·., 1956,
biz. 552; Bull. en PAsrc., 1956, I, 712).

-824ten. betreffemle. de inkomstenbelastingen,
samengeschakelcl bij besluit van 31 juli
1913 en voor zoveel als noclig, bij besluit
van' de Regent van 15 januari 1948, en 33,
vooral dercle en vierde lid van het koninklijk besluit van 22 september 1937 gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 december 1939, doordat het bestreden arrest
verklaart clat ·in llet proces-verbaal van
de :fiscale commissie de gedrukte tekst
vaststellende clat de verkorte termijn
noodzakelijk werd geacht om de belangen
van de Schatkist te vrijwaren, « bij vergissing ll met de pen geschrapt werd,
maar clat die « vergissing ll niet van aard
zou zijn de nietigheid van de beraadslaging teweeg te brengen, daar artikel 33
van het voormeld koninklijk besluit niet
beschikt dat cleze melding orl straf van
nietigheid vereist is, clan wanneer de wettekst die voorscllrijft dat melding zal gemaakt worden in het }}roces-verbaal van
de zitting der commissie van de omstandigheid cla t de termijn werd ingekort,
van openbare orcle is, en de nietiglleid van
dit advies medebrengt, waar de gevolgen
van clit advies der fiscale commissie zo
zwaar voor de belastingplichtige zijn :
Overwegende dat artikel 33 van llet koninklijk besluit van 22 september 1937, bij
dat van 30 december 1939 gewijzigd, voorschrijft minstens vijftien dagen op voorhancl a'an cle betrokken belastingsclluldigen bij ter post aangetekend schrijven
kennis te geven van de datum waarop de
krachtens artikel 55, paragraaf · 3, ingestelde fiscale commissie haar advies nopens hun taxatie zal uitbrengen, dat die
termiin uitzonclerlijk door de controleur
tot een minimum van vijf clagen kan ingekort worden ingeval hij die maatregel
noodzakelijk acht om de belangen der
Schatkist te vrijwaren; clat die wets bepaling er bij voegt dat van deze omstandigheicl melding zal gemaakt worden in
het proces-verbaal van de zitting van de
commissie ;
Overwegende gewis clat het bestreden
arrest er op wijst clat << blijkbaar bij een
materH\le vergissing de gedrukte tekst
vaststellende dat de verkorte termijn
nooclzakelijk werd geacht om de belangen
der Schatkist te vrijwaren, met de pen
geschrapt werd ll; dat het echter er bij
voegt dat deze melding niet op straf van
nietigheid vereist is en dat uit de vervroegde oproeping zelf af te leiden is dat
de administratie van oordeel was dat
zulks nooclzakelijk was voor de belangen
van de Schatkist;
Overwegende dat het arrest llierdoor
vaststelt eensdeels dat het te vermelden
feit werkelijk bestond en andercleels dat
de melding ervan in het proces~verbaal
gescllrapt wercl; dat llieruit voortvloeit
dat, naar luid van het arrest, de vereiste

melding in het proces-verbaal van de zitting van de commissie niet gemaakt :werd,
niettegenstaande deze formaliteit nochtans substantieel was;
Dat llet micldel derhalve gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de scliending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322,
1349, 1350 en 1353 van het Burgerlijk Wetbock, 55 en 56 van de wetten betreffcnd~
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 en, voor
zoveel als nodig, bij besluit van de Hegent
van 15 januari 1948, en 2, parag'raaf 3,
en 19 van de wet van 16 october 1915 tot
invoering ener extrabelasting, doordat,
het bestreden arrest verklaart, dat, wat
betreft de stock op 9 october 1944!· Welke
volgens de aanlegger op 0 frank moest: bepaald worden, « requestrant welisw,aar
zijn aanvoering omtrent het. beweerd gebruik van een .bedrag groot 100.000 frank
afgehaald van de bank op 30 augustus.
1944 door een attest staaft, maar dat de
adm'inistratie terecllt aan dit attest enig·
belang ontkent, omdat de beweerde operatic niet blijkt uit de boekllouding van
requestrant nocll uit cleze van de Jirma
iVIinne-Langedock die het voormeld attest
afgelever<l heeft ll, zodat hij llet bewijs
van het juist bedrag van zijn ~nkom&ten
niet gelevercl lweft, zelfs als « men, aanneemt tlat hij zulks op onreclltstreekse·
wijze zou vermogen te doen, bij midde1
van vermoedens die een redelijke overtuiging kunnen geven ll, dan wanneer .aanleg-.
ger in verband met de terugtrekkmg van
100.000 frank op 30 augustus 1944 '(stock
9 october 1944) niet beweerde en zeker
niet alleen beweerde dat hij het tegenbe~
wijs voorzien bij artikel 2, paragraaf 3,
van de wet van 16 october 1945, wou leveren, maar ook dat deze terugtrekking
geen vermoeden uitmaakte, waar,op deadministratie haar ambtshalve aansrag·
kon steunen, (zodat artikel 97 van, ·deGrondwet werd geschonden weg·ens J).iet
beantwoorden van de conclusies van · requirant, ofwel artikel 56 van de samengeschakelde wetten), clan wanneer het arrest het attest vanwege de firma Lange-dock no pens de vereffening van. een
schuid van 100.000 frank, niet kan ver~
werpen, wegens het feit dat dit n~et ingeschreven werd in de boekhoudmg van
aanlegger, noch in deze van de firma
iVIinne-Langedock, daar zij er geen badden, hetgeen blijkt nit de fotocopien derstukken 22 en 23 zodat het aan de stukken
verschuldigd geloof geschonden werd,:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende clat het bestreden arrest.
erop wijst dat, wat de gewone belastingen
betreft, aanlegger vergeefs tracht te doen
aannemen dat hij op 9 octoller 19·14 geen
stock bezat, wijl hij het bewijs niet rleverl
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van het juiste bedrag ZlJller inkomsten,
-en, wat de van ambtswege in de extrabelasting gevestigde aanslag betreft, dat het
hof vau beroep n:iet overtuigd is dat hij
op. 9 october 1944 geen stock bezat, wijl
:zijn bewering betreffende een betaling ge·daan met het op 30 augustus 1944 van de
bank afgehaald hedrag van 100.000 frank
niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat aanlegger in zijn con·clusies de stelling van de administratie,
volgeus welke hij met die sam voorraad
zou gekocht hebben, bestreed, onder meer,
-door staande te houden dat het door de
admiuistratie aangevoerd element, dat hij
<>P 30 augustus 1944 100.000 frank van de
bank afhaalde, geen vermoeden uitmaakt
-dat hij op 9 october 1944 in het l.Jezit was
van een met cUe sam aangekochte voor:raad·
bv~rwegende dat door de uitleg van
.aaillegger van de hand te wijzen, volgens
welke · hij de sam van 100.000 frank tot
delging van een vooraf l.Jestaande schulll
.aanwendde, de rechter over de grand .zijn
·opwerping niet heantwoordt heeft betreffende het hestaan of het niet bestaan van
het vermoeden waarop de administratie
het opnemen van de 100.000 frank in de
belastbare basis steunt; dat hierdoor het
.arrest artikel 97 van de Grondwet geschonden heeft ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
.ge~rond is ;
Om llie redenen, verbreekt het hestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
.!>.ant van de vernietigde beslissing; verQ'ordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroer}
te Luik.
28 mei 1957. - 26 kamer. - TToo·rzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Neveu. ~
Gelijlcl·nidende conclusie, H. F. Duman,
adv.ocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Leynseele.
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1° VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. - BEKWAAMHEID. - UITGESTREKTHEID.
2° RECH'.rSPERSOONLIJKHEID. - ZEDELIJK WEZEN DAT ENKEL KAN HANDE-LEN BIJ
BEMIDDELING VAN ORGANEN. ~ VoORWAARDE
VEREIST OPDA'l' DEZE 'ZICH VEREENZELVIGEN
MET HET ZEDELIJK WEZEN.
3° V'EJNNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. - BEHEERDERS DIE EEN VER.RICHTING AFSLUITEN VREEMD AAN HET MAAT. RCHAPPELI.JIC I'OORWERP. VERRICHTING

DIE GEEN DAAD VAN DE VENNOOTSCHAP IS. VERRICHTING DIE GEEN RECHT VERLEENT AAN
DE VENNOOTSCHAP TEGEN DE DERDE MEDECONTRACTANT.
4° VENNOOTSCHAPPEN. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. ~ STATU'l'EN. DERDEN
MOGEN ZICH EROP BEROEPEN JEGENS DE MAATSCHAPPIJ.
1° Wat al de reohtelijlce alcten betrett
·wellce door haar aa1·d van zedelijlc wezen niet ~tUgesloten zijn heett een
nanmloze vennootschap, principieel, dezelfde belcwnnmheid als die vnn een nat·tmrlijlce persoon, inclien de wet ze n·iet
betJerlct heeft (1).

2o

Een zedel·ijk ·wezen, nanwUjlc een
nnamloze vennootschap, lean enlcel bij
bemiddeling van natu.u1·lijke personen,
zijn m·ganen, handelen; maar deze vereenzelvigen zich slechts met het zedelijlc
wezen ·indien ze binnen de pe1·lcen van
hwn bevoegdheid blijven (2) .

3° De verrichUn.g, vreemll aan het maatschappelijlc 1)001'Werp, afgesloten dam·
lle natmtrUjlce tJersonen clie de hoedanigheill van beheerde·rs van een naamloze vennootschap beklellen, is geen daad
van lle vennootschap en, bijgevolg, verleent aan lleze geen 1·echt tegen de
llerde-medecontractant (3).

4o De derden mogen zich beroepen, jegens
een naamloze vennootschap, op de bedingen van de oprichtingsctlcte alsoolc
op de wijzigingen van lle oprichtingsalcte (4) .

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OVERSEAS SUPPLIERS
LTD, 1'. VENNOOTSCHAP VAN ENGELS RECHT
GILBERT CAUL AND CY. LTD.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het l.Jestreden
arrest, op 21 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scllending van de artikelen 6, 1108, 1123, 1124
en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2,
9, 12, 13, 54 en 62 van de wetten op de
handelsvennootschappen bij koninklijk
besluit van 30 november 1935 samengeschakelll, en 97 van de Grondwet, doordat
bet bestreden arrest, bij bevestiging van
het vonnis waartegen beroep, de eisende
naamloze vennootschap zonder rechten
verklaart ten opzichte van de verweerster
(1) (2) (3) en (4) Raadpl. de belangdjke conclusies van het openbaar ministerie en de erin
vermelde referenties in Bull, en PASIC., 1957,
I, 1176 to~ 1184.
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makelarijovereenkomst, en bijgevolg haar
vordering tot betaling van commissieloon
op die overeenkomst gesteund afwijst, om
de enkele reden dat deze vreemd is aan
het statutair voorwerp van aanlegster,
die bijgevolg de bekwaamheid niet had ze
aan te gaan, en dat elke akte; die aan de
verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp vreemd is, in rechten door een
radicale en volstrekte krachteloosheid is
aangedaan, welke zowel tegen de vennootschap als tegen de derden kan opgeworpen worden, clan wanneer cle naamroze vennootschap een van haar vennoten
onclerscheiden rechtspersoon is en in clie
hoeclanigheid clezelfcle bekwaamheicl heeft
als een natuurlijk persoon zo cle wet deze
niet beperkt heeft, en, dat zij, bij ontstentenis van een wet waarbij clie bekwaamheicl beperkt worclt, op gelclige
wijze ten aanzien van cle verweerster met
cleze cle overeenkomst heeft kunnen aangaan clie als gronclslag van haar vorclering
client, niettegenstaancle cle omstancligheicl
clat die overeenkomst aan haar maatschappelijk voorwerp zou vreemd zijn, en
dat verweerster, haar medecontractant,
in elk geval, wegens die enkele omstandigheid, zich tegenover haar op de nietigheid van voormelde overeenkomst niet
kon beroepen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de door de eisende Belgische naamloze vennootschap tegen de verweerster
ingestelde vorclering strekt tot de betaling
van een commissieloon dat 'verschuldigd
was ten gevolge van een makelarijverrichting die betrekking had op de invoer
van goederen in BelgHl ;
Dat het, zonder uit clien ·hoofde bestreden te worden, beslist dat dergelijke ver·richting vreemd is aan het maatschappelijk voorwerp van de aanlegster, beperkt,
ingevolge wijziging van haar statuten, tot
de verrichtingen welke met cle uitvoer van
goederen verband houden;
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, naar luicl van artikel 2, laatste licl, der wetten op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij
koninklijk besluit van 30 november 1935,
de eisende vennootscb.ap een rechtspersoon is;
Dat, wat al de rechtelijke akten betreft
welke door haar aarcl van zedelijk wezen
niet uitgesloten worden, haar bekwaamheid principieel dezelfde is als die van de
natuurlijke personen indien de wet ze niet
beperkt heeft;
Doell, overwegende dat het zeclelijk wezen enkel handelen kan bij bemiddeling
van natuurlijke personen, zijn organen;
Dat dezen slechts in die hoedanigheid
handelen, en zich bijgevolg met het zeclelijk wezen slechts vereenzelvigen indien

ze binnen cle perken van hun bevoegdheid
blijven;
Overwegencle dat, vermits de litigieuze
verrichting vreemd is aan het voorwer]}
van de eisende vennootschap en dat de
natuurlijke personen die ze in haar naam
uitgevoercl hebben bijgevolg buiten hun
bevoegdheid zijn gegaan, gezegde verrichting geen akte van de vennootschap is;
Dat het bestreden arrest mitsdien terecht beslist heeft dat die verrichtin!)' aan
de eiseres geen enkel recht tegen ver.veerster 11eeft kunnen verlenen en onder meer
de schulclvordering van het commissieloon
waarvan ze tegen verweerster de: betaling
vordert;
Over het tweecle onclerdeel van het middel :
Overwegende dat, vermits de oprlchtingsakte van de vennootschap, zoals ze
gewijzigd werd, de beclrijvigheid van de
eiseres tot verrichtingen van uitvoer beperkt heeft, de verweerster, hoewel derde
ten opzichte van het vennootschapscontract, het recht heeft zich op die be]}erking te beroepen;
Overwegende, dat indien, naar luid van
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek,
de overeenkomsten slechts uitwerking
hebben tussen de contracterende partijen,
aan clerden geen· nadeel toebrengen en
slechts tot hun voordeel strekken in het
geval door artikel 1121 voorzien, dit wil
zeggen dat ze niet tot gevolg hebben de·
derden schuldenaars of schuldeisers te
maken van de verbintenissen welke ze tot
stand brengen, daaruit niet volgt dat de
derden zich ·niet kunnen beroepen op het
bestaan van die overeenkomsten of niet
kunnen verplicht worden ze te erkennen;
Overwegende dat de twee onderdelen
van het 1niddel naar recht falen;
Om die redenen, verwerpt de voor.zie"
ning; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten ..
31 mel 1957. - 1• kamer. - Foorzitter,.
H. Wouters, eerste voorzitter .... .Ver~
slaggever, H. Belpaire. ~ Gelijlcl~~iden<te
concl·us·ie, H. Raoul Bayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·s,
HH. Pirson en Van Leynseele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
BunoERLIJKE ZAKEN. VooR.ziENING
INGESTELD DOOR EEN AANLEGGER DIE GEEN
PARTIJ BIJ DE BES'l'REDEN BESL!SSING IS.
NIET ONTVANKELIJKHEID.

2°

INKOJVISTENBELASTINGEN.
lNVORDERING. REOHTSTREEKSE VEltvOLGING. BETEKEXING VAN EEN DWANGBEvEL.
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NOODZAKELlJKHEID VAN EEN VOORAFGAANDE AANZEGGING VAN 'EEN DWANGAANMANING.
~, .GEVOLGEN VAN HET VEHZUIM VAN DEZE
.FORMAUTEIT.

.<Jo

INKOMSTEJNBELASTINGEN.
lNVOHDERING. , RECHTSTREEKSE VERVOLIUNG. - BETEKENING VAN EEN DWANGBEVEL.
- RECHTEit DIE !(ENNIS NEEMT VAN EEN BE'l'WISTING NOPENS DE GELDIGHEID VAN HET
DWANGBEVEL. - MACHT OM NA TE GAAN OF
EEN DWANGAANMANING AL DAN NIE1' VOORAFGAANDELIJK WEHD AANGEZEGD.
DIRECTE BELASTINGEN. ~
lNKOMS1'ENilELASTINGEN. JNVORDERING. GELDIGHI~ID VAN HET DWANGBEVEL AFHAN'KE·
LIJK WAN DE VOOHA~'GAANiiE AANZEGGING VAN
EE!i(DWANG,\ANMANING. - BESTAAN VAN ZUL'KE
AANZEGGING.HETWIS'l'.- BEWIJS VAN DE AAN·
ZEGQJ'i4G ~·r~N LASTE VAN DE ADMINISTHA TIE.

4° BEWIJS. -

.5° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGEHLIJKE ZAKEN. J\IIIDDEL ALLEEN
GERICHT TEGEN EEN DISPOSITIEF VREEMD AAN
AANLEGGER. · - 0NONTVANKELIJKHEID.
~o

van een bet·wisting novens de geldigheid
van het dwanybevel, die tot het rechterlijlc stadi7tm ·van de vervol,qing behoort,
de macht om na te gaan of de voorntuaande nanzegging van een dwangaanmaning, die een der voorwaarden is van
de geldigheid vnn het dwangbevel, _qedaan werd (2) .
4° In een vordering tot inn,ing van inlcomstenbelastingen, wanneer de geldigheid
van een dwnngbevel afhanlcelijlc is van
cle voorwant·de dat een dwangaanmaning voo1·atuaandeUjlc we1·d aangezegd
nan belastinyschnldiye, en wanneer het
bestnan van zulke a.anzegging wordt betwist, behoort het de administratie de
nllnzegyiny te bwwijzen. (Kon. besl.. van

22 september 1937, art. 57 en 59.)

5° Is niet· ontvwnkelijlc het ,1nicldel alleen
uericht tegen een beslissing vreemd aan
aanleggm· (3).
(ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN
TE lEPER, T. DECAESTEQKER.)

I

Is niet ontvcmlceUjlc de voorzieniny ingesteld doot· een aanleyyer die geen
partij bij de bestreden besUssing is (1).

:2° In een t·echtstreelcse ver·vol.qiny tot inning van inlcomstenbelastinyen, moet de
betelceniny van een dwangbevel voorat.{)egaan w01·den, behondens hoogdringendheid waarvan de r·edenen in het
·dwangbevel dienen ver·rneld, door de at:uitte van een dwanyaanmnniny; bij uermis ann deze substantWle tormaliteit fs
het dwanybevel nietiy. (Kon. besl. van
22 september 1937, art. 56, 57 en 59.)

:3° Alhoewel, in een rechtst!-eelcse vervolginy tot inning van inlcomstenbelastinuen, de dwanunanmnning die het dwanubevel rnoet vooratgnan, tot het ndrninistratief stadiitm van de vervolging behoort, heeft de t•echter die Tcennis lct·ijgt

(1) Verbr., .3 november 1950 (A1~·- Verb>·.,
1.91>1, biz. 91; Bull. en PASIC., 1951, I, 110). Zie,
iii strafzaken, verbr., 29 november 1954 (A•·r.
Verbr., 1955, biz. 205; Dull. en PAsrc., 1955,. I,
285J'; ·'en; .;n zake directe belastingen, verbr.,
2 maart 1956 (A·1·r. Ye•·br., 1956, biz. 536; B'ull.
·en PASIC., 1956, I, 686).
Over bet onderscheid tussen de begrippen
« partij bij de aanleg v66r de rechter van
wijzen » en « partij bij de uitgesproken beslissing », raadpl. de referenties gegeven in de
11ota 2 onder verbr., 3 maart 1955 (A•·•·. Ve•·b,·.,
1955, biz. 564; Bull. en PAsrc., 1955, I, 7-30).
(2) Raadpl. verbr., 4 januari 1957 (A•·•·.
Verbr., 1957, biz. 300; Bull. en PAsrc., 1957, I,
493). Betreffende het punt ,dat, integendeel, de
rechter zonder macht is om kennis te nemen
van een betwisting die nits! uitend de bestuur-

ARREST.
HEJT HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroeJ) te Gent ;
Overwegende dat blijkt uit de stukken
van de procedure, dat vo6r de eerste rechter verweerder heeft gevorderd dat nietig
zon worden verklaard het dwangbevel dat
hem op 9 februari 1954, bij toepassing van
de artikelen 56, 2°, en 59 van het koninklijk beslnit van 2'2 september 19-37 genamen ter nitvoering van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen,
werd betekend ten verzoeke van tweede
aanlegger, ontv anger der directe belastingen, en door het ambt van derde aanleg-

Iijke vervolging aanbelangt, zie verbr., 27 !l!pril
1882 (B1tll. en PASIC., 1882, I, 110).
Maar een koninklijk besluit van 4 november
1957, in bet Staatsblad van 16 januari 1958
gepubliceerd, heeft het onderscheid tussen de
administratieve en de rechterlijke vervolging
afgeschaft. Dit koninklijk besluit schaft de artikelen 54, 57 en 58 af en wijzigt de artikelen 56
en 59 van het koninklijk · besluit van 22 september 1937. Bijgevolg heeft de ontvanger
der belastingen geen wettelijke verplichting
meer aan de achterblijvende belastingschuldige
een laatste waarschuwing te sturen, noch zijn
toevlucht te nemen tot een dwangaanmaning
in de zin van het koninklijk besluit van 22 sep.
tember 1937. Er bestaa.t dus geen bestuu1·lijke
vervolgingsakte meer.
(3) Verbr., 4 maart 1948 (Bull. en, PAsrc.,
194!8, I, H7); 3 maart 1955 (A1·1·. Jlerb>·., 1955,
biz. 564; Bull. en PASIC., 1955, I, 729).
.
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derde aanlegger heeft gedagvaard zonder 22 september 1937, doordat het best:reden
evenwel het voorwerv van de tegen deze arrest een dwangbevel van 9 februari 1954
laatste ingestelde eis te llepalen; dat, ·na nietig en van gener waarde verklaa1·t ·om
het inwilligen van de vordering tot nie- reden dat het niet bewezen is dat de voortigverklaring, van llet dwangbevel, tweede afgaande clwangaanmaningen ' door: veren derde aanlegger de llogere beroepen weerder werclen ontvangen, clan warineer
llebben lngesteld waarop llet llestreden het bestunr het bewijs van die ontvarigst
arrest werd gewezen ;
niet hoeft te leveren, terwijl anclerzijds
In zover de voorziening door de Staat de gelcligheid van een clwangbevel ni!~t afhangt van het zenden van een dwangaanwerd ingesteld :
maning, die een maatregel van !outer· beOver de grond van niet-ontvankelijk- stuurlijke aarcl is :
·. ' ·
heid van de voorziening, door bet openOverwegencle,
enerzijds,
dat,
---.behoubaar ministerie opgeworpen en overeenkomstig artikel 17ter van de wet van dens bi.i lloogclringendheid, die in het :on25 februari 1925 (wet van 20 juni 1953, derhavig· geval niet worclt ingeroepen, ~
art. 2) aangezegd, afgeleid llieruit dat, de llet betekenen van een dwangbevel door
Staat, eerste aanlegger, geen partij bij bet artikel 59 van llet koninklijk besluit· van
22 september 1937 afhankelijk wordt gebestreden arrest is :
stelcl van de « voorafgaancle afgifte van
Overwegencle clat, vermits aanlegger een dwangaanmaning >> en dat clie formageen partij bij bet bestreden arrest is, hij liteit, wijl zij tot bescherming van ;de beniet vermag zich ertegen te voorzien;
lastingplichtige strekt, substantieel is· en
In zover de voorziening door de ontvan- llet niet-naleven ervan de nietigbeid: van
ger der clil~ecte belastilJgen werd inge- het dwangbevel medebrengt; dat zij zo.
substantieel is dat, in bet uitzonderlijk
. stelcl :
geval waarin zij, wegens lloogclringendOver het eerste middel, afgeleid nit de lleicl, niet moet worden gedaan, het
schending van de artikelen 25, 29 en 30 dwang!Jevel !Jondig de lloogdringencllleidsvan de Gronclwet, 56 en 57 van het ko- reclenen moet vermelden welke het nietninklijk besluit van 22 september 1937, zenclen van de clwangaanmaning wettidoordat het bestreclen arrest een dwang- gen;
bevel, op 9 februari 1954 aan verweerder
Overwegencle, ander.zijcls, dat artikel 57
betekend, nietig verklaart om reden dat van gemelcl besluit aan llet goeclvinden
het niet bewezen is dat de dwangaanma- van de ontvanger overlaat te beslissen
ningen wei door verweerder ontvangen clat de clwangaanmaningen worden gezonwerden, dan wanneer de rechtbanken niet clen bij ter post aangetekencle brief of
bevoegd zijn om na te gaan of de bij voor- worden afgegeven hetzij door de 'belasmeld artikel 57 voorziene formaliteiten, tingcleurwaarders, betzij door alle andere
die van !outer bestuurlijke aard zijn, wel !Jeam!Jten van het bestuur der belastiilgen
vervulcl werden :
te clien eincle bijzoncler aangesteld door
Overwegende dat zo, volgens artikel 56 · de provinciale of gewestelijke clirecteur
van het koninklijk besluit van 22 septem- cler belastingen ;
Dat de door die bepaling opgelegcle wijber 1937, de dwangaanmaning een administratieve vervolging doch liet dwang- zen van aanzegging van cle dwangaanmabevel een gerechtelijke vervolging is waar- ning reeds insluiten clat de bewijslast van
van de geldigbeid beboort tot de bevoegd- cle aanzeg-ging op de ontvang·er rust ; Overwegencle clat zo het arrest verklaart
heid van de gewone rechtbanken, er nit
cle samenlezing van de artikelen 56, 57 en clat aanlegger bewijzen moet clat de be59 van gemeld besluit volgt clat - behon- wuste clwangaanmaningen werkelijk door
dens bij hoogdringendbeid, die in bet on- de verweercler ontvangen werden, er nit
de samenhang van het arrest blijkt dat
clerhavig geval niet wordt ingeroepen, het betekenen van het dwangbevel afhan- het hof van beroep heeft willen beslissen
kelijk worclt gesteld van de voorafgaande dat het uiet volstoncl clat aanlegger bij
de bewering bleef clat clwangaanmaningen
afgifte van een dwangaanmaning;
Overwegencle dat de rechter, welke van werclen aangezegcl, cloch clat hij bewijzen
de geldigheid van een dwangbevel kel\nis moest clat deze werkelijk werden aangeneemt, dan ook :r.ijn macht niet over- zegcl, bewijs dat hij niet heeft gebracht;
Overwegencle dat geen van de onderdeschrijdt wann10!er hij nagaat of al clan niet
v66r het dwangbevel 'een · dwangaanma- len van het niiddel kan worden ingewilligcl;
ning werd aangezegd;
Dat het middel naar recht faalt;
In zover de voorziening door de belasOver het tweede mitldel, afgeleid nit de tingcleurwaarder wercl ingestelcl :
schending van de artikelen 53 en 54, (dit
Overwegende clat dercle aanlegger delaatste gewijzigd bij artikel 3 van het zelfcle middelen als tweede aanlegger inkoninklijk besluit van 17 juli 1952) 55, 56, roept;

-829Overwegende clat ten aanzien van derde
aanlegger het ar~est beslist dat het door
hem ingestelde hoger beroep ontvankelijk
is en hem, samen met tweede aanlegger,
tot de kosten van de aanleg veroordeelt;
Dat die beslissing steunt hierop dat
derde aanlegger enkel als instrmnenterende deurwaarder van de bell,tstingen is
opgetreden, dat het lot van het dwangbevel uitgaande van de ontvanger der belastingen alsmede van de vervolgingen,
waarmede hij door deze laatste ge!ast
werd, hem persoonlijk niet aanbelangt,
dat. geen verwijten tegen hem geopperd
werden, dat ook geen veroordeling te zijnen laste gevraagd werd, dat derhalve hij
in feite aileen tot gemeenverklaring van
het vonnis betrokken werd en aldus allerminst door de aangevochte'n beslissing
kan gegriefd zijn, waaruit volgt dat, bij
gemis aan enig belang, zijn beroep onontvankelijk client verklaard;
Overwegende dat, daar zij gemeld dispositief niet bestrijden, geen van beide
middelen ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
31 mei 1957. - 1° lmmer. - Voo1·zittm·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - l'e1·slaggever, H. Belpaire. ~ Gelijlcl~tidencle
concl-ztsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. BESLUITEN DIE BEWEREN DAT EEN LASTGEVING
NIE'l'IG IS DAAR ZE STRIJDIG IS ME'l' EEN WE'l'TELIJKE BEPALING VAN OPENBARE ORDE. ~
ARREST DAT DE BESLUITEN VERWERPT DOOR
DE ENKELE HEDEN DAT ZE ONGEGROND ZIJN.
- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE GRUNDWET ..
Beantwoordt ll·ztbbelzinnig de beshtiten
llie · aanvoe·ren dat een lastge·ving nietig
is daar zij strijdi,q is met een wetteUjlce
bepaUng van openba1·e orde, en schendt
bijgevolg artilcel 97 van de Grondwet,
het arrest dat deze beslniten verwerpt
in het midden latende of de 1·echter
heett .willen zeggen dat de wettelijlce
aangevoerde bepaling 'IYreernd was aan
de lastgeving ofwel ot h·ij bescho·ztwd
heett dat de schending van deze bepaling de openba'(e m·ae niet aanbelangde (1).
(1) Raadpl. verbr,, 14 juli 1955 (AT'r. T1 e1·b·r.,
1955, biz. 951; Bull. en PAsrc., 1955, I, 1259, en
de nota).

(SAMENWERKENDE VENNOOTSOHAP « CENTRALE
VOOR IMPORT EN EXPOR'l' VAN BOEKEN ll, T.
SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP «DE PIJL l),)
ARREST.
RET HOIP; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, .doordat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt tot het betalen van de sam
van 297 ..490 frank, zijnde de prijs van de
verzonden boeken, zonder de reden aan
te duiden waarom het het door eiseres, in
haar regelmatig vo6r het hof van beroep
genomen conclusies, opgeworpen middel
van de hand wijst, waarbij zij deed gelden << dat ten tijde van haar aangaan in
1947, de betwiste lastgeving een ongeoorloofde oorzaak zou hebben gehad, om wille
van de toenmalige verbodsbepalingen der
Belgische-N ederlandse
deviezenregeling,
zodat krachtens de artikelen 6 en 1131 van
het Burgerlijk Wetboek de overeenkomst
onbestaanbaar zou zijn geweest >>, doordat
het arrest dienvolgens niet wettelijk gemotiveerd is :
·
Overwegende dat, op het bij ·conclusies
door aanlegster voorgesteld verweermiddel, het bestreden arrest er zich toe beperkt te antwoorden dat << tevergeefs, zekere verbodsbepalingen van de BelgischeNederlandse deviezenregeling ingeroepen
worden om te beweren dat de betwiste
lastgeving een ongeoorloofde oorzaak zou
hebben gehad en een onbestaanbare overeenkomst zou hebben uitgemaakt strijdig
met de openbare orde J) ;
Overwegende dat dergelijk antwoord
dubbelzinnig is; dat het inderdaad in het
midden Iaat of de rechter willen zeggen
heeft dat de aangevoerde reglementaire
bepalingen vreemd waren aa,n de betwiste
lastgeving ofwel of hi.i beschouwd heeft
dat hun schending de openbare orde niet
aanbelangde ;
Dat, daar de conclusies aldus niet op
gepaste wijze beantwoord werden, het arrest het in het middel aangeduid artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissin_g;
veroordeelt de verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
31 mei 1957. - 1e kamer. - Voo1·zitter,
H. Wouters, eerste. voorzitter. - Verslaggeve1·, H.· Bayot. GeVijlcluidend.e
concl~ts·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. VanRyn.
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MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT STEUNT
OP EEN VONNIS DA'£, VOLGENS AANLEGGER, IN
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN. - STUKKEN ONDERWORPEN AAN RET HOF DIE NIET
VASTSTELLEN OF DIT VONNIS NIET DOOR ENIG
VERHAAL WERD BESTREDEN. ~ MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.
Is nie-t ontvanlcelijl;; het rniddel gegrond
op een vonnis dat, vol,qens aa~legger·,
in lcraoht van gewijsde is gegaan, wanneer 1tit geen enlwl aan het hof onderworpen st1tlc blijlct dat dit vonnis niet
door· enig verhaal werd bestreden.

(LEYMAN, T. BERNABE.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 augustus 1956 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter van
het kanton Vilvoorde;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 4 van de wet van 17 april
1878, bevattende de voorafgaande titel van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, doordat het bestreden vonnis, na
de hoofdeis gegrond te hebben verklaard,
de door verweerder tegen eisers gerichte
eis in vrijwaring eveneens gegrond heeft
verklaard om reden dat de heer Leyman,
eerste verweerder in vrijwaring, thans
eerste eiser, « voor de drie auto's die mekaar volgden een onvoorzienbare hindernis vormde ll, en hij bijgevolg cc als enige
hoofdzakelijke verantwoordelijke voor de
botsing dient beschouwd ll, dan wanneer,
door het vonnis met kracht van gewijsde
dd. 11 mei 1956 van de politierechter te
Vilvoorde, waa1'bij verweerder werd veroordeeld op grond van artikel 26, 1°, alinea 2, van de Wegcode, om niet J.n alle
omstancligheden te hebben kunnen stoppen v66r een hindernis die kon voorzien
worden, erga omnes was vastgesteld geworden dat eerste eiser geen onvoorzienbare hindernis uitmaakte; waaruit volgt
dat het bestreden vonnis het gezag van
gewijsde verbonden aan genoemde strafrechtelijke beslissing heeft miskend :

Dat het mi<ldel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroor<leelt aanleggers tot de kosten.

31 mei 1957. - 1" kamer. - Voor·zitter.
H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever·, H. de Clippele. ~ Gelijlcluidende oonolus·ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
HH. Van Ryn en della Faille d'Huysse.
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STRAFZAKEN. ~ GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDERE WIJZE VAN'
BEWIJSLEVERING VOORSCHRIJF'l'. - MACH:r
VAN DE RECH'rER OM .ZICH OP ANDERE ELEMEN'l'EN DAN GETUIGENISSEN 'l'E STEUNEI'i.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - BESLUITEN DIE ZEKERE BEWIJSELEMENTEN BETWISTEN. - BESLISSING OP ANDERE BEWIJZEN GES'l'EUND. - BESLUITEN DIE NIE'f BEANTWOORD
MOETEN WORDEN.
3° VERKEER. BESTUURDER DIE VERKEERSVOORRANG GENIIn. - NIET ONTSLAGEN
VAN VOORZICHTIGHEIDSMAATREGELEN.
4° VERKEIDR. - !NBREUK OP DE WEGCODE
BEGAAN DOOR EEN GEBRUIKER VAN DE OPENBARE WEG. ~i[AAKT NIE'l' NOODZAKELIJK
VOOR DE ANDERE WEGGEBRUIKERS EEN NIET TE
VOORZIENE GEBEURTENIS UIT. - BEOORDELING VAN DE FEI'l'ENRECH'l'ER.
() 0
VERKEER. - BoTSING VAN VOERTUIGEN
OP EEN KRUISPUNT. - NIET NALEVEN DOOR
EEN WEGGEBRUIKER VAN ARTIKEL 16 VAN DE
WEGCODE, TWEEDE WEGGEBRUIKER DIE
ARTIKEL 26; 1, NIET NALEEFT. - lNBREUK
VAN DE TWEEDE WEGGEBRUIKER NIET NOODZAKELIJK GERECH'fVAARDIGD DOOR DE IN-

1° BEWIJS. -

BREUK DOOR DE EERSTE -wEGGEBRUIKER BE-

GAAN.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BESLUITEN DIE SLECHTS FEITELIJKE AANVOERINGEN
BEI'ATTEN. - VAS'fSTELLING, DOOR DE RECHTER, VAN FEITELIJKE O~ISTANDIGHEDEN DIE ZE
'l'EGENSPREKEN. GEMO'l'IVEERDE BESLISSING.

Overwegende dat het middel op een door
de politierechtbank te Vilvoorde gewezen 1° In strafzalcen, 1ntiten het geval waarin
de wet een · b·ijzondere wijze van bewijsvonnis steunt, hetwelk, volgens aanlegle·ve-ring voorsohl'ijft, mag de reohter·
gers, in kracht van gewijsde is gegaan;
zijn 01!er·t7ti[ling op andere elementen
Doell overwegende dat nit geen enkel
dan getnigenissen ste1men (1).
aan het hof onderworpen stuk blijkt dat
gezegd vonnis, waarvan de aangevochten
(1) Verbr., 22 maart 1954 (B,ll. en PASIC.,
beslissing geen melding maakt, niet door
1954, I, 645) ; raadpl. verbr ., 19 december 1955
enig beroep zou bestreden geweest zijn en
aldus kracht van gewijsde zou bekomen , (Arr. VeTb1·., 1956, blz. 302; B"ll. en PASIC.,
1956, I, 382),
hebben;

