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rechtscollege over de toewijzing van die
kosten uitspraak behoort te doen;
Overwegende dat aanlegster een uitgifte
van het bestreden arrest heeft moeten
lichten om de voorziening ontvankelijk te
maken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, behalve in zover het beslist over
de eis tot een uitkering tot levensonderhoud door aanlegster voor, haar persoonlijk ingesteld; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eerste verweerder tot
de kosten van de aanleg in verbreking,
daarin begTepen de kosten van de tot staving van de voorziening overgelegde uitgiften en uittreksels uit de griffieminuten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
31 october 1957. - 1 6 kamer, - Voo·rz£tter, H. Wouters, eerste voorzitter. V e1·slaggever, H. Bareel. - GeUj klttidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,

H. DeBruyn.
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1° OPENINGSTAXE OP DE SLI.TTERIJEN VAN GEGIS'J'E DRANKEN.JTIRFGENAAM VAN EEN SLIJ'rER, DIE DE UITBA'l'ING VOORTZET. - 0PENINGSTAXE VERSCHULDIGD. - VooRWAARDEN.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING.S'l'RA~'ZAKEN. J\1:IDDEL GESTEUND OP EEN
RECHTSDWALING VAN DE RECHTER. - DWALING VAN BELANG ONTBLOOT WAT BETREFT DE
WET'l'ELIJKEID VAN HET BESCHIKKEND GEDEEL'l'E VAN DE BESLISSING. - MIDDEL NIE'r
ON'l'VANKELIJK.
1° De openingstawe op de slijter£jen van
geg£ste dranlcen is door de erfgenamen
van een slijter verschttldigd wanneer zij
zelf geen slijters waren en geen bij ai·tilcel 20 van de samengeordende wetsbepalingen voorzien ge,;al lcunnen inroepen en de slijterij u.itbaten na het overlijd,en van hu.n rechtsvoorganye1·. (Wets-

bepalingen samengeordend bij koninklijk besluit van 3 april 1953, art. 1, 9,
19 en 20.)
2° Een middel is van belany ontbloot en
derhalve niet ontvanlcelijlc zo het een
rechtsdwaling van de rechter inroept
d·ie geen invloed heeft uitgeoefend op
de wettelijkheid van het beschiklcend
gedeelte van de bestreden besUssing (1).

(1) Verbr., 28 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 616) .

(CONSORTEN BAREAU, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat geen straf werd uitgesproken op vordering van het openbaar
ministerie; dat de voorziening zonder
voorwerp en derhalve niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening geriCht is
tegen de vervolgende partij, Belgische
Staat:
Over het middel, afgeleid uit de schellding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 8, 9, 19, 20, 23, 35 en 36 van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste drunken, samengeordend bij kcininklijk besluit van 3 april 1953, doordat
om de aanleggers tot betaling van de
openingsbelasting en van de geldboete te
veroordelen, het bestreden arrest steunt
op de beschouwing dat zij de hoedanigheid zouden gehad hebben van « nieuwe
slijters ll waardoor zij schuldenaars van
de openingsbelasting geworden zijn en,
om hun die hoedanigheid toe te kennen,
steunt op de vaststelling dat de aanleggers zich niet in een van de toestanden
bevinden welke de hoedanigheid van
« nieuwe slijters ll uitsluiten en welke in
artikel 20 van de hiervoren aangehaalde
wetten voorzien zijn, dan wanrieer uit de
feitelijke vaststellingen van de bestreden
beslissing blijkt dat de aanleggers zich
niet bevonden hebben in een van de toestanden voorzien bij artikel 19 van de
samengeordende wetten betreffende de
slijterijen van gegiste drunken, hetwelk
op beperkende wijze de personen opsomt
die de hoedanigheid van « nieuwe slijters ll hebben, waardoor zij krachtens artikel 9, schuldenaars van de openingsbelasting worden en het bestreden arrest
aldus de wetsbepalingen geschonden heeft
waarbij de openingsbelasting wordt gevestigd en, daarenboven niet wettelijk
gemotiveerd is (schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 1, 8, 9, 19, 21,
23. 35 en 36 van de wetten betreffende de
slljterijen van gegiste drunken, samengeordend door het koninklijk besluit van
3 april 1953) en doordat, vermits artikel 20 van d~ hiervoren aangeduide wetten de uitzonderingen aan het princiep
van artikel 19 bepaalt, de interpretatie
a contrai"io, welke door de bestreden beslissing van gezegd artikel 20 gegeven
wordt, een schending uitmaakt zowel van
de bepalingen wellre de openingsbelasting
vestigen als van het princiep van de wet-
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telijkheid der straffen, in de maat waarin
zij de rechters over de grond er toe gebracht heeft de hoedanigheid van << nieuwe
Rlijters >> aan de aanleggers toe te kennen
zonder vast te stellen dat zij zich in een
der door het hierboven gezegd artikel 19
bedoelde toestanden bevonden (schending
van de artikelen 1, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 35
en 36 van de wetten betreffende de slijterijen van gegiste drunken samengeordend door het koninklijk besluit van
3 april 1953) :
Overwegende dat aanleggers op verzoek
van het beheer van financii~n vervolgd
werden om als wettelijke erfgenamen van
wijlen Ernest Bareau, vanaf zijn overlijden op 26 juli 1953 tot 16 juli 1954, een
slijterij van gegiste drunken te hebben
uitgebaat, zonder voorafgaande aangifte
en zonder betaling van de versclmldigde
openings belasting;
Overwegeude dat het bestredeu arrest,
waarbij zij veroordeeld werden, vaststelt
dat, na het overlijden van de exploitant
Ernest Bareau, aanleggers de oudste bediende van de zaak gelast hebben de exploitatie voor hun rekening voort te zetten, in afwachting dat een koper voor het
lJandelsfonds zou kunnen gevonden worden, dat op grond van de artikelen 17,
paragraaf 1, en 21 van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste drunken
samengeordend bij koninklijk beslnit van
3 april 1953, aanleggers ongetwijfeld als
slijters dienen aangezien te worden ;
Overwegende dat hierdoor het arrest in
feite vaststelt dat aanleggers, die geen
slijters waren, een bestaande slijterij
overgenomen hebben; dat nit deze feitelijke vaststelling noodzakelijk voortvloeit, dat aanleggers als nienwe slijters
moeten aangemerkt worden op grond van
artikel 19, 2°, der samengeordende wetten; dat, inderdaad, de termen waarin
c1at artikel opgesteld is Iaten blijken dat
die wetsbepaling om het even welke overneming van een bestaande slijterij, door
een persoon die geen slijter is,. bedoelt,
en dus ook de overneming buiten elke
overeenkomst, onder meer de overneming
of voortzetting van de slijterij van een
overleden slijter door dezes erfgenamen,
cUe geen slijters zijn, geval waarop artikel 20 dan uitzonderingen stelt;
Overwegende echter dat het arrest ook
vaststelt dat aanleggers geen bij artikel 20
bepaald geval kunnen inroepen, waarin
de wet de personen vermeldt die als
nieuwe slijters niet worden aangemerkt;
Overwegende dat wegens de dnbbele
vaststellingen van het bestreden arrest
en de inbreuk die er nit voortvloeit, zijn
beschikkend gedeelte
gerechtvaardigd
blijft, afgezien van de verkeerde beweegrec1enen volgens welke aanleggers niet op
grond van artikel 19, 2°, doch wel a con-

trario, op grond van artikel 20, 2°, nieuwe
slijters zonden geweest zijn;
Overwegende dienvolgens dat het middel van belang ontbloot is en derhalve
niet ontvankelijk is;
:Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
4 november 1957. ~ 2e kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Neveu. - Gelijklttidende conclnsie,
H. Roger Jansse,ns de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont.

2e

KAMER. -

5 november 1957

INKOJ\1S'l'ENBELASTINGEN. -

BEROEP

TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIREOTEUR. NEDERLEGGING l'ER GRIFFIE VAN RET HOF VAN
BEROEP VAN AL DE STUKKEN l\I:ET BETRERXING
1'0'1' DE BE1'WISTING. DOOR DE WET BEDOELDE S'l'UKKEN.

Door de woorden « al de stulclcen met betTeklcing tot de betwisting » bedoelt de
wet de shtlclcen onderwoTpen aan de directe1W wannee1· hij van de reclamatie
kennis nam, waaromtrent hij de beslissing waartegen beroep heeft gewezen.

(Artikel 1 van de wet van 23 juli 1953,
het artikel 9 van de wet van 6 september 1895, vervangende.)
(HUYBREOH1'S, WEDUWE DIEROKX,
T. BELGISOHE STAAl', MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de rechten van de verdediging,
van de artikelen 55, 56, 57, 61, 62, 66, 67
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 9 en 10
van de wet van 6 september 1895 vervangen door de wet van 23 juli 1953 betreffende het beroep vo66r het hof van beroep
en de voorziening vo66r het Hof van Verbreking in zake directe belastingen, 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest het door de verdediging ingeroepen
middel verwerpt dat deed gelden dat
eisers in de onmogelijkheid waren gesteld
zich te verdedigen omdat zij noch over de
volledige rekeningen van de Emissiebank,
noch over het dossier van het krijgsauditoraat aangaande wijlen Peter Dierckx
beschikten, rekeningen en dossier die door
de administratie ingeroepen waren om
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ZlJn taxatie te rechtvaardigen, hierop
steunende dat « er geen reden bestaat te
verondersteilen dat de Emissiebank andere nuttige elementen zou kunnen verschaffen dan de lijst der door de Duitsers
gedane betalingen JJ en dat « buiten twijfel JJ eisers de toelating zouden hebben
bekomen in het strafonderzoek van het
krijgsauditoraat aile nuttige opzoekingen
te doen, dan wanneer de administratie,
overeenkomstig artikel 9 van de wet van
6 september 1895 vervangen door deze van
23 juli 1953 « al de stukken met betrekking tot de betwisting JJ ter griffie van
het hof van beroep moet neerleggen waar
de eiser, overeenkomstig artikel10, er inzage van nemen kon, waaruit volgt dat
de administratie gehouden is aile elementen of bewijsstukken die zij ingeroepen
heeft of inroept ter beschikking van de
eiser te stellen, en dan wanneer het bestreden arrest de betwisting van eisers
betreffende de raming van de belastbare
winsten verwerpt om reden dat deze winsten door de administratie « on basis van
de aanduidingen van het strafonderzoek
zijn gegrond JJ, dat is op basis van bewijsstukken die niet ter griffie van het hof
neergelegd werden en die dus niet aan de
verclediging medegedeeld werden, alhoewel deze vroeg kennis er van te verkrijgen:
Over het eerste onderdeel ':
Overwegende dat llet artikel 9 van de
wet van 6 september 1895, zoals het door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953 vervangen werd, beschikt dat cc onmiddeilijk
na ontvangst van de kennisgeving van llet
beroep, de directeur van de belastingen
een eensluidend verklaarde uitgifte van
de bestreden beslissing, alsmede al de
stukken met betrekking tot de betwisting,
ter grilffie van het llof van beroep nederlegt JJ;
Overwegende dat de woorden cc al de
stukken met betrekking tot de betwisting JJ slechts stukken bedoelen onderworpen a an de directeur die van de reclamatie kennis neemt;
Overwegende dat llet bestreden arrest
vaststelt dat het dossier van de administratie cc objectief nageziene en breedvoerig
in het verslag van de controleur uitgelegde JJ utttreksels uit llet strafonderzoek
bev'atte; dat het niet vaststelt dat de
strafbundel zelf en de rekeningen van de
Emissiebank ooit bij het aan de directeur
overgelegd dossier gevoegd werden en dat
zij deel uitmaakten van dit dossier ;
Dat, derllalve, het eerste onderdeel VJln
llet middel waarin voorgehouden wordt
dat bedoelde stukken door de administratie ter grHlie van het hof van beroep dienden neergelegd te worden, in feite niet
opgaat;
Over llet tweede onderdeel :

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de elementen van het strafrechtelijk onderzoek welke door de administratie tot bepaling van de belastbare
winsten in acllt genomen werden cc objectief nagezien en breedvoerig in het verslag van de controleur werden uitgelegd
(stukken 31 tot 49 van het aanvullend
dossier) JJ;
Overwegende dat door naar dit verslag
te verwijzen, het bestreden arrest zijn
beslissing nopens het vaststellen van de
belastbare winsten gegrond heeft op elementen die blijken uit een regelmatig
neergelegd document; dat aanleggers niet
aanvoeren dat het 'arrest de bewijskracht
van de akten zou miskend hebben;
Dat het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslug mist;
Over de scllending van de recllten van
de verdediging :
Overwegende dat het bestreden arrest
er op wijst cc dat er geen reden bestaat
om te veronderstellen dat de Emissiebank
andere nuttige inlichtingen zou kunnen
verschaffen dan de lijst der betalingen
die de Duitse diensten door haar tussenkomst aan Peter Dierckx llebben gedaan JJ
en cc dat het buiten twijfel is dat eisers,
indien zij het hadden gevraagd, de toeluting zouden bekomen hebben in het
strafonderzoek van het krijgsauditoraat
alle nuttige opzoekingen te doen JJ;
Overwegende dat door op deze feitelijke
vaststellingen te steunen, de rechter over
de grond soeverein beslist heeft dat de
rechten van de verdediging niet geschonden werden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeel t aanleggers tot de kosten.
5 november 1957. - ze kamer. ~ Voorzitte1·, H. Vandermersch, raa<lsheer waarnemend voorzitter.
TTerslaggever,
H. Gilmet. - Gelijlcluidende concl~tsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della ]'aille d'Huysse en Van
Leynseele.
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1°

MIDDEIJEN TOT VERBREKING. DIREC'l'E BELAS'l'INGe:. J\IIIDDEL HETWELK
HEl' GEWIJSDE INROEPT.- MIDDEL HETWELK
DE GESOHONDEN WETSBEPALING NIET VERMELD'l'. NIET ON'rVANKELIJlL

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSOHRIFT HETWELK VAN AMBTSWEGE
GELDT VOOR ANDERE OP DEZELFDE BESTANDDELEN GEVESTIGDE BELAS'l'INGEN. ARTIKEL 61,
PARAGRAAF 3, LAATSTE LID, VAN DE SAMENGESOHAKELDE WE1"l'EN. GRIEVEN BETREFFEN-
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1956 gewezen door bet
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleit1 nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grond-

wet, 6, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 61, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd door artikel 2,
2°, van de wet van 27 juli 1953, en 66
van dezelfde samengeschakelde wetten,
doordat bet bestreden arrest het bezwaar
ten gronde weigert te onderzoeken dat
door aanlegster bij conclusies aangevoerd
werd tegen haar aanslag in de aanvullende personele belasting onder artikel 547.999 van bet dienstjaar 1945 op het
kohier gebracht, om reden dat dit bezwaar niet aangevoerd werd in de aan de
directeur der belastingen onderworpen
reclamatie tegen de aanslagen in de mobilien- en de nationale crisisbelasting op
dezelfde inkonrsten gevestigd, eerste onderdeel, dan wanneer bet in zake op 7 februari 1956 gewezen arrest uitdrukkelijk
de ontvankelijkheid van de reclamatie
betreffende de aanvullende belasting voor
het dienstjaar 1945 heeft aangenomen;
tweede onderdeel, dan wanneer het bij
conclusies aangevoerd bezwaar en door
bet bestreden arrest niet ontvankelijk
verklaard als nieuw zijnde uitdrukkelijk
in de reclamatie van 25 october 1946 was
aangevoerd, waarover de directeur der
belastingen uitspraak heeft gedaan; dan
wanneer gezegde ambtenaar erkend heeft
dat kwestieuze aanslag op een verkeerde
grondslag gevestigd was en gezegde aanslag slechts gehandhaafd heeft om reden
dat hij « de:finitief geworden was ll, reden
die door het hof van beroep onjuist werd
erkend; dan wanneer in alle geval, do.or
te beweren << dat geen enkele der talrijke
reclamaties binnen de wettelijke termijnen gesteld betrekking beeft op de niet
werkelijk, uitgekeerde inkomsten ll, het
bestreden arrest de aan de bewoordingen
van de beslissing van de directeur der
belastingen verschuldigde bewijskracht
schendt (bladzijde 1 : 2°, b; bladzijde 2 :
6°; bladzijde 8 : a) ; derde onderdeel, dan
wanneer artikel 2, 2°, van de wet van
27 juli 1953, zonder onderscheid noch
voorbehoud bepaalt dat het bezwaarschrift gericht tegen een belasting op betwiste bestanddelen gevestigd, van ambtswege geldt voor de andere belastingen
gevestigd op dezelfde bestanddelen zelfs
dan wanneer de wettelijke termijnen tot
reclamatie tegen deze andere belastingen
zouden verstreken zijn; viet·de onderdeel,
dan wanneer het bezwaar bij conclusies
tegen de litigieuze aanslag aangevoerd op
de openbare orde gegrond is, dan wanneer het afgeleid is nit de draagwijdte

(1) Raadpl. verbr., 15 januar·i 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 546) en 5 maart 1957 (An·.
T'er·br·., 1957, blz. 538; Bull. en PAsrc., 1957, I,

(2) Raadpl. verbr., :1:8 maart 1952 (Arr.
Ve1·br., 1952, blz. 397; Bull. en PAsrc., 1952, I,
451) en 8 maart 1955 (Arr. T' e1·b•·., 1955,

DE DIE BELASTINGEN WELKE DOOR DE DIRECTEUR.DIENEN 'l'E WORDEN BEHANDELD.
~

INKOMSTENBELASTINGEN.
ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3, LAA'l'S'l'E LID, VAN
DE SAJVIENGESCHAKELDE WETTEN. DRAAGWIJDTE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEZWAARSCHRIF'l'.
BARE ORDE.
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TERMIJN.
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1 o Ter· zalce ran llir·ecte belasUngen is het
millllel hetwellc het gewijsde van een
beslissing van de llirecteur der directe
belastingen inroept, doch de geschonden
wetsbepaling niet aandttidt, niet ontvanlceUjlc.
2° Zo een bezwaar·sclwijt van a·mbtswege
geldt voor de andere op dezeljde betwiste bestanddelen gevestigde belastingen, heett de directeur nochtans slechts
te lcennen van lle r·egelmaUg in de ontvankeUjlce reclamatie aangevoerde bezwar·en wellce op cUe andere niet in het
bezwaarschrijt aangeduide aanslagen
l;;unnen toegepast worden. (Samenge-

schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
3° W anneer· na een eer·ste aanslag in de
aanvnllende personele belasting door de
administratie gevesUgd op de toenmalig
door haar gelcende inlcomsten een tweede aanslag gevestigd wordt 'op inlcomsten waarvan de administratie later het
bestaan heejt vernomen, zijn de aanslagen niet gevestigd op dezeljcle bestanddelen in lle zin van het artilcel 61,
paragraaj 3, laatste lid, van de samen,qeschalcelde wetten betretfende de inlcomstenbelastingen (1).
4° Krachtens ar·tilcel 61, par·agraaf 3, van
de samengeschalcelde wetten op de inlcomstenbelastingen - bepaUng die van
openbare orde is wordt een gevestigde belasUng definitiej indien tegen
cUe belasting geen enlcele r·egelmatige
reclamatie binnen de wettelijke termijn
ingediend werd (2) .
(CONSTANT, WEDUWE DALIMIER,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

798).
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van de wet tot vestiging van de grondslag
van de aanvullende personele belasting
en dan wanneer het om die reden, zelfs
van ambtswege, diende opgeworpen, door
de directeur der belastingen eerst en, indien hij het niet deed, door het hof van
beroep, en dit krachtens artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek, vermits het vaststaat en niet ontkend wordt dat de nietuitkering aan de aanlegster van de inkomsten onderworpen aan de bedrijfsbelasting, aan de nationale crisisbelasting
en aan de aanvullende persoonlijke belasting door de directeur der belastingen
gekend was :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, bij gebreke van artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek ingeroepen te hebben, het middel niet ontvankelijk is in zover het het verwijt oppert het gezag van bet ten deze bij arrest
van 7 februari 1956 gewijsde geschonden
te hebben;
Over het tweede en het derde onderdeel:
Overwegende dat, bij toepassing van
artikel 61, paragraaf 3, laatste lid, der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 30 mei 1949, vervolgens door artikel 2, 2°, van de wet van
27 juli 1953, wat de andere aanslagen betreft welke op dezelfde betwiste bestanddelen gesteund zijn als de aanslag waartegen een ontvankelijke reclamatie hem
onderworpen is geweest, de directeur der
belastingen slechts kennis heeft van de
regelmatig tegen deze laatste aanslag aangevoerde bezwaren en welke op die andere
niet in het bezwaarschrift aangeduide
aanslagen kunnen toegepast worden;
Waaruit volgt dat op het beroep van
de belastingplichtige, het hof van beroep,
wat die andere aanslagen betreft, slechts
kennis nemen kan van de bezwaren aldus
in de reclamatie aangevoerd en van de
vragen waarover de directeur van ambtswege uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat aanlegster niet beweert dat in de ontvankelijke reclamatie
gericht tegen de aanslagen in de mobilienbelasting en de na tionale crisisbelasting zij het bezwaar aangevoerd zou hebben afgeleid uit de valse toepassing van
artikel 3 van het besluit van 2 maart
1942, artikel 35, paragraaf 4, geworden
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij besluit
van 31 juli 1943, noch dat dit bezwaar
zou vervat zijn in een ander ontvankelijke reclamatie tegen andere aanslagen
gericht, welke op dezelfde betwiste bestanddelen als de litigieuze aanslag jn de
aanvullende personele belasting zijn gesteund;

1

Overwegende dat de directeur der belastingen enkel over de toepassing van
artikel 3 van bet besluit van 2 maart
1942 uitspraak heeft gedaan voor wat de
bijkomende aanslag in de aanvullende
personele belasting betreft bij navordering van rechten over het dienstjaar 1945
onder artikel 714.326 van het dienstjaar
1947 op het kohier gebracht; dat die aanvullende aanslag en de oorspronkelijke
aanslag niet op dezelfde bestanddelen gevestigd zijn ;
Dat de directeur der belastingen slechts
van de oorspronkelijke aanslag in zijn
beslissing gewag maakt om vast te stellen
dat deze definitief geworden was, daar
de tegen voormelde aanslag op 25 october
1946 gerichte reclamatie laattijdig was;
Overwegende eindelijk, dat, dpor te beweren « dat geen enkele der talrijke binnen de wettelijke termijnen ingediende
reclamaties betrekking heeft op niet-werkelijk uitgekeerde inkomsten 11 het bestreden arrest de aan de beslissing van de
directeur der belastingen verschuldigde
bewijskracbt niet heeft gescbonden; dat,
inderdaad, door zich aldus nit te drukken, het arrest om het even welke in de
wettelijke termijnen ingediende reclamatie niet bedoelt doch alleen de reclamaties
welke, ontvankelijk wat de termijn betreft, tegen aanslagen zouden gericht zijn
welke gesteund zijn op dezelfde bestanddelen dan de litigieuze aanslag in de aanvullende personele belasting en bet bezwaar aangaande de toepassing van artikel 3 van het besluit van 2 maart 19-42
zouden aanv:oeren; dat, feitelijk, geen enkel der in het middel aangeduide passussen van vermelde beslissing dergelijke
reclamatie vermeldt;
Dat het middel in zijn tweede en zijn
derde onderdeel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde onderdeel
Overwegende dat, indien het waar is
dat de wetsbepalingen, welke de grondslag regelen van de aanvullende personele belasting, van openbare orde zijn, is
het ook waar dat krachtens artikel 61,
paragraaf 3, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
bepaling die ook van openbare orde is,
een ten laste van een belastingplichtige
gevestigde belasting definitief wordt ~
behalve eventuele toepassing van paragraaf 6 van hetzelfde artikel - indien
geen enkele regelmatige reclamatie binnen de wettelijke termijn ingediend werd,
hetzij rechtstreeks tegen die belasting,
hetzij tegen een andere aanslag op dezelfde betwiste bestanddelen gevestigd;
Overwegende dat de regels welke de
respectieve bevoegdheden van de administratieve en rechterlijke overheden bepalen van openbare orde zijn;

-124Overwegende dnt de hoven van beroep,
zonder hun machten te overschrijden, hun
rechtsmacht in de plaats niet zouden kunuen stellen van die van de directeur der
belastingen hetgeen zij zouden doen door
zich het berechten toe te eigenen van de
voor hen opgeworpen vragen die noch
voorafgaandelijk aan de directeur onderworpen zijn geweest noch het voorwerp
van een beslissing van deze laatste uitgeinaakt hebben;
Dat het micldel in dat onderdeel naar
recht faalt;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
5 november 1957. - ze kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
F erslaggever,
H. Moriame. - Gel-ijlclu·idemle concllt.sie,
H. F. Dumon, advocnat-generaal.

(P. V. B. A. << MALTERIE TOURNAISIENNE, ETABLISSEMENTS HENRI CARBONNELLE )), 'l'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

legd lcapitaal naar rata waarvan de referenUewinst d·ient berelcend te wonlen,
wellce mag ingeroepen worden, ttitgemaalct is door het werlcelijlc gestort
maatschawelijlc kapitaal flat nag tentg
te betalen blijft evenals floor de opgenomen of niet opgenomen reserves,
zoals cleze bestandclelen op 1 jamtari
1940 of bij het begin van het in 1940
atgesloten boelcjawr bestonden (1).
2° 1V at cle personenvennootschappen bet?'eft tvellce een rechtswezen uitmalcen
lcunnen cle vennoten het voonleel van
de reterentiewinst berekencl op het belegrl lcapitaal i1woe1Jen ten beloJJen van
hun wederzijclse bijclragen en lean de
vennootschap hetzelfcl.e inroepen op
grana van het eventu.eel saldo van het
lcapitaal en van cle 1'eSe1'Ves (2).

Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van artikel 5, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 1H45 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalcle exceptionele inkomsten,
winsten en baten, doordat het bestreden
arrest aan de aanlegster het recht ontzegt
zich op een referentiewinst te beroepen
die berekend is naar rata van het werkelijk belegd maatschappelijk kapitaal, aftrekking gedaan van het deel van dit
kapitaal waarop de vennoten zelf aanspraak kunnen maken, en haar enkel het
recht beweert toe te kennen zich op de
in het begin van het belastbaar tijdperk
bestaande reserves te beroepen, onder
voorwendsel dat de bewoordingen : « saldo
van het belegd kapitaal )) in paragraaf 3
van artikel 5 van de wet van 16 october
1945 slechts de reserves zouden bedoelen
welke in het maatschappelijk kapitaal
zijn opgenomen, indien er bestaan, met
uitsluiting van het werkelijk gestort kapitaal waarop de vennoten zich alleen
zouden kunnen beroepen, dan wanneer de
bewoordingen zelf van artikel 5, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1H45
en het door de wetgever klaarblijkend
nagestreefd doel wanneer hij in de wet
het lid 4, van voormeld paragraaf 3 ingelast heeft, bewijzen dat de woorden
« eventueel saldo van het kapitaal )) in
lid 4 van paragraaf 3 van hetzelfde artikel slechts het saldo kunnen betreffen
van het nog terug te betalen werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal... zoals
dit op 1 januari 1940 of bij het begin van
het in 1940 afgesloten boekjaar bestond,
en niet de reserves al dan niet in het
kapitaal v66r het begin van het belastbaar tijdperk of daarna opgenomen, dewelke afzonderlijk door de wet zijn aangeduid en met het saldo van het belegd
kapitaal dus niet kunnen verward worden:
Overwegende dat aanlegster, personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beweert dat, om de bij artikel 5,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1H45 bedoelde forfaitaire referentiewinst
te bepalen, de vennoten van een perso-

(1) Raadpl. verbr., 8 januari 1957 (A1"1'.
Yerbr., 1957, blz. 31~; Bull. en PAsrc., 1957, I,
515).

(2) Raadpl. verbr., 9 october 1956 (A1"1'.
Yerbr., 1957, blz. 78; Bull. en PASIC., 1957, I,
120).
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INKOM:STENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. REFEREN'l'IEWINST BEREKEND OP GROND VAN HET BELEGD KAPITAAL.
BELEGD KAPI'l'AAL BESTAA'I' UIT RET WERKELIJK GESTORT MAATSCRAPPELIJK KAPI'l'AAL
EN DE RESERVES.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EJXTRABELASTING. REFERENTIEWINST BEREKEi\'D OP GROND VAN RET BELEGD KAPITAAL.
PERSOIIENVENNOOTSCRAP. WIJZE VAN
BEPALING TEN OPZICR'£E VAN DE VENNOTEN EN
DE VENNOOTSCRAP.

1° UU arUkel 5, p£tragraaf 8, van de ·wet
van 16 october 1945 blijkt dat het be-
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nenvennootschap slechts met hun bijdragen in het maatschappelijk kapitaal rekening mogen houden ten belove van het
deel van de maatschappelijke winst die
hun gedurende het belastbaar tijdperk
werkelijk uitgekeerd werd, en dat de vennootschap zelf het recht heeft haar forfaitaire referentiewinst te berekenen,
niet aileen op de op 1 januari 1940 bestaande reserves doch ook O!} het op dezelfde datum werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, na aftrekking van
het enkel deel van dat kapitaal waarop,
volgens haar, de vennoten zich kunnen
beroepen;
Overwegende dat het bestreden arrest
die bewering van de hand heeft gewezen
door te !Jeslissen dat de vennoten aileen
zich op hun werkelijke bijdragen kunnen
beroepen voor het berekenen van hun forfaitaire referentiewinst;
Overwegende dat de wet van 16 october
19±5 zelf de betekenis bepaalt van de uitdrukking c< belegd kapitaal ll in lid 4 van
paragraaf 3 van artikel 5 gebruikt, door
daarin naar de in de eerste twee leden
van dezelfde paragraaf vervatte begrips!Jepaling te verwijzen;
Overwegende dat daaruit blijkt dat het
« belegd kapitaal ll naar rata waarvan de
referentiewinst dient berekend te worden, welke overeenkomstig paragraaf 3
van voormeld artikel 5 mag ingeroepen
worden, uitgemaakt is door het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal dat nog
terug te betalen blijft evenals door de
opgenomen of niet - opgenomen reserves
- zoals deze bestanddelen op 1 januari
19±0 of bij het begin van het in 1940 afgesloten boekjaar !Jestonden;
Overwegende dat, wat de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid betreft, de door de vennootschap
gedurende het belastbaar tijdperk verwezenlijkte winsten, bij toepassing van de
artikelen 4, paragrafen 1 en 4, en 11,
paragraaf 3, van de wet van 16 october
1945 verdeeld dienen te worden voor het
vestigen van de extrabelasting en op
naam van de vennoten moeten aangeslagen ·worden voor het deel dat hun toegekend is, en in naam van de vennootschap
voor het overige;
Overwegende dat het wegens die verdeling van de winsten is da t in lid 4 van
paragraaf 3 van artikel 5, de wetgever
de maat heeft bepaald waarin de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, enerzijds, en de vennoten, anderzijds, het voordeel van de referentiewinst
· zullen mogen inroepen op het belegde kapitaal berekend, door te beschikken dat
elke vennoot als grondslag dit belegd kapitaal zal mogen nemen ten belope van
zijn bijdragen, en de vennootschap het
eventueel saldo van het kapitaal en van
de reserves;

Overwegende dat, wanneer de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid gedurende het referentietijdperk
reserves gekapitaliseerd heeft, deze voortaan van het maatschappelijk kapitaal
deel uitmaken, doch onderscheiden blijven van het deel van dat kapitaal door
de werkelijke bijdragen van de vennoten
uitgemaakt; dat, in die veronderstelling,
na aftrekking van die bijdragen, het
maatschappelijk kapitaal alclus het eventueel saldo van het kapitaal, in lid 4 van
paragraaf 3 van artikel 5 aangeduid overlaat;
Dat in het tegenovergesteld geval, het
maatschappelijk kapitaal na gezegde attrekking geen enkel saldo overlaat, en de
vennootschap zich slechts op de niet-opgenomen reserves kan beroepen voor het berekenen van haar forfaitaire referentiewinst;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggende vennootschap tot de kosten.
5 november 1957. - 2" kamer. ~ V 001'ii:itter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Moriame. ~ Gelijkl1tidende concl1bsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Ple·iters, HH. de Longueville (van de Balie
bij het Hof van beroep te· Brussel) en
Van Leynseele.
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INKOMSTillNBillLASTINGillN.
FISCALE COMMISSIE. ~ UITTREKSEL UIT
HET PROCES-VERBAAL DER BERAADSLAGINGEN
HEI'WELK AAN DE BELASTINGPLICHTIGEN DIENT
TE WORDEN BETEKEND. MELDING VAN HET
AANTAL TEGENWOORDIGE LEDEN. WEZENLI.TKE FORMALITEIT.

2°

INKOMSTillNBillLASTINGillN.
FISCALE CO.Mi'\!ISSIE. NIE'l'-NALEVING VAN
EEN WEZENLIJKE FORMALITEIT. GEVOLGEN.

3°

INKOMSTillNBillLA STING EN.
BEDRIJFSINKOMSTEN.
PERSONEN
TEN
LASTE. illCH'l'GENOTE EN KINDEREN VAN DE
BELASTINGSCHULDIGE WELKE ME'l' DEZE NIET
SAMENLEVEN MAAR DOOR DEZE WORDEN ONDERRODDEN. PERSONEN NIET ALS TEN LASTE
BESCHOUWD.

1o H et ~tittrelcsel van het advies van de
fiscale commissie hetwelk aan de schatJJlichtige moet betelwnd worden dient
onder meer het aantal tegenwoordige
leden te vermelden; bedoelde vermeld·ing maalct een wezenlijke tormaliteit
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-126uit (1). (Artikel 33, laatste lid, van het
koninklijk besluit van 22 september
1937.)

2° De niet-naleving van een wezenlijlte
formaliteit brengt de nieUgheia merle
van ae procedttre van raadpleging van
de fiscale commissie met het gevolg aat
het bewijs van ae belastbare g1·ondslag
ten laste van ae administratie bli.ift en
ae schatplichtige aus niet het bewij s
aient te leveren van het htiste bedra,q
zijner belastbare inlcO'Insten, overeenlcomstig parag1·aat 3 van a1·Ulcel 55 van
de samengeschalcelde wetten.
3° Uit de vaststelling aett ae echtgenote
en de lcinae,·en van de schatplichtlge
niet met hem samenwonen mag het hot
van beroep afteiden aat zij geen aeel
ttitmalcen van het gezin van aeze laatste
en niet als zijnde ten laste van de schatplichtige dienen te worden beschouwa
ofschoon aeze in httn onaerhoua voorziet (2). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 49bis.)
(VAN LANGENAEKEN,
T. BELGISOHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 11, 12, 97
en 112 van de Grondwet, 55 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 28, paragraaf 2,
en 33 van het koninklijk besluit van
22 september 1937, en, voor zoveel als nodig, 2 en G van de wet van 17 juni 1938,
tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting, 1315 tot 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
niet geantwoord heeft op de besluiten
waarbij de aanlegger deed gelden, eerste
onderdeel, dat de fiscale commissie onregelmatig samengesteld was, daar het uit
de beslissing niet bleek dat de leden, voorzien door het artikel 28, paragraaf 2, van
het koninklijk besluit van 22 september
1937, haar regelmatig samenstelden na
uitgenodigd geweest te zijn volgens de
(1) Raadpl. verbr., 5 maart 1940 (Bull. en
PAsrc., 1940, I, 74) ; en 14 october 1940 (ibid.,
1941, I, 2418); 28 mei 1957 (A•·r. Ve?'b?'., 1957,
biz. 823; B1tll. en PAsrc., 1957, I, 1174).
(2) Verbr., 3 juli 1956 (A1·r. Ve,-b,·., 1956,
biz. 933; Bull. en PASIC., 1956, I, 1230, en
nota 3, biz. 1231).

wet, en deed gelden bovendien, tweede
onderdeel, dat de notificatie, die hem gedaan werd van de beslissing van de gezegde commissie, nietig was, daar zij niet
de vermeldingen voorgeschreven door het
artikel 33 van het koninklijk besluit van
22 september 1937 inhield, welke bepaling
van openbare orde en van enge interpretatie is :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat krachtens artikel 33,
laatste alinea, van het koninklijk besluit
van 22 september 1937, de notificatie van
het gemotiveerd advies van de fiscale
commissie, welke onder vorm van een
eensluidend verklaard uittreksel van het
proces-verbaal der beraadslagingen gedaan wordt, aan zekere vereisten moet
beantwoorden; dat dit uittreksel onder
meer het aantal tegenwoordige leden moet
vermelden;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat het uittreksel welk aan aanlegger betekend werd dergelijke vermelding niet bevat;
Overwegende dat bedoelde vermelding
in het aan de belastingplichtige betekend
uittreksel een wezenlijke formaliteit uitmaakt welker niet-naleving de nietigheid
van de procedure van raadpleging van de
fiscale commissie medebrengt met het gevolg dat het bewijs van de belastbare
grondslag ten laste van de ad~nistratie
blijft, de voorlaatste alinea van paragraaf 3 van artikel 55 niet toepasselijk
zijnde;
Overwegende dienvolgens dat, waar het
bestreden arrest beslist dat dit bewijs op
aanlegger rust om reden « dat, wanneer
de taxatie eensluidend het advies c1er fiscale commissie gevestigd wordt, de betrokkene belastingplichtige, zo hij cleze
taxatie critiseert, het bewijs client te leveren van het juiste bedrag zijner belasthare inkomsten n, het zijn beslissing niet
rechtvaardigt en bovengemelcl artikel 55,
paragraaf 3, schendt;
Dat het tweecle onclercleel van het middel gegroncl is;
Over het clerde mi<ldel, afgeleicl uit de
schmicling ·van de artikelen 11, 12, 97 en
112 van de Gronclwet, 25, paragrafen 5 en
7 van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 108 van
het Burgerlijk Wetboek, 2 en 6 van de
wet van 17 juni 1938 tot wederinvoering
van de na tionale crisis belasting, cloorcla t
het bestreclen arrest, ofschoon het erkent
clat aanlegger volkomen in hun onclerhoud
vo01·zag, weigert de echtgenote en de
kinder en van aanlegger, als personen ten
laste te beschouwen om reclen clat zij geen
cleel uitmaken van zijn gezin, daar zij
niet met hem samenwonen, clan wanneer
cleze personen rechtens bij hun echtgenoot
en vader geclomicilieercl zijn :
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Overwegende dat naar luid van artike! 25, paragrafen 5 en 7, zekere familieleden als zijnde ten laste van de belastingplichtige worden beschouwd, mits zij
deel uitmaken van zijn gezin;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de echtgenote en de kinderen van aanlegger niet met hem samenwonen en dat aanlegger in hun onderhoud
voorziet, dan wanneer zij elders verblijven; dat het uit die feitelijke toestand
wettelijk heeft kunnen afieiden dat de
echtgenote en de kinderen geen deel uitmaken van het gezin en niet als zijnde
ten laste van aanlegger dienen te worden
be:>chouwd; dat het arrest dienvolgens terecht beslist heeft dat, ten deze, geen
ontheffing wegens gezinslasten aan aanlegger kan worden toegestaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, en zonder dat het eerste
onderdeel van het eerste middel en het
tweede middel dienen onderzocht te worden, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het beslist dat het door
aanlegger aangevoerd bedrijfsverlies niet
bewezen is en dat aanlegger geen recht
heeft op een vermindering van de aanslag
we gens gezinslasten; beveelt da t melding
van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de alzo beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
5 november 1957. - 2• kamer. ~ Voorzitter, H. Vand~rmersch, raadsheer waarnemend
voorzrtter. Verslaggever,
H. Gilmet. - Gelijlcln·idende conclnsie,
H. F. Duman, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

DAT HIJ ZICH AANBIEDT OM ZIJN WERK TE
VERRICHTEN. ~ LATERE WERKONGESCHillTHEID SPRUITEND UIT EEN VAN DE ARBEIDERSWIL ONAFHANKELIJ'KE OORZAAK. - RECHT
OP HET NORMAAL DAGLDON. - 0VERMACH'f.
- BEGRIP.
Uit de tennen van a1·tilcel 6 van de wet
van 4 maart 1954, hetwellc Mtilcel 12
van de wet van 10 maart 1900 op het
arbeidscontract vervangen heett, blijlct
dat de werlcgeschilctheid van een arbeide1· beoordeeld moet worden op het
ogenblilo dat hij zich aanbiedt om zijn
werlc te verrichten en dat zijn naderhand ingetreden ongeschilctheid hem het
1·echt op zijn normaal dagloon niet doet
verliezen indien zij te wijten is aan een
oorzaalc onafhanlcelijlc van zijn wil.
De woorden « beho~tdens overmacht ll hebben in artilcel 6 voornoemd een beperlcende betelcenis (1) en· doelen op de onmogelijlcheid voor het bedrijfshoofd om
de diensten van de arbeider te gebntilcen om een oo1·zaalt wellce aan deze
vreemd is (2) .

(N.

V.

«ATELIERS DE CONSTRUCTION DE JAMBESNAMUR ll, T. MABILLE.)
ARREST.

HUUR VAN WERK. - ARBEIDSCONTRAOT.
- ARTIKEL 6 VAN DE WET VAN 4 MAART 1954.
- NORMAAL LOON VERSCHULDIGD AAN EEN
ARBEIDER DIE DOOR EEN VAN ZIJN WIL ONAFHANKELIJKE OORZAAK IN DE ONMOGELIJKHEID
WORDT GESTELD TE ARBEIDEN. - ARBEIDER
GESCHillT OM TE WERKEN OP HET OGENBLIK

HET ' HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 14 mei 1956 gewezen door:
het verzoeningsbureau van de werkrechtersraad te Namen, kamer voor werklieden; als vonnisvellend bureel zetelende;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 12 van de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenliomst,
gewijzigd en aangevuld door de wetten
van 22 juli 1952 en 4 maart 1954, 1102,
1108, 1131, 1134' en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
de bestreden sententie aanneemt dat verweerder, arbeider in dienst van aanlegster, recht heeft op geheel het dagloon
wijl hij zich op 11 januari 1956 voor het
werk aangeboden heeft, zulks zonder acht
te slaan op het feit dat verweerder, ziek
geworden, zijn arbeid niet heeft kunnen
verrich ten, dan wanneer, aangezien de
lichamelijke ongesteldheid van de arbei·
der hem onbekwaam maakt om zijn taak

(1) Artikel 28ter en qu!Lte1· door artikel 13
van de wet van 4 maart 1954 en de wet van
10 maart 1900 ingelast regelen de gevallen van
wedergesteltenissen, teclmische ongevallen en
gebrek aan werk aan de werkgever niet te wijten.
(2) Zie Pa1·l. Besch., Kamer van volksvert~
genwoordigers, zitting 1952-1953, nr 543, namelijk biz. 11 en volg.; Senaat, zitting 1953-1954,

nr 170, biz. 4 en 16; TAQUET, « Commentaire
de Ia loi du 4 mars 1954 », Joum. t1·ib., 1954,
biz. 453 en voLg., ur 25; DEFALQUE, «Nouvelles
sources juridiques du contrat de travail et garantie du salaire journalier », Revue du travail, 1956, biz. 1492 et 1493; raadpl. nota A. L.
onder werkrechtersraad N amen, 16 januari
1956, Revue de droit social, 1956, biz. 67 en
volg.
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-128te vervullen, zij hem het recht op het
loon doet verliezen, om het even of die
ongesteldheid al dan niet vo6r zijn aankomst op het werk is ingetreden :
Overwegende dat de bestreden sententie
vaststelt dat verweerder zich op 11 .ianuari 1956 in het bedrijf van aanlegster
aangeboden heeft, er ziek geworden is en
zijn arbeid niet heeft kunnen verrichten;
Dat zij aanlegster veroordeelt tot het
betalen van het loon voor de dag van
11 januari om de redenen dat de ziekte
waaraan verweerder geleden heeft de van
zijn wil onafhankelijke oorzaak uitmaakt
welke hem in de onmogelijkheid stelde te
arbeiden, die vermeld is in artikel 12 van
de wet van 10 maart 1!100 op de arbeidsovereenkomst, zoals dit artikel vervangen
is door het eerste lid van artikel 6 van
de wet van 4 maart 1954 ;
Ovenvegende dat, naar luid van deze
bepaling <<de arbeider, geschikt om te
werken, die zich normaal voor zijn werk
aanbiedt, maar die door een van zijn wil
onafhankelijke oorzaak in de onmogelijkheid wordt gesteld te arbeiden, behoudens
het geval van overmacht, recht heeft op
zijn normaal loon ll ;
Overwegende dat uit deze termen blijkt
dat de geschiktheid van de arbeider om
te werken dient te worden beoordeeld op
het ogenblik dat hij zich aanbiedt om zijn
werk te verrichten, en dat zijn naderhand
ingetreden ongeschiktheid hem het recht
op zijn normaal dagloon niet doet verliezen indi!~n zij te wi.iten is aan een oorzaak, onafhankelijk van zijn wil;
Overwegende dat deze uitlegging bevestigd is door de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 4 maart 1!154; dat
er immers nit blijkt dat de wetgever,
door in de plaats van het begrip van onmogelijkheid om · te ar beiden « door het
toedoen van het hoofd der onderneming ll,
dat in voormeld artikel 12 voorkwam, het
begrip van het recht op het normaal loon
« behoudens het geval van overmacht ll,
te stellen, bedoeld heeft duidelijk te rnaken dat, wanneer een tot werken geschikt
arbeider zich voor zijn werk aanbiedt, hij
recht heeft op het voor de begonnen dag
versclmldigd loon, zonder enige aftrek
voor de uren welke verloren zijn gegaan
om een van zijn wil onafhankelijke oorzaak, behoudens het geval van overmacht,
deze laatste woorclen een verengende betekenis hebbend en enkel cloelencl op de
<ihmogelijkheicl voor het beclrijfshoofd om
de diensten van de arbeider te gebruiken
om een oorzaak welke deze vreemcl is ;
Dat het micldel dus naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot cle kosten.
7 november 1957. -

1 6 kamer. -

Voo1·-

zitter, H. Sohier, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. ~ Ve·rslaggever, H. Bareel. GeUjklnidende conclusie, H. R. Delange,
aclvocaat-g·eneraal. - Pleite1·, H. Demeur.
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GESTORT NIET ALLEEN W·EGENS EEN NIET UITGEVOERDE ROOP MAAR OOK WEGENS EEN PERSOONLIJKE VERBINTENIS
ANDERE AAN EEN
DERDE GEDANE LEVERINGEN TE BETALEN WELKE
DOOR DEZE ONBETAALD ZIJN GEBLEVEN. COMPLEXE
VERRIOHTING.
BESLISSING
NAAR LUID WAARVAN DE BETALING NIET ZONDER
OORZAAK GESCHIEDDE. WETTELIJ'KHEID.

BETALING ZONDER OORZAAK. -

U'it de vaststelling dat een sam gestort
werd niet alleen met het oog op lwveringen van wa1·en welke ingevolge ove1·macht niet konden gelevenl wonlen
maar wegens een persoonlijk doo1· rle
leaper jegens de verlcope1· aangegane
verbintenis ande1·e leveringen te betalell
floor de veTkope1· aan een derde gedaan
en dam· deze laatste nag ve1·scht~ldigd,
en tfit de vaststelli;ng dat de koop en
de verbintenis een complexe ve1Yicht-ing
nitmaakten lean de 1·echteT over de
gronrl afieiden dat geen betaling zonrle·r
oorzaak we1·d gedaan wellce aanleirling
geett tot terug betalfng.
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN_,
T. VAN DEN DRIESSCHE.)
ARREST.

HET ·HOF; c- Gelet op het bestreclen
arrest, op 13 juli 1955 gewezen door het
Hot' van beroep te Brussel;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit cle
sch~mcling van de artikelen 1131, 1134,
113a, 123G, 1289, 1290, 15S2, 1585, 1G50, 1G51
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 15 tot 17,
19, 40, 42, 44 en 45 van de wet van 15 mei
1846 op de comptabiliteit van cle Staat,
1 van cle besluitwet van 28 februari 1947
en 1 tot 5 van het besluit van cle Regent
van 19 april 1947 betreffencle de vereffening van cle bij besluitwet van 5 mei 194-!
nietig verklaarcle organismen en cliensten,
1 tot 3, 5, 16 en 17 van de wet van 1-! juli
1951 houclende vereffening van de bij besluitwet van 5 mei 1944 nietig verklaarcle
organismen en cliensten, 97 van cle Grondwet, cloordat het bestreden arrest geweigercl he eft cle terugga ve a an aanlegger te
gelasten van cle som welke verweercler
zoncler oorzaak in zijn bezit lleeft ingevolge cle niet-uitvoering van cle koopovereenkomst betreffencle cognac van 8 maart
1944, om de reden clat « cle storting van

,---------,-

~=-

-

---

129

deze som niet als enige oorzaak de overOverwegende dat de vordering ingesteld
eenkomst van 8 111aart 11!44 zou gehad door aanlegger, die belast was met de
hebben, doch in hoofde van appellant, vereffening van de door de besluitwet van
huidige aanlegger, de nakoming zou uit- 5 mei 1944 nietig verklaarde organismen,
gemaakt hebben van verplichtingen welke de terugbetaling beoogt van een som
voor hem voortvloeiden uit verbintenis- welke verweerder zonder oorzaak in zijn
sen, aangegaan v66r of tegelijkertijd met bezit had nit hoofde van een betaling, op
bewuste overeenkomst ... 11, en dat << het 7 juli 1944 verricht door de Nationale
bewijs van een slotafrekening, waardoor landbouw- en voedingscorporatie (N. L.
de gezamenlijke verrichtingen worden af- V. C.), in uitvoering van een overeengesloten en welke voor aanlegger een komst van 8 maart 1944 betreffende een
batig saldo opleveren overeenstemmende zekere hoeveelheid brandewijn, welke
met een schuldvordering ten belope van waar door verweerder niet geleverd werd;
het geeist bedrag, noch bijgebracht, noch
Overwegende dat uit de vaststellingen
aangeboden was 11, dan wanneer uit de van het bestreden arrest blijkt dat vergezamenlijke door het bestreden arrest weerder in de loop van de vijandelijke
voor vaststaand gehouden feitelijke gege- bezetting door de secretaris-generaal van
vens blijkt dat de bovenbedoelde complexe het Ministerie van landbouw en voedselverrichtingen door verweerder gesloten voorziening als tussenpersoon belast werd
waren met de Belgische Staat, vertegen- met de invoer van graan en brandewijn,
woordigd door het hoofd van het depar- tegen uitvoer van kopersulfaat, met dien
tement van landbouw, en derhalve het verstande dat de verkoopprijs van de
bestreden arrest de schending van de brandewijn de overprijs zou begTijpen die
wetsbepalingen die elk ministerieel depar- verweerder betaalde voor het konen van
tement beschouwen als, uit het oogpunt kopersulfaat op de vrije markt in Belgie
van de comptabiliteit, een afzonderlijke ten opzichte van de prijs welke gold in
entiteit vormend, beslist heeft dat de het vreemde land dat graan leverde; dat
schuld van dat departement jegens ver- de secretaris-generaal van vermeld -deparweerder gecompenseerd diende te worden tement de N. L. V. C. last gaf die verrichmet de schuldvordering van aanlegger tingen te financieren ;
tegen verweerder, of, althans, met deze
Overwegende dat het arrest te dezen
in een enige rekening diende te worden aanzien erop wijst « dat de brief die op
opgenomen en als oorzaak voor het in 8 maart 194i tot gei'ntimeerde ll, hier verbezit hebben van de gevorderde som moest weerder, << gericht is door de centrale
dienen (schending van de artikelen 1289 voor voedingseconomie van de 9·• gewesen 1290 van het Burgerlijk Wetboek en telijke groep van de N. L. V. C. aanstipt
van de in het middel aangeduide bepalin- dat de prijs van de kwestieuze brandegen van de wet van 15 mei 1846), dan wijnen, nevens zekere kosten, het verschil
wanneer het arrest althans voor vast- begrijpt tussen de officiele verkoopprijs,
staand houdt dat de koopovereenkomst in Frankrijk, van het kopersulfaat, en de
van 8 maart 1944 door verweerder was koopprijs van dit product >l;
gesloten met de Centrale voor de voeDat het arrest hieruit afleidt « dat de
dingseconomie van de 9• hoofdgroepering oorzaak van de litigieuze betaling niet
van de N. L. V. C., en dat de omstandig- enkel de levering van eeJi zekere hoeveelheid dat die koopovereenkomst behoorde heid alcohol is, doch de terugbetaling in
tot de bovenbedoelde complexe verrichtin- een verdekte vorm, aan geintimeerde, van
gen niet kon beletten dat de schuld van de overprijs die hij betaald heeft om zich
de prijs van de alcohol of de schuldvor- . op de vrije markt in Belgie kopersulfaat
dering tot terugga ve van die prijs tot te verschaffen; dat deze som niet kan
stand~ kwam in hoofde van een van de
worden geacht zich zonder oorzaak in
Staat onderscheiden openbare instelling, handen van geintimeerde te bevinden, zovervolgens in hoofde van aanlegger, die lang het bewijs niet is bijgebracht van de
wettelijk de rechtverkrijgende van be- terugbetaling van de sol11111en die uitgegewuste openbare instelling was geworden, ven zijn voor het kopen van koper buiten
dat mitsdien nooit verenigd zijn geweest de reglementering om; dat het bewijs van
de wettelijke voorwaarden voor de sclmld- een slotafrekening, waardoor de gezamenvergelijking welke het door de rechters lijke verrichtingen worden afgesloten en
over de grond voor bewezen gehouden ge-. welke voor aanlegger een batig saldo opvolg met zich hadden kunnen brengen leveren overeenstemmende met een schuld« dat aanlegger in het patrimonium van vordering ten belope van het geeist bede N. L. V. C. geen schuldvordering ... ten drag, noch bijgebracht, noch aangeboden
laste van verweerder had gevonden l> is));
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
(schending van de in het middel aangeduide bepalingen van het Burgerlijk Wet- in het middel betoogd is, het arrest door
hoek en van de wetgeving betreffende de deze beschouwingen geenszins beslist dat
vereffening van de nietig verklaarde or- de schuld van het departement van landbouw jegens verweerder diende te worden
ganismen) :
VERBR., 1958. - 9
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gecompenseerd met de ten deze in geschil
staande schuldvordering van aanlegger;
dat het arrest uitdrukkelijk erop wijst
« dat geintimeerde geenszins bedoelt een
vergelijking op te werpen tussen een
sclmldvordering welke het Ministerie van
financien op hem zou hebben en de schuldvordering welke hij op het :Nlinisterie .van
landbouw lleeft of beweert te hebben, ...
dat geintimeerde zich ertoe beperkt te
recl1t te beweren dat appellant in llet patrimonium van de N. L. V. 0. generlei
schuldvordering te zijnen laste vindt; dat
geintimeerde tegenover de afzonderlijke
verrichting, waaruit appellant blijkt
schuldeiser te zijn ten belope van de som
van 4.991.795 fr. 15, llet overwinnende argument stelt dat zij enkel een episode is
in een geheel van gelijkaardige verrichtingen en dat men niet kan zeggen, zolang de slotafrekening niet is overgelegd,
wie en tot welk beloop het batig saldo
ten goede zal komen ll;
Dnt het eerste onderdeel van het middel lletwelk rust op een beslissing cUe het
bes'treclen arrest niet inhoudt, feitelijke
grondslag mist ;
Overwegende dat de beschouwing van
llet middel, volgens welke de omstandiglleitl dat het contract van 8 maart 1944
behoorde tot complexe verriclltingen niet
kon beletten dat de sclluldvordering tot
terugga ve van de prijs van de alcohol tot
stand kwam in hoofde van een van de
Staat onderscheiden openbare instelling,
vervolgens in hoofde van aanlegger, stuit
tegen de vaststelling van het bestreden
m'rest volgens welke de litigieuze starting
de nakoming uitmaakt van een op · de
N. L. V. 0. rustende verplichting aan verweerder een extra-prijs voor het kopersulfaat terug te betalen, ingevolge een
verbintenis welke zij jegens hem aangegaan ltacl, overeenkomstig onderrichtingen
van de secretaris-generaal van het Ministerie van landbouw en voedselvoorziening;
Dat het tweede onderdeel van llet middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1108 en 1131
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
door aanlegger zijn vordering te ontzeggen om de reden clat hij het bewijs ervan
niet bijbracht dat de aan verweerder gestorte som van 5 millioen frank zich zonder oorzaak in dezes handen bevoncl, beslist heeft dat de « oorzaak ll van de betaling van die som niet enkel de in het
contract van 8 maart 1944 bepaalde levering van alcohol was, doch tevens de
terugbetaling van de overprijs welke verweerder betaald had in complexe verriclltingen van koop en verkoop van kopersulfaa t, dan wanneer uit de gezamenlijke

feitelijke beschouwingen van het arrest
blijkt dat de terugbetaling van die overprijs enkel de beweegredenen of het uiterlijk resultaat was dat partijen in het
contract van 8 maart 1944 nastreefden,
doch dat de enkele tegenprestatie voor de
uit dat contract ontstane verbintenis, de
litigieuze som te betalen, het leveren van
de door verweerder verkochte alcohol
was, doordat, waar het om deze reclen
weigert aanlegger zijn eis tot teruggave
van de gestorte som toe te wijzen, hoewel
het als vaststaand aanziet dat verweerder in geln·eke gebleven was de alcohol
te leveren, het bestreden arrest de intrinsieke oorzaak van de verbintenis, in de
zin van. de in het middel aangeduide
wetsbepalingen, met de extrinsieke oorzaak verward heeft, en aan laatstgenoemde oorzaak gevolgen gegeven heeft welke
de wet niet kent :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel betoogde, er uit de vermeldingen van het bestreden arrest niet blijkt
dat de terugbetaling aan verweerder van
een extra-prijs voor het kopersulfaat enkel de beweegreden zou zijn geweest van
de overeenkomst van 8 maart 1944;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat deze overeenkomst slechts een is van
de elementen van een complexe verrichting welke niet aileen op leveringen van
alcohol sloeg, doch insgelijks op andere
leveringen;
·
Dat llet arrest uit de vaststelling dat
de litigieuze starting de nakoming van
een persoonlijke verbintenis van de
N. L. V. 0. jegens verweerder uitmaakte,
wettelijk afgeleid heeft dat die starting
niet zonder oorzaak was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 november 1957. - 1 6 kamer. - Voo,-zitter. H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijklnillenlle concl1tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiters, HH. Van Ryn en Sim01-1t.
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ARBEIDSONGEVAL. - VERANTWOORDELIJKE DERDE. - RECHT VOOR HET BEDRIJFSHOOFD DE VORDERING VAN HET SLACHTOFFER
TEGEN DIE DERDE IN 'l'E STELLEN. - VOORWAARDEN.
Het bell1··ijfshoofll lean van een llenle, llie
verantwoo1·llelijk is voo1· een a1·beillsongeval, lle terugbetaling van cle fo1·faitaire ve1·goellingen, aan het slachtofter
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-131geschiktheid bij een regelmatig v66r de
vrederechter gesloten overeenkomst op
5 t. h. was vastgesteld, en zonder dat het
vonnis het feit betwist, door aanlegger in
zijn conclusies bijzonder aangevoerd, dat
het slachtoffer « niet het loon trok dat
het v66r het ongeval ontving, doch slechts
95 t. h. van het normaal loon 1>, dan wanneer, al sluit het wettelijk regime van de
vergoeding van de uit arbeidsongevallen
voortspruitende schade in dat het slacht(BELGISCHE STAAT,
offer recht heeft op de wettelijke vergoeMINISTER VAN VER-KEERSWEZEN, T. BLASSE.)
dingen wegens arbeidsongevallen boven
zijn loon, geen enkele bepaling van openbare orde evenwel aan de werkgever,
ARREST.
wiens bediende getroffen is door een ongeval dat diens arbeidsvermogen verminJ;IET · HOF; ~ Gelet op het bestreden derd heeft, verbiedt die bediende enkel
vonnis, op 8 juni 1955 in laatste aanleg in zijn dienst te houden voor een met
gewezen door · de Rechtbank van eerste hem overeengekomen loon dat in verhouding staat tot zijn verminderd arbeidsaanleg te Bergen ;
vermogen, en hem bovendien de wettelijke
Over de twee middelen samen, het eer- vergoedingen wegens arbeidsongeval uit
ste, afgeleid uit de schending van de ar- te keren, behoudens te dezen aanzien, het
tikelen 1131, 1133, 1134, 1135, 1319, 1320, verhaal van de in zijn plaats tredende
1322, 1351 en 1385 van het Burgerlijk Wet- werkgever tegen de derde verantwoordeboek, 5 van de geordende wetten betref- lijke; en het tweede, afgeleid uit de
fende het bediendencontract (wetten van schending van de artikelen 97 van de
7 augustus 1922 en 11 maart 1954 geor- Grondwet, 1134, 1319, 1320, 1322, 1351 en
dend bij het koninklijk besluit varr 20 juli 1385 van het Burgerlijk Wetboek, en 19
1955), 1, 19 en 26 van de samengeordende van de samengeordende wetten op de verwetten op de vergoeding van de schade, goeding van de schade, voortspruitende
voortspruitende uit arbeidsongevallen (ko- uit arbeidsongevallen, doordat het bestreninklijk besluit van 28 september 1931, den vonnis ter afwijzing van aanleggers
gewijzigd door de wet van 10 juli 1951) vordering tegen de derde verantwoordeen 97 van de Grondwet, doordat het be- lijke tot terugbetaling van de wettelijke
streden vonnis de vordering van aanleg- vergoedingen wegens arbeidsongeval welke
ger verworpen heeft als gesteund op een hij aan het slachtoffer betaald heeft tot
onrechtmatige oorzaak, te weten op een vergoeding van de blijvende vermindering
beweerde afwijking van het wettelijk re- van het arbeidsvermogen, beslist heeft
gime van openbare orde tot vergoeding dat aanlegger door bewuste vordering
van de schade uit arbeidsongevallen, « van verweerder de terugbetaling zou
welke hieruit blijkt dat aanlegger « met vorderen van wat hij in werkelijkheid
zijn personeel een regime ingevoerd had aan het slachtoffer niet zou betalen, tenvan « principHHe niet-samenvoeging ll van zij door een boekhoudingsfictie en wat
een loon met een toelage of een rente we- hij in elk geval zou betalen indien het
gens ongeval, in welk regime, na een ar- ongeval zich niet voorgedaan had l>, om
beidsongeval, de bezoldiging of het loon--' de reden dat aanlegger << erkent dat de.
zodanig was dat, eenmaal bij de vergoe- verlaging van het loon van het slachtding wegens arbeidsongeval gevoegd, het offer niet zou plaats gehad hebben ingetotaal gelijk bleef aan het loon dat de val de bediende zich buiten de uitvoering
bediende op het ogenblik van het ongeval van de dienst zou gekwetst hebben, begenoot 1>, hoewel vaststellend dat aanleg- houdens, bij werkongesclliktheid de moger << zijn beslissing verklaarde door de gelijkheid om hem te ontslaan ll, en « dat
overweging dat de gekwetste niet meer aldus zou blijken dat het bedrag van de
in staat was om hem dezelfde diensten te vergoedingsrente in feite van het bedrag
bewijzen als v66r het ongeval 1>, en dat van het loon zou worden afgetrokken,
de omvang van zijn blijvende arbeidson- zelfs ingeval de gekwetste juist dezelfde
taken verrichtte als v66r zijn ongeval 11,
wettelijlc verschltldigd, slechts vorderen
op voorwactrde dat het deze werkelijk
uUgekeerd heett (1) ; wat de de1·de verantwoordelijke betrett is het zonder belang of de torjaitaire vergoedingen, aan
het slachto:ffer werkelijk gestort, werden afgetrokken van het loon waarop
het slachto:ffer recht had na zijn werlc,
hernomen te hebben (2).

(1) Verbr., 6 april 1949 (An·. J1 e1·b1·., 1949,
blz. 235; Bull. en PAsrc., 1949, I, 266).
Wat de verzekeraar betreft, zie verbr.,
23 maart 1953 (twee arresten) (A1"1". Ye1·bT.,
1953, biz. 494 en 495; Bull. en PASIC., 1953, I,
559 en 561) en 15 maart 1954 (AT1". Ye1·b1·.,
1954., biz. 487; Bull. en PASIC., 1954, I, 625) en

sedert het van kracht worden van artikel 3
van de wet van 16 maart 1954 : verbr., 8 .februari 1957 (A1·T. Y m·bT., 1957, biz. 447; Bull.
en PAsrc., 1957, I, 681).
(2) Zie nota getekend R. D. in Bull. en
PASIC., '1957, I, 239).

-:- 132 dan wanneer de rechters over de grond
nit het regime dat toegepast wordt wanneer het ongeval geen arbeidsongeval is,
niet op geldige wijze de regelen konden
afieiden welke van toepassing zijn bij arbeidsongeval, het ongeval in de hun voorgelegde zaak, zonder de dualiteit der toestanden en het onderscheid tnssen de zowel nit de overeenkomsten als uit de wet. .
voortvloeiende principes, welke aan iedere
van die toestanden eigen zijn, "te misken- .
nen (schending van de artikelen 1134,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk ·wetboek en 97 van de Grondwet), dan wanneer de bovenaangehaalde redenen daarenboven niet verduidelijken of het slachtoffer inderdaad dezelfde taken als voorheen verrichtte, en of deze enkele omstancligheid volstaan zou hebben om
eventueel de vordering van aanlegger
tegen verweerder te doen afwijzen (schending van artikel 97 van de Grondwet),
dan wanneer, tenslotte, het feit dat de
betaling van de wettelijke vergoedingen
wegens arbeidsongeval door aanlegger
aan het slachtoffer volstrekt geen << boeklwndingsfictie 11 was, aangezien naar luid
van het bestreden vonnis zelf, die betaling bleek uit een rechterlijke beslissing,
gewezen uit kracht van artikel 2G van de
samengeordende wetten op de vergoeding
van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, waarvan de rechters
over de grond het gezag voorbijgezien en
de bewijskracht miskend hebben (scherrding van de artikelen 1319, 13210, 1322 en
1351 van het Burgerlijk Wetboek, 19, inzonderheid lid 7, van de samengeordende
wetten op de arbeidsongevallen en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat aanlegger, werkgever
van een genaamde Nouvelle die door de
hond van verweerder was verwond, aanvoerde ten bate van het slachtoffer onder
meer een som van 7.453 fr. 20 uitgegeven
te hebben, het bedrag van de toelagen
wegens gedeeltelijke blijvende werkongeschiktheid, welke verschuldigd waren
bij toepassing van de samengeordende
wetten op de arbeidsongevallen, en overeenstemden met 5 t. h. invaliditeit gedurende drie jaar; dat de vordering teruglletaling van deze som door verweerder
beoogde;
Overwegende dat het bedrijfshoofd van
de derde die verantwoordelijk is voor
een arbeidsongeval de terugbetaling van
de forfaitaire vergoedingen, aan het
slachtoffer wettelijk verschuldigd, enkel
vermag te vorderen op voorwaarde dat
hij die vergoeclingen aan het slachtoffer
werkelijk uitgekeerd heeft;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst, enerzijds, dat, om reden van
het regime van << principiele niet-samenvoeging 11, dat aanlegger met zijn personeel ingevoerd heeft, << het bedrag van de

vergoedingsrente in feite van het bedrag
van het loon afgetrokken wordt, zelfs indien de gekwetste juist dezelfde taken
vervnlt als voor zijn ongeval 11 ;
Overwegende dat, volge:lis deze vaststelling, de wettelijk verschuldigde forfaitaire vergoedingen aan- het slachtoffer
werkelijk gestort zijn door aanlegger,
doch dat deze daarvan het bedrag zou
afgetrokken hebben van het loon, verschuldigd aan het slachtoffer, wellr slachtoffer aileen hem zulks eventueel zou kunnen verwijten;
Overwegende dat het vonnis anderzijds
vaststelt dat aanlegger van verweerder
vordert << terugbetaling van wat hij in
werkelijkheid niet betaalt, tenzij door
een boekhoudingsfictie, en wat hij in elk
geval zou betalen indien het ongeval zich
niet voorgedaan had ll;
Overwegende dat, volgens deze vaststelling, aanlegger in werkelijkheid aan
het slachtoffer slechts zijn normaal loon
zon betaald hebben, bij uitslniting van
de vergoedingen welke aan hetzelve wettelijk verschuldigd waren;
Overwegende dat deze redenen tegenstrijdig zijn of althans de enige vraag in
het midden laten, welke van belang was
voor het beoordelen van de gegrondheid
van aanleggers vordering, namelijk de
vraag of deze al dan niet in werkelijkheid de vergoedingen betaald had welke
het slachtoffer wettelijk verschuldigd waren en waarvan hij terngbetaling door
verweerder eiste ;
Dat tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid in die redenen gelijkstaat met het
ontbreken van de gronden welke artikel 97 van de Grondwet eist;
Dat de middelen in dit opzicht gegrond
zijn;
Overwegende dat de andere gecritiseerde redenen niet kunnen volstaan om het
dispositief van het bestreden vonnis wettelijk te rechtvaardigen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het niet gegrond verklaart de eis tot terngbetaling door verweerder van 7.453 fr. 20 het bedrag, voor
drie jaar, van de aan het slachtoffer uit
hoofde van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 t. h. gestorte toelagen,
en in zover het over de kosten beslist;
beveelt dat van onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de aldns beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.
7 november 1957. - 1• kamer. - Foo1·zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend

voorzitter. -

Verslaggeve1·, H. Bareel. GeUj7cl7tidende oonol·usie, H. R. Delange,

advocaat-generaal. Ryn.

Pleiter, H. Van
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1°

DOUANEN EN ACCIJNZEN. BRUIRSTAXE. BEG RIP.

2°

VERJARING. FISCALE ZAKEN. DOUANEN EN ACCIJNZEN. RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN AANVULLENDE BELASVERJARING VOORZIEN BIJ AR1'ITINGEN. KEL S VAN DE WET VAN 17 AUGUSTUS 187S. VERJARING VAN TOEPASSiNG OP DE DOUANENEN ACCIJNSRECHTEN EN VERBRUIKTAXES.

S0

VER-

VER.JARING. FISCALE ZAKEN. DOUANEN EN ACCIJNZEN. RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN AANVULLENDE BELASTINGEN INGEVOLGE ONJUISTE INNING OP REGELMATIG AANGEGEVEN WAREN. BETEKENIS VAN
DE WOORDEN << ONTOEREIKENDE HEFFING >>.

1° De verbruUcstame wordt met een aoo'ijnsJ·eoht geUjkgesteld vermits zij een
identielc voo1·werp heeft (1).

2° De dr·iejaarlijlcse ve1·jadng, ingesteld
bij artUcel 3 van de wet van 17 august·us

1873, hetwellc artilcel 124 van de wet
van 26 au.gtl.sttts 1822 wijzigt, wat betrett de reohtsvordering tot betaling van
aanvullende reohten op regelmatig aangegeven waren, wegens een ontoereilcende inning, is van toepassing op aanmtllende aooijns1·eohten en verbJ-uilcstames
evenals op de douane1·eohten (2). (Wet

van 17 augustus 187S, art. S; wet van
24 mei 1876, art. 4, par. 1, en koninklijk
besluit van 27 mei 1876, art. 4.)

so

De verja1·ing van d1·ie jaar waa1·aan
cle reohtsvorde·ring tot betaling van aanvnUencle 1·eohten in zalce clouanen en
aooijnzen of verbruilcstaxes, wegens ontoereilr.ende inning, op regelmatig aangegeven wMen onderhevig is, is van
toepassing bij ontoereilcencle hejfing hetzij wegens vergissing in de berelcening
cle1· reohten hetzij wegens clwaling in
de toepassing van cle wet (S). (Wet van

17 augustus 187S, art. S, en wet van
26 augustus 1822, art. 124.)
(BELGISCHE STAAT, :!.IINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. GRAND 00]<1PTOIR ANVERSOIS.)
ARREST.

HE'.r HOF; - Gelet op het bestreden
arrest. op 28 juni 1956 gewezen door het
Hof vim beroep te Brussel;
(1) Rep. prat. d1·. belge, yo Douanes et accises, nrs 5 en 168.
(2) Memorie van toelichting, verslag aan de
Kamer en aan de Senaat (Pasinomie, 1873,
blz. 256, 259 en 262).
(3) Raadpl. VAN GINDERACHTER, De la prescription en ma.tib·e fiscale, nr 371.

Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikeien 2219 en 2262 van het
Burgerlijk Wetboek, 124 van de algemene
wet van 26 augustus 1822, S van de wet
van 17 augustus 187S dat gezegd artikel 124 wijzigt, S6, paragraaf 2, van de
wet van 10 april 1933 houdende v 0orlopige
wijziging van sommige douanerechten,
accijnzen en bijzondere verbruikstaxes en
invoering van nieuwe maatregelen om de
sluikhandel te beletten, doordat het bestreden arrest . eisers vordering, strekkende tot betalmg door verweerster van
een verbruikstaxe op de ongebrande koffie
die zich op SO december 19S2 onder verbruiksregiem bevond in haar magazijnen,
verjaard verklaart op grond van artikel 3
van voormelde wet van 17 augustus 1873,
omdat de gevorclerde taxe de inning uitmaakte van een supplement van rechten
op een regelmatig aangegeven koopwaar,
dan wanneer voormeld artikel S enkel de
vergissingen bedoelt bij het berekenen
van de rechten van regelmatig aangegeven waren en het terzake ging om een
nieuwe verbruikstaxe die krachtens artikel 36 van de wet van 10 april 19SS verschuldigcl .was en de inning cler betwiste
taxe clerhalve onderworpen was aan de
dertigjarige verjaring van artikel 2262
van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat, steunencle op artikel 2 van de wet van 10 juni 1920 de
regering, bij berichten verschenen in het
Staatsblarl· van S1 december 19S1 en 2, S,
4 januari 1!JSS, de vermeerclering van sommige clouane- en accijnsrechten vanaf
SO december 1£S2 alsmede van bijzondere
verbruikstaxes, welke namelijk de ongebrande koffie treffen, heeft beslist, en de
aangifte van die koopwaren door de houders ervan binnen de ach t en veertig uren
heeft bevolen;
Dat de artikelen S6, paragraaf 2, en S7
van de wet van 10 april 1933 die maatregel hebben bekrachtigd;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat, vermits de administratie op
SO december 1932 bij verweerster tot de
opname van S6.045 kilogram ongebrande
koffie is overgegaan, die koopwaar als
aangegeven op die datum client beschouwd;
Overwegencle dat aanlegger de rechtsvordering tot betaling van voormelde aanvullende belasting enkel op l maart 1941
heeft ingesteld en het bestreden arrest
die eis, bij toepassing van artikel S van
de wet van 17 augustus 187S, verjaard
heeft verklaard;
Overwegende dat zelfs inclien de gevorclerde som als een verbruikstaxe diende
beschouwd, zij niettemin met een accijnsrecht zou moeten gelijkgesteld worden,
vermits zij een identiek voorwerp heeft,
en dat ze derhalve namelijk luidens ar-
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tikel 4 -i·an het koninklijk besluit van
27 mei. 1876 genomen in uitvoering van
artikel 4, paragraaf 2, van de wet van
24 · mei 1876, onder toepassing valt van

vermelde wetsbepaling;
Overwegende dat geen reden toelaat onderha vige vordering a an de toepassing
van artikel 3 van de wet van 17 augustus
1873 te onttrekken;
Overwegende, immers, dat het zonder
belang is dat de heffing ontoereikend zou
zijn ten gevolge van een vergissing in de
berekening der rechten of bij de toepassing van de wet, vermits in beide gevallen de door de belastingplichtige regelmatig gedane aangifte aan de administratie de door de wetgever nodig geachte
termijn verleent om, met voile kennis van
zaken, de verschuldigde belasting vast te
stellen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
8 november 1957. - 1• kamer. - VoorzUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter, - Verslaggeve1·, H. De
Bersaques. Gelijlcl·nidende conclusie,

H. 'Paul JVIahaux, advocaat-generaal. PleUe1·s, HH. Van Leynseele en Van Ryn.
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ARBEIDSONGEVAL. - SCHADELOOSSTELLING GEREGELD DOOR DE BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 SEP'l'EMBER 1!f31 SAMENGEORDENDE WETTEN. - GEDEELTELIJKE BLIJVENDE
WERKONBEKWAAMHEID. - FORFAITAIRE VERGOEDING VERSCHULDIGD WELKE OOK DE GRAAD
WEZE VAN DE WERKONGESCHIKTHEID.
1.Vanneer de schadeloosstelling wegens een
arbeidsongeval ge·regeld wordt door de
wetten op de arbeidsongevallen sanwngeordend bij lconinkUjlc besl11it ad.
28 september 1931, maalct de gedeeltelijlce blijvende werlcongeschilctheid een
vennindering ttit van de economische
waarde van het slachtoj'fe1· en heett dit
laatste recht op de torfaitake vergoeding door voormelde wetten vastgesteld,
(1) Verbr., 11 juni 1954 (B1tll. en PASIC.,
1954, I, 8ll8) en 7 juni 1956 (A1T. J1 erb>·., 1956,
biz. 841; B!tll. en PAsiC., 1956, I, 1074). Verge!.
verbr., 7 december 1911 (ibid., 1912, I, 31).
Over het onderscheid tussen de werkongeschiktheid, vermindering van de economische
waarde im de physische ongeschiktheid, aantasting van de physiologische waarde, zie DELARUWIERE en NAMECHE, Awiclents du travail,
nrs 76, 197, 198 en 208; DE BISEAU DE HAUTE-

wellce ook de graad weze van de werlcongeschilctheid en de invloed erva1t op
het loon van het slachtoj'fe1· (1). (Samengeordende wetten, art. 1 en 2.)

(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ MUTUELLE
DER VERENIGDE SYNDIKATEN, T. SLEGERS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 januari 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel (}7 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis om
het vonnis a q·uo te bevestigen dat ei~eres
veroordeeld heeft om aan verweerder de
vergoedingen toekomende uit de arbeidsongevallenwetgeving en een werkonbekwaamheid van 2 t. h. te betalen, grond
vindt in redenen welke zich ertoe beperken met de middelen tegen te spreken
afgeleid uit het gebrek aan verandering
in verweerders inkomsten en uit een verrijking zonder oorzaak ; dan wanneer
eiseres nog liet geld en en da t de economische waarde van verweerder na het ongeval dezelfde was gebleven en dat verweerder in geen geval, al of niet behept
met een werkonbekwaamheid, op enige
maanden van de ouderdomsgrens een
nieuwe werkgever zou vinden, en die
middelen noch uitdrukkelijk, noch impliciet beantwoord werden noch door de
eigene redenen van het bestreden vonnis
noch door de redenen van het vonnis a
qttO ;

Overwegende dat aanlegster deed gelden
dat verweerder, al of niet met een arbeidsongeschiktheid behept, in geen enkel
geval, op enige maanden van de leeftijdsgrens, een nieuwe werkgever zou kunnen
vinden en dat zijn economische waarde,
voor en na het ongeval, onveranderd was
gebleven, daar hij overigens tot in 1946
slechts het beroep van handarbeider en
dit van nachtwaker sedert deze datum
uitgeoefend had, en daar de aard van zijn
ongeschiktheid deze door de deskundige
beschreven is ;
Overwegende dat, na onclerlijnd te hebVILLE, Accidents du t1·avail, nrs 74 en 82; Rep.
p>·at. cl1·. belge, V 0 Accidents du travail, nrs 116,
117, 119 en 130; S. DAVID, «Accidents du travail et maladies professionnelles », Jour-n. trib.,
1951, biz. 2 en bijzonderlijk nr 25; HoRioN,
« Exarnen de jurisprudence, Droit social »,
Rev. c1·it. j'"'· belge, 1952, biz. 157, nr 66; 1955,
biz. 359 en 360, nrs 89 tot 92; S. RouFFY, nota
Rev. gen. des ass. et des nsp., 1955, nr 5488.
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135ben dat de door de wet op de arbeidsongevallen toegekende vergoedingen een forfaitair karakter hebben en hierop gewezen te hebben dat het aan de rechtbank
niet behoort na te gaan in hoeverre de
vastgestelde invaliditeit in werkelijkheid
de << inkomsten van het slachtoffer 11 beinvloedt, het bestreden vonnis ook naar
de beweegredenen van de eerste rechter
verwijst die vaststelde dat de bezigheid
van nachtwaker eigenlijk geen beroep
daarstelt en dat, wanneer de verweerder
een ander beroep of ambacht zal moeten
uitoefenen, hetgeen in de huidige economiscl,le omstandigheden steeds kan geschieden, « hij wel een arbeidsongeschiktheid zal vertonen, welke in de huidige
arbeidscrisis zeker gevolgen op zijn loon
zal teweegbrengen 11 ;
Overwegende uat; door aldus vast te
stellen, enerzijds, dat de economische
waarde van verweerder niet dezelfde is
gebleven en door anderzijds hierop te wijzen dat, de ongeschiktheid tot werken
zeker zijnde, het forfaitair karakter van
de wet er ten deze de toepassing van mede
bracht, het bestreden vonnis op gepaste
wijze de door aanlegster in haar conclusies voorgestelde middelen heeft beantwoord;
Dat, voor het overige, deze slechts een
argument deden gelden waarop de rechter
niet gebouden was antwoord te verstrekken;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de m:tikelen 1, 2, 6, 9 van
de wetten op de arbeidsongevallen samengeordend bij het koninklijk besluit van
28 september 1931 (de artikelen 2 en 6 gewijzigd door de wet van 10 juli 1951),
1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis het vonnis a q~to bevestigt,
hetwelk verweerder wegens een werkonbekwaamheid van 2 t. h. recht erkent tot
de door de wetsbepalingen ter zake arbeidsongevallen voorziene vergoedingen _en
bet die beslissing grondt op de redenen
dat die vergoedingen een forfaitair karakter hebben en die wetgeving van openbare orde is; dat, zodra het percentage
der werkonbekwaamheid vaststaat de
vergoeding dient bepaald· in verhouding
met dit percentage, en dat de toegekende
lijfrente haar oorzaak vindt in de wetgeving zelve, eerste onderdeel, dan wanneer
die redenering onzeker laat of de rechter
ten gronde alzo wil verklaren dat alle
physieke onbekwaamheid een vermindering' der economische waarde van de arbeider uitmaakt, ofwel dat alle physieke
onbekwaamheid in elk geval en zelfs buiten alle wijziging van de economische
waarde recht geeft op de vergoedingen in
zake arbeidsongevallen, welke onzeker-

heid bet toezicht van ·het hof onmogelijk
maakt; tweede onderdeel, dan wanneer
de wetsbepalingen ter zake arbeidsongevallen geen recht tot vergoeding erkennen
als er geen werkelijke schade bestaat €m
het forfaitair karakter der vergoedingen
maar een begrotingswijze uitmaakt van
een reeds bewezen voorbestaande schade;
derde onderdeel, dan wanneer onder de
heerschappij der zelfde wetsbepalingen er
geen noodzakelijke gelijkheid bestaat tussen het percentage der physieke onbekwaamheid en cUt der toe te kennen vergoeding :
Overwegende dat uit het op het eerste
middel gegeven antwoord blijkt dat bet
bestreden vonnis, door de redenen van de
eerste rechter over te nemen, aangenomen
heeft dat de economiscbe waarde van de
verweerder in onderhavig geval aangetast
was om de door bet beroepen vonnis vermelde red en en;
Dat, om de wet toe te passen, het dus
terzelfdertijd steunt, en op het bestaan
van een gedeeltelijk blijvende arbeidsongeschiktheid van de verweerder, en op
het bestaan in onderhavig geval van een
vermindering van zijn economische waarde en bijgevolg op het l;lestaan van een
schade;
Overwegende dat het middel aldus op
een verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing steunt en dienvolgens
feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
8 november 1957. - 1" kamer. ~ Voorzitter; H. de Olippele, raadsheer waarnenemend 'voorzitter.
Verslaggever,
H. Bayot. Gelijlcl~tidende concl~tsie,
H. Paul Mahaux, an.Yocaat-generaal.
Pleiter, H. Demeur.
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1° REOHTERLIJKE INRIOHTING. SAMENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE. DIRECTE BELASTINGEN.- BEWIJS VAN DE REGELMATIGE SAMENSTELLING VAN RET ROF VAN
BEROEP KAN BLIJKEN UIT RET IN ONDERLING
VERBAND BRENGEN VAN DE NIET TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN VAN RET BESTREDEN ARREST EN VAN DE PROCESSEN-VERBAAL DER IN
DE ZAAK GEROUDEN RECRTSZI1'TINGEN.

2o MIDDELEN TOT VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE ONMOGELIJKREID DE REGELMATIGE
SAMENSTELLING VAN RET ROF VAN BEROEP NA
'l'E GAAN. UITGIFTE VAN RET ARREST UITSLUITEND OVERGELEGD. BEWIJS VAN RET
NIE'l' RODDEN VAN PROCESSEN-VERBAAL DER
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TERECHTZITTINGEN NIET VOORGEBRACHT.
NIET ON'l'VAN;KELIJK MIDDEL.

go

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
NEDERLEGGING VAN HET DOSSIER DOOR DE
ADMINISTRATIE. GEEN 'l'ERMIJN DOOR DE
WET VOORZIEll. -NEDERLEGGING VAN NIEUWE
S'l'UKKEN DOOR DE VERZOEKER. TERMIJN
VOORZIEN DOOR AR'l'IKEL 9 VAN DE WET VAN
6 SEP1'El\£BER 1895 VOORALEER HET VERVANGEN
WERD DOOR ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN
23 JULI 1953. - JVliSKENNING VAN DE RECH'l'EN VAN DE VERDEDIGING. FEI'l'ELIJKE BEOORDELING VAll HE'!' HOF VAN BEROEP.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
JVIACHTIGING DOOR HET HOF NIEUWE STUKKEN OVER TE LEGGEN. JVlACHTIGING VOORZIEN OM DE STUKKEN NEDERGELEGD DOOR DE
ADMINISTRATIE TE BEANTWOORDEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP.
NIEUWE STUKKEN. BEGRIP.- DOOR DE
ADMINISTRATIE GEKENDE STUE:KEN. ZONDER INVLOED OP DE TERMIJN BINNEN DEWELKE
DE S'l'UKI<EN DJENEN NEDERGELEGD.

gaan is niet ontvanlceUjk wanneer de
1titgitte van het bestreden arrest uitsluitend wm·dt overgelegd en 1tU geen de·r
aan het hot van cassatie voorgelegde
st1tklcen blijlct dat, atgezien van de in
het bestredm~ an·est voorkomende ineldingen, er geen processen-verbaal van
de in de .'?!aalc geho1tden te1·echtzitt'ingen
bestaan (2).

go Aangezien naar luid van artilcel 9 van
de wet van 6 septe1nber 1895, voomleer
het ver-vangen we1·d door a1·tilcel 1 van
de wet van 23 j1tli 1953, geen tormele
termijn bepaald was voor het neerleggen van het dossier van de adn~inistra
tie ter g!'ijfie van het hot van beroep
doch de termijn aangeqeven was waarin
de verzoeker in beroep de nie1twe stukken weZlce hij wo1t doen gelden d·iende
nede1· t!e leggen, het aan het hot van
beroep behoorde in feite en de1·halve
soeverein te oordelen at, uezien het tijdstip waarop de administ1·at-ie haa1· dossier overgemaalct had, de 1·echten der
verdediging gevdjwaard wa1·en gebleven (g),

6°

BEWIJS. DIRECTE BELASTINGEN. PRIJS IN EEN ONDERHANDSE AKTE VERMELD
WELKE EEN VERKOOP VASTS'l'ELT. BEWIJS
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE WERI<ELIJ:K
BETAALDE PRIJS. BEWIJS DOOR GETUIGENISSEN EN VERMOEDENS TOEGELATEN.

7°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE MINIMUM REFERENTIEWINST VOORZIEN BIJ ARTIKEL 5, PARAGRAAF 6, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945. 0NDERGESCHIKT AAN HET 'l'E
LEVEREN BEWIJS DAT DE BELASTINGSCHULDIGE
GEDURENDE HET BELASTBAAR TIJDPERK EEN
ACTIVITEIT DREE~' WELKE DE BELASTBARE
WINS TEN HEEF'l' KUNNEN OPLEVEREN.
EX~ABELASTING.

4° De belastingplichtige die tegen een beslissing van de directeur beroep heett
ingesteld, lean dom· het hot van beroep
slechts gemachtigd worden, kmchtens
artilcel 10, lid .q, van de wet van 6 september 1895, vervangen door artilcel 1
van de wet van 23 j1tli 1953, tot het
nederleggen van nieuwe st1tklcen ten
antwoord op de stukken wellce de administratie zelt nede1·gelegd heett lcrachtens artilcel 10, li(l 2, ter beantwoonling
van het beroep en documenten welke
overeenlcomstig de Mtilcelen 8 en 9 door
de belastingplichtige nede!'geleg(l werden (4).

1o Het bewijs van de regelmatige samensteUin.rJ van het hot van beroep Jean, in
zalce directe belastingen, blijlcen 1tit het
in onderling verband brengen van de
niet tegenstrijdige vermeldingen van de
beslissing en de processen-verbaal der
in de zaalc gehouden te?·echtzittingen (1).
2° Het middel atgeleid uit de onnwgelijkheid de 1·egelmatigheid van de samenstelling van het hot van beroep na te

5° Opdat stnlclcen niet nie11w Z1Jn en de·r-

(1) Raadpl. op strafgebied, verbr., 24 juni
1957 (A1'1', Ve1'b1·., 1957, biz. 904; Bull. en
PASIC., 1957, I, 1275).
(2) Verge!. verbr., 7 mei 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1075) waaruit een attest van de
griflier bleek dat het bestreden arrest volledig
de meldingen van de processen-verbaal van de
in de zaak gehouden terechtzittingen weergaf.
(3) Verbr., S februari 1955 (Arr. Ve1·br.,
1955, blz. 463; Bull. en PASIC., 1955, I, 609) en

21 october 1955 (A,.,., Verb1·., 1955, biz 123;
Bull. en PAsiC., 1956, I, 154).
(4) Verbr., 17 januari 1957 (A1·r. Verb>-.,
1957, biz. 366; Bull. en PASIC., 1957, I, 573).
Over de bindende beoordeling van bet hof
van beroep nopens de noodwendigheid ambtshalve de overlegging van stukken te bevelen,
~ie verbr., 30 april 1957 (A1'1'. J!m·br., 1957,
biz. 722; Bull. en PASIC., 1957, I, 1038, en de
nota).

halve aan het hof van beroep mogen
worden overgelegd buiten de voorwaarden en termijnen bepaald in de art·ilcelen 8 en 9 van de wet van 6 september
1895, vervangen door artilcel 1 van de
wet van 23 juli 1953, is van geen belang
dat zij de administmtie bekend zijn om
reden van hun openbaa1·heid doch is
vereist dat
inhoud niet ve,.schil-
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-137lend is van andere stttlclcen wellce zij
enlcel toelichten (1).
6° De adrninistratie rnag door alle rechtsrniddelen rnet inbegrip van getuigenissen
en verrnoedens bewijzen dat de -door
een leaper werlcelijlc betaalde prijs deze
niet is wellce in de onderhandse verlcoopalcte venneld staat (2).
7° Opdat de aan de extmbelasUng onderhevige persoon recht hebbe op de attrelc
van het in artilcel 5, paragraat 6, van
de wet van 16 octobe1· 1945 ornschTeven
rninirnurn, rnoet deze het bewijs bijbrengen dat hij gedurende het belastbaar
tijdpedv een bedrijfsaotiviteit heett gehad wellce de be last bare inlcornsten heeft
lc,unnen opbTengen (3).
(ZOMERS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, respectievelijk op 1 maart 1955
en 14 februari 1956 gewezen door het Hof
van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 8, 94, 96,
97, 99, 100, 111, 112 en 113 van de Grondwet, 1315, 1319, 1320 van het Burgerlijk
·wetboek, 6 en 12 van de wet van 6 september 1895 betreffende de fiscale aanslagen in zake directe belastingen, 36, 66 en
73 van het keizerlijk decreet van 30 maart
1808, 452, 470, 116, 138, 141 en 142 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(de laatste twee artikelen zoals zij gewijzigd zijn door artikel 1 van het koninklijk besluit nr 224 van 24 december 1935).
7 van de wet van 20 april 1810, 158, 163,
169, 170 en 145 van de wet van 18 juni
1869 op de rechterlijke inrichting, 66 en
67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de
besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli 1943,
19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting, doordat
de arresten van 1 maart 1955 en 14 februari 1956 uitgesproken zijn nadat de
zaak veelvuldig verdaagd was en aan de
procureur-generaal medegedeeld was geworden, zonder dat opgemaakt en bij bewuste arresten gevoegd zijn de rechtsplegingsakten, houdende vaststelling van de
arresten van verdaging, van sluiting van
(1) Raadpl. verbr., 17 januari 1957 (A1-r.
Ye,·b,·., 1957, blz. 366; Bull. en PASic., 1957, I,
573).
(2) Vergel. op gebied van authentieke acten,
verbr., 8 mei 1956 (Arr. Yerb1·., 1956, blz. 755;
Bull. en PASIC., 1956, I, 960). Over het bewijs
van het fictief karakter van een onderhandse

de debatten en van verWIJzmg van de
zaak naar het openbaar ministerie, en
doordat de arresten waarin de gang der
rechtspleging is vastgesteld, niet met de
wettelijke formaliteiten zijn gewezen, dan
wanneer elk vonnis of arrest het bewijs .
van zijn regelmatigheid dient op te leveren; het naleven van de door de wettelijke teksten voorgeschreven formaliteiten tot doel heeft het Hof van verbreking
in staat te stellen tot het verificeren van
de regelmatigheid der gevoerde rechtspleging, van de regelmatige samenstelling
van de zetel, van de aanwezigheid van
dezelfde raadsheren bij de pleidooien, de
uitbrenging van het advies van het openbaar ministerie en de uitspraak van het
arrest, en van het in acht nemen van de
rechten der verdediging, dan wanneer de
belastingwetten alsmede de rechtspleging,
gevoerd tot het afdoen van het beroep van
de belastingplichtige van openbare orde
zijn en dan wanneer het nalaten van de
rechtsplegingsvormen desnoods door de
rechter van ambtswege dient te worden
opgeworpen :
Overwegende dat de regelmatigheid van
een gerechtelijke procedure kan blijken,
I:tetzij uit de vermeldingen van het vonnis of het arrest waardoor zij besloten
wordt, hetzij uit het in onderling verband
brengen van de niet tegenstrijdige vermeldingen van de beslissing en de processen-verbaal der in de zaak gehouden terechtzittingen;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat, wanneer de griffier de uitgifte van een vonnis ,of een
arrest, alvorens recht te doen of eindbeslissing, af!evert, hij daarbij de processenverbaal moet voegen van de terechtzittingen in de loop waarvan de zaak verdaagd
of aan het openbaar ministerie medegedeeld ·of het onderzoek voor gesloten verkluard werd;
Overwegende dat uit geen der aan het
hof regelmatig voorgelegde stukken blijkt
dat, afgezien van de in de bestreden arresten voorkomende vermeldingen, er geen
processen-verbaal bestaan van de terechtzittingen van 14 januari en 1 februari
1955, waarop het arrest van 1. maart 1955
voorbereid werd en van de terechtzittingen van 6 en 17 januari 1956, waarop het
arrest van 14 februari 1956 voorbereid
werd, wat het hof in de onmogelijkheid
stelt de werkelijkheid van de feiten waurop het middel rust na te gaan;
akte, raadpl: verbr., 29 november 1956 (Ar1·.
Yerb1·., 1956, blz. 213; Bull. en PASIC., 1957, I,
326).
.
(3) Verbr., 5 februari 1957 (Arr. Ym·br.,
1957, blz. 436; Bull. en PASIC., 1957, I, 668) en
14 februari 1957 (Bull. en PAsiC., 1957, I, 703).
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worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van het verdedigingsrecht, zoals het blijkt uit de artikelen 6, 94, 96
en 97 van de Grondwet, 14 van titel II
en 3 van titel VIII van het decreet van
16-24 augustus 1790 op de rechterlijke inrichting, 38 van het besluit van 15 maart
1815 van de Souvereine Vorst, 443 tot 473
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 66, 67 van de wetten Ol) de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door
de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli
1943, 19 van de wet van 16 october 1945
tot invoering van de extrabelasting, 9 en
10 van de wet van 6 september 1895 betreffende de fiscale aanslagen, doordat,
na vastgesteld te hebben dat de directeur
der belastingen zijn dossier pas op zaterdag 2 augustus 1952 neergelegd heeft dat
de griffie op zaterdagnamiddag en op' zondag gesloten was en dat de laatste !Jekwame dag voor het neerleggen van de
s~ukken 6 augustus 1952 was in de pen ode van het gerechtelijk verlof - het
bestreden arrest van 1 maart 1955 verzoeker de mach tiging om stukken tot staving van zijn beroep neer te leggen geweigerd en verklaard heeft dat de administratie voor het neerleggen van haar dossier geen termijn behoeft in acht te nemen; dan wanneer artikel 9 van de wet
van 6 september 1895 aan de directeur
der belastingen oplegt zijn dossier onmiddellijk na de ontvangst van de betekening
neer te leggen, wat beduidt op staande
voet en zonder uitstel; dan wanneer het
verdedigingsrecht aan onze gezamenlijke
rechtspleging in betwiste zaken ten grandslag ligt; de belastingplichtige het recht
heeft gebruik te maken van nieuwe stukken ten antwoorcl op de beweringen van
het administratief dossier dat eenzijdig
en in het geheim aangelegd is; het dus
past dat de belastingplichtige van het dossier kennis kan nemen en over een redelijke termijn beschikt om die stukken in
te dienen, welke termijn de wet op een
maand vaststelt; en doorclat het arrest
geweigerd heeft artikel 10 van de wet van
6 september 1895 toe te passen door het
recht aan het hof van beroep 'toegekencl
de nederlegging van nieuwe stukken toe
te ~taan buiten de termijn, bepaald bij
arhkel 9, te be perken; clan wanneer het
hof van beroep een absoluut recht geniet
om alle tot het vormen van cleszelfs overtuiging nuttige stukken en documenten te
vorderen en verzoeker toe te staan de gezamenlijke rechten van zijn verdecliging
uit te oefenen onder de controle van dit
hof:
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle dat, naar luid van artikel 9 van de wet van 6 september 1895,

de nieuwe stukken, waarvan de belast~l?-gpl~ch~ige die v66r het hof van beroep
ZlJll eiS mstelt gebruik wil maken door
h~m ter griffie van het hof van beroep
cl1enen te worden neclergelegcl binnen de
maancl na de afloop van het tijclsbestek
van verhaal;
Overwegende clat, aangezien evengemelcle wet geen formele termijn bepaalt voor
het neclerleggen v:an het clossie1; cler aclministra tie ter griffie van het hof van beroep, cloch de termijn aangeeft waarin
de verzoeker de nieuwe stukken welke hij
wil doen gelden client neder te leggen het
wanneer artikel 9 van die wet van' toe:
passin~ is, _aan het hof van beroep behoort In fe1te en clerhalve soeverein te
oordelen. ~f, ge~ien het tijdstip waarop
de aclnnmstratle haar dossier overgemaakt heeft, de rechten der verclediging
gevrijwaard zijn gebleven;
Overwegende clat het bestreclen arrest
aan de hand van onderscheic1en vaststellingen waarop het wijst, de mening uitclrukt clat aanlegger << het enkel zichzelf
te. wijten heeft clat hij in svoed te kort
gekomen is of zich te laat bewust geworden is van de teleurstellingen waartoe
een misschien niet passencl verweerstelsel
hem zou kunnen leiclen >>;
Dat het hof van beroep mitsclien soeverein beslist da t aanleggers verclecligingsrecht niet geschonden is·
Dat cUt ondercleel van' het micldel niet
kan aangenomen worden ;
Over het tweede onclerdeel :
Overwegende dat de belastingplichtige
die van een beslissing van de directeur
cler belastingen in beroep gekomen is,
door het hof van beroev enkel kan worden
gemachtigd, krachtens artikel 10 lid 4
van de wet van 6 september 1895,' tot het
nederleggen van nieuwe stukken ten antwoorcl op de stukken welke de aclministratie zelf nedergelegcl heeft krachtens
artikel 10, lid 2, ter beantwoorcling van
het beroep en de documenten welke overeenkomstig de artikelen 8 en 9 door de
belastingplichtige nedergelegd werden;
Overwegende clat nit het beklaagcl arrest blijkt clat de aclministratie ten deze
geen gebr.uik gemaakt heeft van het recht,
haar verleencl door lid 2 van artikel 10
van de wet van 6 septem!Jer 1895;
Overwegende, clerhalve, clat het bestreden arrest, waar het beslist « dat artikel 10 van de wet van 6 september 1895,
hetwelk bet nederleggen regelt van stukken ten antwoord op nieuwe stukken die
de administratie uit aanmerking van haar
recbt van antwoorcl zou overleggen, ten
deze niet van toepassing is )), geen der in
het middel aangecluide wetsbepalingen geschonden he eft;
Dat clit onderdeel van bet middel naar
recbt faalt;
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schending van de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet, 1l58, 1160, 1162, 1317 tot
1322 inbegrepen van het Burgerlijk Wetboek, 9 en 10 van 'de wet van 6 september
1895, 1, 4, 5 en 5bis van de wet van 30 mei
1924 op het handelsregister, doordat het
arrest van 1 maart 1955 verklaard heeft
dat de stukken, genummerd 4, 12 en 13,
<< nieuwe stukken Jl zijn, na vastgesteld te
hebben dat deze stukken gekend dienden
te zijn om reden van hun openbaarheid
of omdat zij van enige dienst va:q. de
Staat uitgaan, en doordat het bestreden
arrest als nieuwe stukken aanduidt alle
stukken welke niet aan de directeur der
belastingen tot onderzoek voorgelegd zijn,
hoewel het daarin vastgelegde element bekend zij, dan wanneer het aanleggers
conclusies niet op passende wijze beantwoordt en dan wanneer de nieuwe stukken, bedoeld in de wet, die stukken zijn
waarin de fundamentele elementen van
verzoekers stelling waren vastgelegd en
welke de administratie niet bekend waren
bij het vestigen van de aanslag of bij het
onderzoeken van de reclamatie, en dan
wanneer stukken, welke de directeur der
belastingen moest kennen om reden van
hun openbaarheid of omdat zij van de
Staat uitgingen dit karakter niet kunnen
hebben :
Overwegende dat, nadat verweerder de
exceptie van nieuwheid opgeworpen had
ter beletting van het overleggen van stukken, genummerd 4, 12 en 13, door aanlegger, na het verstrijken van de termijn
van een maand, gesteld door lid 2 van
artikel 9 van de wet van 6 september
1895, aanlegger bij conclusies heeft doen
gelden dat die stukken niet nieuw waren;
dat hij, om deze stelling te staven, zich
ertoe bepaalde aan te voeren dat de administratie van bedoelde stukken niet onkundig mocht wezen, omdat een ervan
blijkt uit een wijze van wettelijke bekendmaking en de twee andere door de
Staat zelf afgeleverd zijn;
Overwegende dat, opdat stukken niet
nieuw zijn en derhalve het hof van beroep
mogen worden overgelegd buiten de voorwaarden en termijnen, bepaald in de artikelen 8 en 9 van de wet van 6 september
1895, het er weinig toe afdoet dat zij de
administratie bekend zijn of kunnen zijn
om reden van hun openbaarheid of omdat
zij uitgaan van enige Staatsdienst, doch
uat vereist is dat hun inhoud niet verschillend is van andere stukken welke zij
enke1 toelich ten;
Overwegende dat het door aanlegger in
zijn conclusies gestelde niet impliceerde
dat de docurilenten welke hij wilde overleggen het bovenomscllreven karakter bezaten;
Dat derhalve, waar het zegt dat << de

argumenten van aanlegger, welke ertoe
strekken aan te tonen dat de stukken 4,
12 en 13 niet nieuw zijn, ter zake niet
dienen JJ, om de reden dat de aangevoerde
bijzonderheden geen ontslag van de formaliteit van openbare orde van neerlegging binnen de wettelijke termijn met
zich brengen, het bestreden arrest aanleggers conclusies passend beantwoordt en
de verwerping ervan rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan aangenomen'
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 7, 11, 12,
97, UO, 111, 112 en 113 van de Grondwet,
1315 tot 1322, 1328, 1332, 1341 tot .1345,
1349 van het Burgerlijk Wetboek, 62, 6!,
66, 67, 77 van de in de vorenstaande middelen aangehaalde samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, 18 en 19
van de wet van 16 october 1945 tot invoering van de extrabelasting, 214 tot 2i51
en 470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 448 tot 464 van het Wetboek van strafvordering, uoordat het bestreden · arrest van 14 februari 1956, met
nalating van het verstrekken van antwoord op de door aanlegger vo6r het hof
van beroep genomen conclusies of dit
uoende op een niet passende wijze, wat
met een ontbreken van redenen gelijkstaat, het bedrag van de overneming van
de << ferme d'Embourg JJ. door verzoeker
op 225.000 frank vastgesteld heeft, dan
wanneer de overeenkomst, tussen de overdrager en de overnemer opgemaakt, en
vastgesteld in twee ontvangstbewijzen,
het ene voorlopig en het andere definitief,
luidt dat de afstand toegestaan is zowel
voor het vee als voor het bij de hofstede
begrepen materieel, zonder iets daarvan
uit te zonderen, voor de prijs van
140.000 frank, plus 12.000 frank voor het
pachtjaar dat na de afstand zal vervallen, en dan wanneer deze stukken niet
van valsheid zijn beschuldigd en ingevolge
het overlijden van de overdrager een
vaste datum hadden :
Overwegende, enerzijds, dat het middel
de eis, het verweer of de exceptie niet
aanduidt waarop het hof niet regelmatig
zou hebben geantwoord; dat het middel
in dit opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter de bewoordingen van de twee ontvangstbewijzen niet bespreekt, doch verklaart aan die geschriften geen geloof te
hechten;
Overwegende, aangaande de werkelijkheid van de juridische feiten waarvan zij
vaststelling inhoudt, dat de onderhandse
akte slechts bewijskracht bezit tot het
bewijs van het tegendeel door de partijen of derden bijgebracht;
.
Dat dit tegenbewijs door derden mag
worden bijgebracht door alle rechtsmid-

140delen, met inbegrip van getuigenissen en
vermoedens, daar de derden in de onmo"
gelijkheid verkeerd hebben zich een scllriftelijk bewijs van de simulatie of llet bedrog te verschaffen; dat dit voor de administratie het geval is;
Dat llet middel niet kan aangenomen
worden;
·
Over llet vijfde middel, afgeleid nit de
scllending van de artikelen 6, 9, 11, 12,
!l6, 97, 110 tot 113 van !le Grondwet, 5,
1315 tot 1322 erinbegrepen van het Burgerlijk Wetboek, 25, 62, 65, 67 van de in
de vorenstaande middelen aangehaalde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de in de vorenstaande middelen aangehaalcle koninklijke l)esluiten, 1, 2, 4i, 5 en 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van de
extrabelasting, 1 en 7 van de wet van
30 mei 1949, tot wijziging van de evenvermelde wet, eerste onderdeel, doorclat
het bestreden arrest, met miskenning van
de bewijskracht der akten en van de
plicllt van de rechter zijn beslissing passend met redenen te omkleden, en aldus
komend tot een onteigening en een verboden verbeurdverklaring, weigert op
aanlegger d@ referentiewinst toe te passen, op a·e grond, zoncler de dienaangaande door aanlegger genomen conclusies te
beantwoorden, dat aanlegger gedurende
!let belastbaar tijdperk gee11 activiteit zou
gehad bebben welke exceptionele winsten
kon opbrengen, dan wanneer het vaststelt
dat de belanghebbende tijdens het dienstjaar 1941 een handelsbedrijvigheid uitgeoefend beeft waarvoor llij inkomsten aangegeven heeft welke door de administratie belast en aangenomen zijn, dat hij op
15 juni 1944 een llofstede te Embourg
overgenomen heeft en dat hij intussen de
functies van bediende bij de N. L. V. 0.
uitgeoefend beeft, welke activiteiten de
beweerdelijk ontdekte inkomsten konden
opbrengen clie recllt gaven op de referentie en op de aftrekken wegens kinderen
ten laste; tweede onderdeel, doordat het
bestreden arrest, zonder zijn beslissing
passend met redenen te omkleden, zonder
te antwoorden op verzoekers conclusies
en de bewijskracllt der akten miskennend,
verklaart dat aanlegger zijn handelsbedrijvigheid slechts tot 10 mei 1940 zou uitgeoefend hebben en het voordeel van de
minimum referentiewinst en van de aftrek wegens kinderen ten laste aan verzoeker weigert, dan wanneer aanlegger in
zijn aangifte in de inkomstenbelastingen
over het dienstjaar 1941, handelsinkomsten voor gans het jaar 1940 aangegeven
lleeft, en deze aangifte door de administratie aangenomen is, zonder dat deze gebruik gemaakt heeft van llet haar door
de wet verleend recht desnoods elke dwaling recht te zetten; derde onderdeel,

doordat het bestreden arrest verklaart,
met schending van de bewijskracht der
akten en zonder zijn beslissing bijzonder
en passend met redenen te omkleden, dat
aanlegger gedurende het belastbaar tijdperk enkel de activiteiten, in de redenen
van llet bestreclen arrest aangeduid zou
uitgeoefend hebben, dan wanneer d~ beslissing van de directeur, de aang·ifte van
aanlegger over het dienstjaar 1941 en cle
vaststelliugen, vervat in de bij deze voorziening gevoegde akten, bewijzen dat aanlegger van 1940 tot 1944 landbouwhulp is
geweest, welke activiteit extra-inkomsten
kon opbrengen waarvoor zowel de forfaitaire referentie als de aftrek wegens kinderen ten laste client toegestaan; vim·de
onderdeel, doordat llet bestreden arrest
aanlegger de minimum referentie weigert,
onder verklaring dat de door aanlegger
van 10 mei 1940 tot 15 juni 1944 uitgeoefende functies geen belastbare inkomsten
konden opbrengen, en zulks met miskenning van de bewijskracht der akten, dan
wanneer nit de bij de voorziening gevoegde stukken van het dossier blijkt dat verzoeker de lonen die hij als loontrekkende
heeft vercliend niet vermeld lleeft in zijn
aangifte over de dienstjaren 1941 tot 1945,
en dan wanneer die lonen inkomsten uitmakeil welke in beginsel aan de extrabelasting onderllevig zijn en juist daardoor
recllt geven Ol) het voordeel van de forfaitaire referentie en op de aftrek wegens
kinderen ten laste ; vijfde onderdeel,
doordat het bestreden arrest, zonder de
conclusies, in zijn beroep en v66r het hof
van beroep door aanlegger genomen, passend te beantwoorden, hem het recht weigert te bewijzen dat hij gedurende het
belastbaar tijdperk buiten zijn functies
om met zijn vrouw een koophandel in
waren. gedreven had, en weigert hem het
voordeel van de referentie en van de aftrekken wegens kinderen ten laste toe te
staan, dan wanneer aanlegger aanbood
hiervan het bewijs door getuigen te leveren en dan wanneer in de bij deze voorziening gevoegde stukken, die in het administratief onderzoek zijn opgemaakt,
het bestaan van cUe gelijktijdige koophandel aangenomen werd en dan wanneer aanlegger deed blijken van een inscllrijving in het handelsregister
Over llet eerste onderdeel :
Overwegende dat het middel nocll de
eis, llet verweer of de exceptie waarov
de bestreden beslissing geen antwoord
zou llebben verstrekt, noel! de stukken
waarvan zij de termen zou hebben miskend, aanduidt; dat llet niiddel in dit opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, opdat de aan de extrabelasting onderhevige persoon recht
hebbe op de aftrek van het in artikel /5,
paragraaf 6, van de wet van 16 october

_f
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1945 omschreven minimum deze wet van
de belastingschuldige het bewijs eist niet
enkel dat hij gedurende het belastbaar
tijdperk een bedrijfsactiviteit heeft gehad, doch ook dat bewuste activiteit de
belastbare inkomsten heeft kunneri · opbrengen;
Overwegende dat het bestreden arrest
te dezen aanzien in feite vaststelt dat
aanlegger gedurende het belastbaar tijdperk geen bedrijfsactiviteit uitgeoefend
heeft welke de inkomsten, die in de extrabelasting aangeslagen zijn, heeft kunnen opbrengen; uat het hieruit wettelijk
heeft lnmnen afleiden dat de aftrekken
bepaald zowel in paragraaf 6 van arti:
kel 5 van de wet van 16 october 1945 als
in paragraaf 7 van hetzelfde artikel, gewijzigd door de wet van 30 mei 19!9 aanlegger niet mochten worden toege;taan;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel de eis, het
verweer of de exceptie. niet aanduidt
waarop de bestreden beslissing geen antwoord zou hebben verstrekt; dat het in
dit opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de door aanlegger over het
dienstjaar 1941 in de gewone belastingen
aangegeven inkomsten niet ln de extrabe~
lasting aangeslagen zijn; dat het middel
te deze aanzien bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de termen van aanleggers aangifte over het clienstjaar 1941
en die van de beslissing van de directeur
der directe belastingen niet bewijzen dat
aanlegger van 1940 tot 1944 landbouwershulp zou geweest zijn; dat het mid del te
clezen aanzien feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat uit evengemelde aangifte en beslissing enkel blijkt dat aanlegger tijdens het jaar 1940 het beroep
van landbouwershulp uitgeoefend heeft;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de bezoldigingen welke
aanlegger om reden van die activiteit in
1940 ontvangen heeft, niet in de extrabelasting aangeslagen zijn;
Overwegende dat het middel de andere
« bij de voorziening gevoegde akten >> niet
aanduidt welke zouden vermelden dat
aanlegger van 19'4:0 tot 1944 landbouwershulp geweest is en waarvan de inhoud
door het bestreden arrest zou zijn miskend;
Dat het middel te dezen aanzien niet
ontvankelijk is ;
Overwegende tenslotte,- dat aanlegger in
zijn conclusies niet doet gelden dat hij
bewuste activiteit van 1940 tot 1944 uitgeoefend heeft; dat het hof van beroep
derhalve dit punt niet behoefde te behandelen;

Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat het middel << de bij
onderhavige voorziening gevoegde stuk)l:en
nit het dossier >> niet aanduidt waarvan
de termen zouden bewijzen dat aanlegger
de lonen welke hij als loontrekkende
heeft verdiend niet vermeld heeft in zijn
aangifte over de dienstjaren 19'-!1 tot 1945 ·
Over het vijfde onderdeel :
'
Overwegende dat het l>estreden arrest
luidt : << dat, aangaande het niet gerechtvaardigd excedent dat in de extrabelasting aangeslagen is, verzoeker steeds beweerd heeft geen enkele andere activiteit
uitgeoefend te hebben >> dan de activiteiten waarvan de inkomsten in de beslissing van de directeur der belastingen in
aanmerking genomen zijn, dat « om deze
reden door de directeur der belastingen
te Hasselt een beslissing genomen werd
waarbij » ten vom·dele van aanlegger
« totale outlasting toegestaan is van de
aanslagen in ue gewone belasting welke
ingekohierd zijn over het dienstjaar 1947
(navorderingen van rechten over 1941 tot
1944), dat deze aanspraak insgelijks in
een expliciete vorm geuit is in de brief
die op 26 maart 1952. in de loop van het
onderzoek over het huidig geschil, door
de lasthebber van verzoeker toegezonden
is aan de onderzoekende ambtenaar, dat
verzoeker weliswaar thans het tegendeel
staande houdt met een overtuiging welke
verbazing zou wekken indien in het dossier geen andere aanwijzingen voorhanden waren van zijn geschiktheid om de
feite)l overeenkomstig zijn belang te wijzigen, dat hij generlei bewijs van zijn
nieuwe lezing bijbrengt, dat, iil strijd met
wat hij verklaart, de ambtenaren van het
bestuur geenszins aangenomen hebben dat
hij buiten zijn functies in de N. L. V. C.
om een lwophandel dreef, noch dat zijn
vrouw zelf een slagerswinkel zou gedreven hebben, dat deze meningen overigens
verkeerd zouden wezen en de bovenhand
niet zouden kunnen halen on een daaraan
tegengestelde werkelijkheid welke verzoeker zelf meermaals bevestigd heeft,
dat de inschrijving in het handelsregister
ten deze van alle betekenis ontbloot is en
trouwens niet volstaat.om het metterdaad
uitoefenen van een handelsbedrijvigheid
te bewijzen, dat de bij conclusies ten bewijze aangehaalde feiten niet dienend of
thans reeds afdoend tegengesproken zijn,
dat geen acht erop behoeft te worden geslagen »;
Overwegende dat het arrest aldus de in
het _ middel aangeduide aanspraak van
aanlegger alsmede zijn bewijsaanbod op
passende wijze beantwoordt en het verwerpen van allebei wettelijk rechtvaardigt;
Dat uit het vorensta~nde volgt dat geen

-142van de onderdelen van het middel kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 november 1957. - 2• kamer.- Voorzjtte1', H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.
Gelijkl~tidende conolusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,

6°

INKOMSTENBELASTINGEN.
l\'loBILIENBELASTING. VERDELING VAN RET
MAA'l'SCHAPPELIJK VERMOGEN. REVALORISATIE VAN RET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
EN NIET VAN RET MAATSCHAPPELIJK YERMOGEN.

1° Moue de raming van de waarde van

BEDRIJFSBELASTING. 0P RET EINDE VAN
EEN DIENSTJAAR BES'l'AANDE WAREN. lVIINDERWAARDE WELKE TOT UITING KOMT INGEVOLGE HUN RAMING. GEEN AFSCHRIJVINGEN TOEPASSELIJK WEGENS WAARDEVERMINDERING VAN DE IN RET BEDRIJF GESTOKEN AC'l'IVA.

de goede1·en welke op het einde van een
dienstjaar bestaan dan al omziohUg zijn
en onvermijdelijk ten dele dam- een snbjeotieve beoordeling bepaald wezen, volstaat het evenwel niet opdat zij door de
fismts niet zou mogen betwist worden,
dat zij geschied is met oprechtheid,
goeae trouw en omzichtigheid en zonder
het oogmerk de belastingwetten te onta~!ilcen,· zij moet ook juist zijn, rekening
hmtclend met objeoUeve omstandigheden
zoals. de kostprijs de1· goeae1·en, h~m
verkoopwaarde, de mogeUj7o,heid ze binnon een kortere of langere Ujdsruimte
te gelde te maken en de risico's welke
h~tn natmw, de onstandvastigheid der
prijzen en de eoonomische toestand met
zioh brengen (1).
2° De omstandigheid dat een deel cler
voorradige goederen genoemd « stockoutil )) in ellce balans was vermeld voo1·
een onveranderlijlc, bed1·ag naa1· hoeveelheid en waa1·de, impUoeert niet dat deze
« stoolc-o~ttU ll als entiteit een vaste belegging uitmaalcte. Uit de vaststelling
aat voormelde goederen het voorwerp
u.itmaken van de door de belastfngschuldige gedreven handel en dat deze goederen bestemd wm·en om verlcocht en
dam· andere vervangen te wonlen, blijlct
integendeel dat aeze stock deel uUmaalct
van het vlottend aotief en niet van het
vastgelegd acUef (2).
3° Het zijn de ve1·meerde1·ingen voortvloeiend ~tit meerwaarden van cle in het
beddjf gestoken activa clie, naar lu·id
1Jan a1·tilcel 27, paragraaf 1, lid 1, 1:an
de samengeschalcelde wetten, als winston enkel belastbaar zijn voor zoveel
die mee1·waarden hetzij ve1·wezenlijlct
hetzij 1titgedntkt zijn in de rekeningen
of inventarissen, behmtdens het in het
paragraat 2bis van hetzelfde a1·tilcel bepaalde (3).
4° De meerwaat·de van de goeaeren, wellce
bij de atsl~tit'ing van een dienstjaar aanwezig zijn, komt in een winst tot ~!iting,
doo1· de afgedane verl"iohtingen opgele-

(1) Raadpl. verbr., 27 januari 1948 (A1'1'.
Ve1·br., 1948,. blz. 50; Bull. en PASIC., 1948, I,
57) en nota 3, onder verbr., 21 februari 1956
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 647 en 648).
Over de in de inventarissen te verrichten
ramingen, raadpl. FREDERICQ, bd. I, nr 124, en
bd. V, nrs 537 en 538; VANRYN, bd. I, nr 743.
(2) Over het onder~cheid tussen de actieve

waarden in de inventaris te vermelden als vast
belegd actief of als verwezenlijkbaar actief,
raadpl. FREDERICQ, bd. V, nr 538; VAN RYN,
bd. I, nr 757.
(3) Verbr., 20 maart 1956 (Arr. Verb1·., 1956,
blz. '602; Bull. en PAsrc., 1956, I, 772) ; raadpl.
ook verbr., 9 juli 1957 (A1·r. Ve1·br., 1957,
blz. 988; Bull. en PASIC., 1957, I, 1347).

H. Plateus (van cle Balie bij het Hof van
beroep te Luik).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. RAMING VAN DE OP
HET EINDE VAN EEN DIENSTJAAR BESTAANDE
WAREN. 0PRECHTE, TE GOEDER TROUW
OMZICHTIGE EN ZONDER BEDROG VERRICHTE
RAMING. MAG NIETTEMIN DOOR DE ADMINIS'l'RATIE WORDEN BETWIS'l' WEGENS ONJUISTREID MET INACHTNEMING VAN OBJECTIEVE OMS'l'ANDIGHEDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EEDRIJFSBELASTING. WAREN ELK JAAR IN
DE BALANS ONDER RENAMING << STOCK-OUTILS ))
OPGEGEVEN VOOR EEN NAAR HOEVEELREID EN
W AARDE ONVERANDERLIJK BEDRAG. WAREN
WEilKE RE'l' VOORWERP VAN DE HANDEL UITMAKEN EN BESTEMD ZIJN TOT VERKOOP. WAREN WELKE GEEN ELEMEN'l' VAN EEN VASTE
BELEGGING UITMAKEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. MEERWAARDE VAN
EEN BELEGD ACTIEF BESTANDDEEL. BELASTBARE WINST ZO DE MEERWAARDE VERWEZENLI.TKT IS OF IN DE SCHRIFTUREN VOOR:KOMEN
BEHOUDENS WETTELI.TKE IMMUNISA'l'IE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. 0P RET EINDE VAN
EEN DIENSTJAAR BESTAANDE WAREN. 1\'lEER.WAARDE OP DIE WAREN WELKE IN EEN BELASTBARE WINST UITKOMT DOOR DE AFGEDANE VERRICH'l'INGEN OPGELEVERD.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-143verd en belastbaar k1·achtens het eerste
deeZ van artikeZ 27, paTagraaf 1, lid 1,
van 'de samengeschalcelde wetten.
5° De mindeT·waaTde van ile goederen
welke bij de ajsl1titing van een dienstjaa1' aanwezig zijn komt tot 1titing in
de raming ervan, zonder ilat daaTOP
dient te worden toegepast het begrip
van atschr-ijving dat aUeen geldt voor
de 11Jaardeverminde1·ing van de in het
bedri,if gestolcen activa wellce in a1·tikeZ 26, pa1·agraaj 2, 4°, van de samengeschakelde wetten omsclweven is (1).
6° Door 'in zelce1·e gevallen de revalorisatie toe te staan van het werkelijlc gestMt maatschappelijk kapitaal dat nog
terugbetaaZbaaT is bij de ve1·deling van
het maatschappelijlc veTmogen, beperkt
adikeZ 15, paragraat 2, van de samengeschalcelde wetten zich er toe op empirische en jo1·jaitaire wijze aan te passen
niet de maatschappelijke activa, ilit wil
zeggen de aan de vennootschap toebehorende goederen, doch het cijfer dat op
een nbstracte wijze het maatschappelijk
kapitaal voorsteU met toepassing op dit
cijfer van een verhogingscoej]icient (2).
(N. V. « ETABLISSEMENTS F. GRAINDORGE ll,
T. BELGISOHE S'l'AA'£, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1957. gewezen door
het Hof van beroep te Lmk ;
Over het middel, afgeleid uit de scllending van de artikelen 97 van de Grondwet, 77 van de samengeordende wetten
betreffende de handelsvennootschappen,
15, inzonderheid paragraaf 2, 26, 27, inzonderlleid paragrafen 1 en 2bis, 31, 54,
inzonderheid paragraaf 1, 55, paragraaf 1,
57, lid 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij
de besluiten van de Regent van 15 en
16 januari. 1948, en zoals zij door de navolgende wetten gewijzigd zijn, doordat
het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben dat << de betwisting loopt over het
opnemen in de belastbare inkomsten over
het dienstjaar 1951, van een som van
1.000.000 frank welke overeenstemt · met
de onderraming, voor het kwestieuze
dienstjaar, van een deel van de stock van
verzoekster, genaamd <<stock-outih, welke
deze in elke jaarlijkse balans vermeldt
(1) Verbr., 22 april 1929 (Bull. en PAsrc.,
1929, I, 164, en nota 3), onder verbr., 21 februari 1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 647 en
648); raadpl. VAN RvN, bd. I, nr 747.
(2) Verbr., 24 mei 1955 (A1'1'. J1e1•b1·., 1955,
biz. 789; Bull. en PASIC., 1955, I, 1046),

voor een onveranderlijk bedrag naar hoeveelheid en waarde, namelijk 600 ton tegen 0,80 frank llet kilogram ll, en na erop
gewezen te hebben, enerzijds, << dat volgens verzoekster deze stock geen deel uitmaakt van het vlottend actief docll van
het van meet af aan vastgelegd actief ... ll,
en, anderzijds, « dat verzoekster erkent
dat in werkelijkheid de bewuste goederen ... noodzakelijk ook de onontbeerlijke
vernieuwing van de stocks hebben moeten
ondergaan ll, beslist << dat niet in twijfel
kan worden getrokken dat de belastingadministratie, die enkel aan hetgeen werkelijk bestaat is gebonden, het recht heeft
de posten van de balansen en inventarissen te betwisten welke niet de weerspiegeling van de werkelijkheid zijn, en dat
haar recht de aanslag te vestigen aan de
hand van de werkelijke waarde van de
stock op 31 december 1950 derhalve onbetwistbaar is ll; dan wanneer, aangezien
geen enkele wetsbepaling aan de organen
der handelsvennootschappen oplegt de ramingen van de eigendommen der vennootscllap te doen aan de hand van hun werkelijke en objectieve waarde ten dage van
de afsluiting van het boekjaar, het llestreden arrest de administratie niet mocht
aanzien als gerechtigd om die posten van
de balansen en inventarissen te betwisten
welke niet << de weerspiegeling van de
werkelijkheid ll zouden wezen, zonder de
uitoefening van dit recht te beperken tot
de voorwaarde dat het bewezen zou zijn
dat de verrichte ramingen niet oprecht,
te goeder trouw en omzichtig waren geschied en mitsdien een bedrog ten opzichte van de belastingadministratie aan
het Iicht brachten, dan wanneer, aangezien de vaststelling dat de << stock-outil ll
die elk jaar in de jaarlijkse balans van
de aanleggende vennootschap vermeld
staat, opgegeveu was voor een naar. hoeveelheid en waarde onveranderlijk bedrag'
noodzakelijkerwijze impliceerde dat deze
<< stock-outil ll als entiteit een vaste belegging uitmaakte, zodat de omstandigheid dat de producten en goederen welke
deze stock vormden niet materieel dezelfde geJJleven zijn elk belang verloor, bewuste vaststelling het belasten van de
door deze stock verkregen meerwaarde in
de weg stond, omdat, buiten de gevallen
van vereffening van de onderneming of
vermindering van de stock onder het vastgesteld minimum, deze meerwaarde niet
viel aan te zien als een verwezenlijkte
meerwaarde, als zijnde de door een belegd actief-bestanddeel verkregen meerwaarde, daar het in deze stock geinvesteerde deel van het kapitaal zelf van elke
aanslag vrij moet blijven nit kracht van
het beginsel van de onaantastbaarheid
van het kapitaal, zoals het gehuldigd is
in voormeld artikel 15, paragraaf 2 :

144Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, al heeft de wetgever
geen strakke en onveranderlijke regelen
voorgeschreven voor het ramen van de
goederen welke voorradig zijn bij het afsluiten van het boekjaar van een handelsvennootschap, er blijft dat de door de wet
voorgeschreven inventaris tot doel heeft
op juiste wijze de samenstelling en de
waarde te bepalen van de onderscheiden
actief-bestanddelen welke van het maatschappelijk bezit deel uitmaken, en dat
het nagestreefde oogmerk niet zou beteild worden indien de voorradige goederen vermeld werden voor een waarde
welke niet met de werkelijkheid strookt;
Overwegende dat, moge de raming van
de waarde dier goederen dan al omzichtig
zijn en onvermijdelijk ten dele door een
subjectieve beoordeling bepaald wezen,
het evenwel niet volstaat, opdat zij door
de fiscus niet zou mogen worden betwist,
dat zij geschied is met oprechtheid, goede
trouw en omzichtigheid en zonder het
oogmerk de wetten van openba1·e orde,
waarbij de belastingen ingevoerd zijn, te
ontduiken; dat zij bovendien juist moet
zijn, rekening houdend met objectieve
omstandigheden, zoals, bij voorbeeld, de
kostprijs der goederen, hun verkoopwaarde, de mogelijkheid ze binnen een kortere
of langere tijdsruimte te gelde te maken
en de risico's welke hun i:tatuur, cle onstandvastigheid der prijzen en de economische toestand met zich brengen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder deswege gecritiseerd te worden,
erop wijst dat niet ontkend wordt dat de
prijs van 0,80 frank het kilogram, waartegen een deel van de stock van aanlegster in de inventaris was vermeld, niet
meer met de werkelijkheid strookt; dat
het hieruit wettelijk afgeleid heeft dat
de administratie het recht had de aanslag te vestigen aan de hand van de werkelijke waarde van de te laag geraamde
stock;
Dat het eerste onderdeel van het middel, waarin aangevoerd is dat de raming
van de stock de fiscus bond om de enkele
reden dat zij oprecht, te goeder trouw en
omzichtig en zonder bedrog geschied is,
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met de stelling waarop het middel rust, de ·vaststelling dat een deel van de voorradige goederen, genoemd « stock-outil », in elke
balans van aanlegster was vermeld voor
een onveranderlijk bedrag naar hoeveelheid en waarde niet impliceerde dat deze
(( stock-outil )) als entiteit een vaste belegging uitmaakte;
Dat waar het geen in de onderneming
van ~anlegster geinvesteerde eigendom-

men, doch, volgens de vaststellingen van
het arrest, goederen gold waarin zij koophandel dreef en welke dienvolgens bestemd waren om verkocht en door andere
vervangen te worden, deze stock deel uitmaakte van het vlottend actief van aanlegster en niet van haar vastgelegd actief;
Overwegende dat het de vermeerderingen voortvloeiend uit meerwaarden van de
in !let bedrijf gestoken activa, zijn die,
naar luid van artikel 27, paragraaf 1,
lid 1, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, als
winsten enkel belastbaar zijn voor zoveel
die meerwaarden hetzij verwezenlijkt,
hetzij uitgedrukt zijn in de rekeningen of
inventarissen, onder voorbehoud van het
in paragraaf 2bls van hetzelfde artikel
bepaalde;
Dat da'arentegen, de meerwaarde van
de goederen, welke bij de afsluiting van
een boekjaar aanwezig zijn in een winst
tot uiting komt, door de afgedane verrichtingen opgeleverd en belastbaar krachtens het eerste deel van voormeld artikel 27, paragraaf 1, lid 1;
Overwegende desgelijks, dat de- minderwaarde van die goederen in de raming
ervan tot uiting komt, zonder dat daarop
client te worden toegepast het begrip van
afschrijving dat alleen geldt voor de
waardevermindering van de in het bedrijf
gestoken activa welke in artikel 26, paragraaf 2, 4°, van . de samengeschakelde
wetten omschreven 1s;
Overwegende, tenslotte, dat het beginsel
van de onaantastbaarheid van het kapitaal der vennootschap, zoals het in artikel 15, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten gehuldigd is, de aanneming
uit het oogpunt van de inkomstenbelastingen, van de fictie « stock-outil ll onder
de vastgelegde activa niet oplegt; dat in
dit opzicht het middel uitgaat van een
verwarring tussen het maatschappelijk
kapitaal van een vennootschap op aandelen, hetwelk enkel het cijfer is waaronder
de vennoten overeengekomen zijn de
waarde van het zuiver actief niet te brengen door uitkeringen van dividenden, en
de activa der vennootschap, een concreet
gegeven van economische aard, welke alle
aan de vennootschap toebehorende goederen omvatten;
Dat artikel 15, paragraaf 2, voormeld,
door in zekere gevallen de revalorisatie
toe te staan van het werkelijk gestort
maatschappelijk kapitaal dat nog terugbetaalbaar is bij de verdeling van het
maatschappelijk vermogen, zich ertoe beperkt op empirische en forfaitaire wijze
weder aan te passen, niet de maatschappelijke activa, dit wil zeggen de aan de
vennootschap toebehorende goederen, doch
het cijfer dat op een abstracte wijze het
maatscha:ppelijk kapitaal voorstelt, met

-145toepassing op dit cijfer van een verhogingscoefficient;
Dat cleze bepaling evenmin op het stuk
van aanslagen in de bedrijfsbelasting kan
rechtvaardigen dat een vaak vernieuwd
deel vim de goederenstock van een vennootschap op aandelen in de inventaris
onveranderlijk opgegeven wordt tegen de
koop- of kostprijs van de ailnvankelijke
stock;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 november 1957. - 2• kame]:. - Voo1·zitte,r, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve,r, H. Rutsaert.
Gelijlcl,ztidende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Van Ryn en Fally (deze Jaatste van
de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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INKOMSTENBELASTINGEN. ExTRABELASTING.
FORFAITAIRE REFERENTIEWINS'J' VOORZIEN DOOR ARTIKEL 5, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
FORFAITAIRE WINST, WAT BETREFT DE
NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN
VERMEERDERD
MET RET BEDRAG y AN DE VAS'l'E BEZOLDIGINGEN
AAN HUN BEHEEElDERS GESTORT. ZIN VAN
DE WOORDEN (( VASTE BEZOLDIGINGEN ll.

In artilcel 5_, parag1·aat 3, lid 3, van de
wet van 16 october 1945 doelen de W001'den « vaste bezoldigingen ll niet en/eel
op de bezoldig,ingen waa1·van het cijfer
bij voorbaat bepaald is, rZoch oolc op de
bezold,igingen waarvan het verande1·lijlc
bed1·ag op andere g1·ondslagen be1·elcend
wordt dan de aanzienlijlcheid der winsten, bij u-itsluiting van de bezoldigingen
die ve1·anderlijlc zijn naa1· de winsten
en met we1·1celijlce tantiemes dienen geHjkgesteld.
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
« ETABLISSEMEN'l'S FISCHER FR,ERES Jl.)

'1'. N. V.

ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grandwet, 1316 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek en 5, paragraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
VERBR., 1958. - 10

extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde ·exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat het hof van beroep beslist dat de bezoldigingen, naa:r de winsten van verweerster berekend en door
haar in de loop van het referentietijdperk
aan haar beheerclers gestort, beantwoorden aan de betekenis welke de wetgever
heeft willen toekennen aan de woorden
« vaste bezoldigingen Jl die' hij bezigt in
artikel 5, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945, dan wanneer de wetgever
duidelijk zijn voornemen heeft laten blijken dergelijke bezoldigingen niet als
vaste bezoldigingen aan te zien, en dan
wanneer het hof van beroep, om zijn beslissing te rechtvaardigen, gesteund heeft
op redenen welke elkaar tegenspreken, in
strijd zijn met de tekst van de wet en
met de wil van de wetgever en onmiskenbaar indruisen tegen de bewijskracht van
zekere stukken van het dossier :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt : 1° dat
verweerster voor de toepassing van de
wet van 16 october 1945 het stelsel gekozen heeft dat geregeld is door artikel 5,
paragraaf 3, van de wet, dit wil zeggen
een aftrek als referentiewinst, die gelijk
is, voor twaalf maanden van het referentietijclperk, aan 6 t. h. van het belegd kapitaal in de zin van die bepaling, deze
aftrek verhoogd, krachtens lid 3 van bewuste wetsbepaling, met het bedrag van
de vaste bezolcligingen in de loo1) van het
referentietijdperk uitgekeerd, onder meer
door de naamloze vennootschappen, aan
de in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera b,
van de samengeschakelde wetten opgenoemde personen, waaronder de beheerclers; 2° dat de beheerders van de verwerende naamloze vennootschap krachtens
contract recht hadden, gedurende het referentietijdperk, op een << vaste wedde Jl
en op een « deelneming in de winst Jl;
3° dat het debat beperkt is tot de vraag
of deze deelneming in de winst diende te
worden begrepen in de « vaste bezoldigingen Jl van de beheerders der verwerende
vennootschap, en, derhalve, in de aftrekken, omschreven in artikel 5, paragraaf 3
voormeld;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werkzaamheden blijkt dat, in lid 3 van
paragraaf 3 van meergemeld artikel 5, de
uitdrukking « vaste bezoldigingen Jl client
te worden verstaan als niet enkel doelencle op de bezoldigingen waarvan het cijfer
bij voorbaat bepaald is, doch ook op de
bezolcligingen waarvan het ·veranderlijk
bedrag op andere grondslagen berekend
wordt dan de aanzienlijkheid der winsten;
Dat de Minister van financien, wiens
uitlegging door de wetgevende Kamers,
aangenomen werd, de draagwijdte van de

-146uitdrukking << vaste bezoldigingen ll in de
volgende bewoordingen beknopt samenvatte : « bijgevolg, alle bezoldigingen die
zelfs veranderlijk zijn naar gelang van
de omzet of van andere productieelementen, bij uitsluiting van de bezoldigingen
die veranderlijk zijn naar de winsten en
met werkelijke tantiemes clienen gelijkgesteld ll;
Overwegende dat, na vastgesteld te hebben dat de overeenkomsten waarbij de
kwestieuze bezoldigingen zijn toegekend,
daaraan het karakter toeschrijven van
een « deelneming in de winst ll, het arrest
desniettemin beslist dat deze bezoldigingen bij de vaste bezoldigingen dienen te
worden begrepen, om de redenen dat « de
litigieuze bezoldigingen noch ten aanzien
van de Leffingstitel, noch ten aanzien van
de wijze van bepaling, met tantiemes zijn
gelijk te stellen; dat zij uitgekeerd worden, niet uit kracht van een beslissing
van de algemene vergadering, doch ingevoJge bediendencontracten welke de verkrijgers met de vennootschap verbinden,
dat zij in de algemene onkosten geboekt
en in de winst- en verliesrekening opgenomen worden, dat zij niet veranderlijk
zijn naar de netto-winsten, doch van de
resultaten van het boekjaar worden afgenomen alvorens uit de boeken het saldo
dat bewuste netto-winsten uitmaakt, getrokken wordt ll ;
Overwegende dat deze redenen, welke
uitsluitend gesteund zijn op criteria die
noch in ue tekst van de wet, noch in de
voorbereidende werkzaamheden steun vinden, het dispositief niet wettelijk rechtvaardigen; dat immers, volgens de betekenis welke de wetgever toegekend heeft
aan de woorden « vaste bezoldigingen ll in
lid 3 van paragraaf 3 van artikel 5, alle
bezoldigingen uitgesloten zijn welke, evenals de tantiemes, doch zonder noodzakelijk de aard ervan te hebben, naar mate
van de gemaakte winsten uitgekeerd worden, welke de titel van inning en de soort
winsten, bruto of netto, die als grondslag
voor de berekening gekozen werden, ook
zij;
Dat mitsdien de bezoldigingen die veranderlijk zijn naar de result a ten van het
boekjaar, zelfs ingeval zij in de winsten verliesrekening als algemene onkosten
geboekt zijn, uitdrukkelijk met de tantiemes « gelijkgesteld ll zijn . geworden,
niettegenstaande hun verschillende aard,
en uitgesloten zijn van het begrip « vaste
bezoldigingen ll in de zin welke de wetgever aa:ri deze uitdrukking toegekend heeft
in artikel 5, paragraaf 3, lid 3, van de
wet van 16 october 1945;
Dat derhalve, het bestreden arrest,
door te beslissen dat zulke veranderlijke
bezoldigingen beantwoorden aan de zin
welke de wetgever heeft willen geven aan

de woorden « vaste bezoldigingen ll gebruikt in lid 3 van paragraaf 3 van ;,oarmeld artikel 5 1 deze bepaling geschonclen
heeft;
Dat het middel in dit opzicht gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat 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.
12 november 1957. - 26 kamer. - Voorz'itter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse.
Gel'ijlcl·uidende conclltsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleite1·s,

HH. Van Leynseele en Pirson.
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ARBEIDSONGEVAL. - WEG NAAR OF VAN
HE'!' WERK. - ARBEIDSCONTRACT HE'l'WELK
DAAGS TE VOREN EEN EINDE HEEFT GENOMEN.
- 0NGEI'AL OVERKOMEN 'l'OEN DE WERKNEMER
NAAR HUIS TERUGKWAM VAN HE1' WERKHUIS
WAAR RET SLACHTOFFER OP AANVRAAG VAN
ZLJN WERKGEVER EEN BEWIJS VAN WERKLOOSHEID WAS GAAN HALEN. - WEG VAN HE'l'
WERK.
Is op de weg van het wedc, in de zin van
de besluitwet van 13 december 1945, cle
wedcneme1· !lie llaags na het eincle van
het werkcontract, naar lmis tentglcomt
van het we1·lchuis waa1· hij op ltitclntlclcelijlce aanV!·aag van cle werlcgever een
bewijs van we•rkloosheid is gaan haZen,
waarvan cle ajlevering bevolen worclt bi:i
Mtikel 95 van l•et Regentsbeshtit van
26 mei 1945.

(N. V. «LA ROYALE BELGEll,
T. AERTS, ECH'l'GENOTE VANAENROODE.)
ARRES'l'.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 maart 1956 in hager beroep
gewezen door de ;Rechtbank van eerste
aanleg te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1 en 2 van de
besluitwet van 13 december 1945, betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, verlengd door artikel 12 van de wet van
10 juli 1951 tot wijziging van de wet betreffende de vergoeding der schade voort-

-147spruitende uit de arbeidsongevallen, van
artikel 95 van het besluit1 van de Regent
van 26 mei 1945 betreffende de inrichting
van het voorlopig steunfonds voor onvrijwillige werklozen, en van artikel 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist heeft dat het litigieus ongeval
een op de weg naar of van het werk gebeurd ongeval was en dat het slachtoffer,
bijgevolg, op de door de samengeschakelde wetten op de arbeidsongevallen
voorziene forfaitaire vergoeding recht
had, dan wanneer, eerste onderdeel, dit
ongev~l zich na het eindigen van het arbeidscontract heeft voorgedaan; flat artikel 95 van voormeld besluit van 26 mei
1945 de werkloze niet verplicht het bewijs
van werkloosheid bij zijn gewezen werkgever te gaan halen, dan wanneer het afleveren door die werkgever van een bewijs van werkloosheid de uitvoering niet
uitmaakt van een voor hem uit het arbeidscontract voortvloeiende verbintenis,
dat de wetsbepalingen waarvan het middel de schending aanvoert een liitzonderlijk karakter hebben en derhalve beperkend dienen geinterpreteerd te worden,
waaruit volgt dat het litigieus ongeval
niet wettelijk als zich voorgedaan hebbend « op de weg naar of· van het werk ))
kan beschouwd worden (schending van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet), en dan wanneer, tweede onderdeel, daar de bestreden beslissing de
conclusies van aanlegster daaromtrent
niet beantwoord heeft, zij niet wettelijk
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis en uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het ongeval, waardoor de
verweerster getroffen werd, zich voorgedaan heeft wanneer het arbeidscontract
dat haar aan haar werkgever verbond
daags te voren een einde had genomen,
en dat zij van het werkhuis terugkwam
waar zij een bewijs van werkloosheid was
gaan halen « op uitdrukkelijke aanvraag ))
van de aangestelde van haar werkgever
die haar voormeld bewijs bij het eindigen
van haar contract niet had kunnen afieveren;
Overwegende dat artikel 95 van het besluit van de Regent van 26 mei 1945 elke
werkgever verplicht dit bewijs te overhandigen wanneer het contract van dienstverhuring verbroken is; dat het aldus
gaat om een verplichting die voor de
werkgever uit voormeld contract vloeit;
Overwegende dat de artikelen 1 en 2
van de besluitwet van 13 december 1945
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit ongevallen die zich op
de weg naar of van het werk voordoen

aan de hand van het voorafgaand verslag
aan de Regent dienen geinterpreteerd;
Overwegende dat dit verslag preciseert
dat « bij uitbreiding )) de weg naar of van
het werk eveneens de weg bedoelt die de
arbeider moet afieggen om zich naar de
plaats waar de lonen uitbetaald worden
te begeven, hetzij tijdens de uitvoering
van het contract, wat van zelf spreekt,
hetzij na het eindigen van het contract,
in welke onderstelling de vergoeding voorzien door de wetgeving betreffende de
arbeidsongevallen uitgesloten is daar de
werknemer geen verplichting meer heeft
tegenover de werkgever, de arbeiders
nochtans gedekt zijnde wanneer hij zich
naar bedoelde plaats begeeft op een tijdstip dat niet overeenstemt met een arbeidsprestatie of dat op het eindigen van
het contract volgt;
Overwegende dat niet kan aangenomen
worden dat de wetgever dergelijke uitbreiding enkel zou voorzien hebben voor
het in paragraaf 3 van artikel 1 bedoelde
geval betreffende de afgelegde weg om
zich naar de plaats waar de lonen uitbetaald worden te begeven en niet voor een
ander geval dat de normale weg bedoelt
welke de arbeider moet afieggen om zich
naar die plaats te begeven op uitnodiging
van zijn werkgever voor het uitvoeren
door deze van een andere verplichting die
noodzakelijk uit het contract vloeit, zelfs
indien deze uitvoering na het eindigen
van voormeld contract zou geschieden;
Dat het eerste onderdeel van het middel
naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 · van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis zijn
dispositief motiveert door eigen redenen
« en door de niet-strijdige redenen van de
eerste rechter )), dan wanneer het onmogelijk is, onder de redenen van de eerste
rechter, deze welke het bestreden vonnis
heeft willen overnemen te onderscheiden
van die welk het heeft willen afwijzen
en bijgevolg·, deze beslissing met een dubbelzinnigheid in de motieven is aangetast,
die met een gebrek aan motieven gelijkstaat en uit dien hoofde client verbroken
te worden; en over het tweede onderdeel
van het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de niet-strijdige beweegredenen van de
eerste rechter verklaart/ over te nemen;
Overwegende dat de beslissing van de
vrederechter en die van de rechter van
hoger beroep zich aanvuUen en dat de
vergelijking van de motieven der twee beslissingen noch strijdigheid noch dubbelzinnigheid doet uitkomen; dat, op dezelfde feiten steunend en daaruit dezelfde
conclusies afieidend, de bestreden beslissing duidelijk naar de motieven van de
eerste rechter heeft willen verwijzen ten

-148aanzien van de elementen waarvan ze
geen gewag maakte en die welke llaar
eigen waren;
Dat dit namelijk llet geval is voor de·
motieven van de eerste recllter welke antwoord verstrekten op aanleggers conclusies voorlloudend dat de wet op de arbeidsongevallen een uitzonderingswet is
en dat elke exceptiewet van strenge interpreta tie is ;
Dat llet tweede middel en het tweede
onderdeel van bet eerste middel feitelijke
grondslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 november 1957. - 1• kamer. - VoorzUter en vet·slaggever, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - StTij£Uge
conclusies (1), H. F. Dumon, advocaatgeueraal. ~ Pleiters, HH. Simont en Van
Leynseele.
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ARBEIDSONGEYAL. - YERZEKERAAR DIE
DE DOOR DE WERKGEVER VERSCHULDIGDE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN BE'l'AALD HEEFT. VORDERING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE
VERAN'l'WOORDELIJKE DERDE. - VOORWERP.
De verzelceraar die, ingevoZ.r1e een a!·beidsongeval, aan het slachtoffeT de door de
werlcgeve1· verschttldigde tortaitai!·e vergoedingen betaald heett O'VereenlcomsUg
de samen.oeordende wetten bij lwninlclijlr, beslttit van 28 septembe'l' 1931, lean
slechts de tm··ugbetaling van de gesto"J'te
so·mmen van de ve!·antwooTdelijlce de·rde
vorde1·en zo, en in de mate waarin het
slachtotter een stojJelijlce schade. heett
ondergaan die aanleid·ing .oeett tot -uergoeding volgens het gerneen Techt (2).

(DEVAHIVE, T. «COMPAGNIE BELGE
D'ASSURANCES GENERALES ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Over de voorziening van Devahive,
beklaagde, gericht tegeu de <<Compagnie
(1) Zie nota onderaan dit arrest in Bull. en
PASIC., 1958, I, 268.
(2) Raadpl. verbr., 13 december 1954; Bull.
en PAsrc., 1955, I, 370); 19 november 1956
(Bull. en PAsrc., 1957, I, .297).

beige d'assurances generales sur la vie,
les fonds dotaux et les survivances JJ,
burgerlijke partij :
Over llet enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 19, laatste lid, van de samengeordende wetten op de vergoeding
van de schade voortspruiteude uit arbeidsongevallen, doordat het bestreden
arrest aanlegger, derde verantwoordelijke, veroordeelt om aan de verwerencle
vennootscllap, verzekeraar tegen arbeidsongevallen die in de rechten getreden is
van de werkgever van het slaclltoffer van
het arbeidsongeval, te betalen een som
van 31.531 frank, bedrag van de door verweerster aan bet slaclltoffer betaalcle forfaitaire vergoedingen, clan wanneer bet
evenwel beslist clat de 10 t. h. functionele
blijvende arbeidsongeschiktheid die het
slachtoffer ondergaat enkel als zedelijke
scllade in aanmerking te nemen is en dan
wanneer het, ter rechtvaardiging van de
veroordeling van aanlegger jegens de verwerende vennootschap tot betaling van
voormelde som, zich ertoe beperkt te verklaren << dat de verzekeraar tegen arbeidsongevallen, die in de recllten van het
slachtoffer getreden is, tegen de dm·de
verantwoordelijke vermag op te treden in
de mate clat hij de forfaitaire vergoedingen betaald heeft JJ en << dat niet ontkencl
is dat de maatschappij << les Assurances
generales JJ aan vergoedingen de som
van 31.531 frank uitgegeven lleeft JJ, zonder te onderscheiden tussen de vergoedingen welke uit hoof de van blijvende arbeidsongeschiktheid uitgegeven zijn en
die welke om een andere reden zijn uitbetaalcl, zodat de lleslissing niet regelmatig met redenen omkleed is :
Overwegencle dat het lleroepen vonnis
ex aequo et bono op 60.000 frank het definitief stoffelijk nadeel vastgesteld heeft
dat llet slaclltoffer van llet arbeidsongeval
ondergaan lleeft wegens, zijn blijvende
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, verklaard heeft dat de verwerencle vennootschap, verzekeraar tegen arlleidsongevallen, in de rechten van het lledrijfshoofd
van het slachtoffer getreden is en gerechtigd is om van aanlegger, derde verantwoordelijke, terugbetaling van voormelde
som te bekomen naarmate van haar lletalingen, en aanlegger hoofdelijk met Denise Yigneront, llurgerlijk verantwoordelijke, veroordeeld heeft om thans aan de
verwerende vennootscllap de door deze
reeds metterdaad aan het slachtoffer gestorte sommen, dit is 11.891 frank te betalen en bet overlllijvende naar mate van
cle uitbetalingen van de verwerende vennootschap, ten belope van 60.000 fmnk;
Overwegende dat het hof van beroep,
over de hogere beroepen van aanlegger
en de verwerencle vennootschap uitspraak
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-149doende, bij het bestreden arrest onder
wijziging van het beroepen vonnis, zegt
dat. de .10 t. h. blijvende arbeidsongeschlktheld welke het slachtoffer blijft ondergaan, enkel uit het oogpunt van de
zedelijke schade in aanmerking valt te
nemen, en dienvolgens aanlegger en Denise Vigneront, burgerlijk verantwoordelijke, outlast van de veroordeling om aan
de verwerende vennootschap de som van
60.000 frank te betalen;
Dat het bestreden arrest vervol"'ens
enkel steunend op de in het middei"'her~
haalde redenen, aanlegger - en Denise
Vigneront, burgerlijk verantwoordelijke,
- veroordeelt om de verwerende vennootschap de som van 31.531 frank te betalen
tot terugbetaling van de forfaitaire vergoedingen welke zij het slachtoffer uitgekeerd heeft, zonder te verduidelijken of
en in welke mate deze vergoedingen betrekking hebben op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid of op de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
Overwegende dat deze redenen dubbelzinnig zijn; dat zij in het midden laten
of het hof van beroeD naar recht oordeelt
dat, in weerwil van het ontbreken van
een stoffelijk nadeel dat het slachtoffer
uit hoofde van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid z9u ondergaan hebben, de derde verantwoordelijke desniettemin aan de verzekeraar tegen arbeidsOJ?-gevallen de forfaitaire vergoedingen
d1ent terug te betalen welke deze aan het
slachtoffer moet storten wegens de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
uit kracht van de samengeordende wetten
op de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, dan wel
of, in feite, het bedrag van voormelde veroordeling forfaitaire vergoedingen vertegenwoordigt welke door de verzekeraar
tegen arbeidsongevallen . om een andere
reden gestort zijn;
Dat het mid del gegrond is ;
II. Over de voorziening van Denise
yigneront, burgerlijk verantwoordelijke,
rngesteld . tegen de << Compagnie beige
d'Assurances generales sur la vie, les
fonds dotaux et les survivances >> :
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat de voorziening van de burgerlijk verantwoordelijke partij betekend is aan de
partij tegen welke zij gericht is; dat zij
dus niet ontvankelijk is; dat evenwel de
hierna uit te -spreken verbreking de beslissing doelloos maakt volgens welk"
aanlegster burgerlijk verantwoordelijk is
voor de veroordeling tot het betalen van
de som van 31.531 frank, uitgesproken
ten laste van aanlegger Devahive, haar
aangestelde;
III. Over de voorziening van de « Com-

pagnie beige d' Assurances generales sur
la vie, les fonds dotaux et les survivances » burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegster geen mid<lel doet gelden;
.om die redenen, verwerpt de voorzienmgen van de «Compagnie belge d'assurances generales » en van Denise Vigneront; veroordeelt deze elk tot de kosten
van hun voorzieningen; verbreekt het bestreden a,rrest in zover het Devahive veroordeelt o?I aan de burgerlijke partij
« Compagme belge d'assurances generales
sur la vie » te betalen de som van
31.531 frank met de wettelijke interesten
alsmede de op de vordering van deze
maatschappij in hoger beroep gevallen
kosten, terwijl de beslissing volgens welke
Denise Vigneront voor die veroordeling
burgerlijk verantwoordelijk is mitsdien
haar voorwerp verliest; beveelt dat van
onderha vig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt de verwerende vennootschap tot de kosten van
de voorziening van Devahive · verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
18 november 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.
Gelijklttidenrle concl·usie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt,
raal.
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1° TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN. - LASTGEVER. BEWI.TS VAN DE HOEDANIGHEID VAN LASTGEVER.

2° TAXE OP DE SLIJTERIJEN VAN
GEGISTE DRANKEN. - IN BEGINSEL
DOOR DE LAS'l'GEVER VERSCHULDIGD. - BEGINSEL HETWELK NIET BELET DAT AL DE DADERS EN MEDEPLICHTIGEN VAN EEN MISDRI.fF
SOLIDAIR KUNNEN VEROORDEELD WORDEN TOT
BETALING VAN DE 'IAXE EN VAN DE GELD!lOETE.
1° Voor de toepassing van de samenrJe01'dende wetten betrejfende de slijterijen
va~ gegiste dranlcen, mag de hoedanighetd van last,qeve·r bewezen worden hetzij bij middel van de wetteliilce vernwedens, ingesteld dom· artilcel 22 van voormelde wetten, hetzij bij middel van feitelijlce ve1·moedens. (Kon. besluit van

3 april 1953.)
2° Ofschoon in beg·insel, wanneer een slijterij voo1· relcening van een lastgever
wo1·dt nitgebaat, lleze alleen de openingstaxe ,;erschuldigd is, worden de
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-150daders en medeplichtigen van de misdrijven voorz,ien bij de artikelen 9 en 23
van de door het lconinklijk besl~tit van
3 april1953 samengeordende wetten wettelijk solidair veroordeeld tot betaling
van de tame en van de geldboete, gelijk
aan een dubbele tame. (Samengeordende

wetten door konlnklijk besluit van
3 april1953, art. 9, 35, 1°, 40 en 43.)
(LOGIER, ~·. BELGISCHE STAAT,
DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21 en 22 van de wetten betreffende de slijterijen van gegiste dranken,
samengeordend bi,j konlnklijk besluit van
3 april 1953, doordat het bestreden arrest,
na vastgesteld te hebben : 1° dat de
schrifturen van het eerste kantoor van de
accijnzen en van de controle der openingsbelasting luiden dat tweede aanlegster Van Oirbeek de drankslijterij, gelegen in de Lakenstraat 47-49 te Brussel
zou overgenomen hebben en daar de openingsbelasting zou overgebracht hebben
welke zij gekweten had voor de exploitatie van de slijterij die zij hield in de
Stenenstraat, 20, te Brussel; 2° dat er
dient nagegaan of deze aanlegster persoonlijk slijtster gebleven is na haar slijterij in de Stenenstraat, 20, verlaten te
hebben; 3° dat aanlegster haar inrichting
in de Stenenstraat verlaten heeft om
buffethoudster te worden van de vereniging zonder winstdoel « Le Ranch 47 >>,
dit is dus de aangestelde van deze verenlging, welke wettelijk vermoed is haar
lastgever te zijn aangezien het tegenbewijs niet bijgebracht is (artikel22) ; 4° dat
de door aanlegster voor de slijterij in de
Stenenstraat betaalde openingsbelasting
niet meer geldig was doordat de slijterij
in de Lakenstraat niet door haar alleen
gedreven wercl, cloch door de verenlging
zoncler winstcloel waarvan zij de aangestelcle geworden was; 5° clat de vereniging
zoncler winstcloel « Le Ranch 47 >> clus de
exploitante van een nieuwe clrankslijterij
was en clat het op eerste aanlegger Logier, haar verantwoorclelijke « zaakvoerder >> rustte de openingsaangifte te cloen
op het bevoegde kantoor binnen de bij de
wet bepaalcle termijn, daar de verenlging
welke lastgever van aanlegster Van Oirbeek was door de wet voor de heffing van
de belasting als slijtster beschouwd was
(artikelen 21 en 22), de twee aanleggers
hoofdelijk veroorcleeld heeft tot een geld-

boete en tot het betalen van de openingsbelasting uit hoofcle van, volgens de in
het middel aangeduide wijzen van samenwerking, deelgenomen te hebben aan de
opening van een nieuwe drankslijterij
zonder voorafgaancle aangifte en die slijterij geexploiteercl te hebben zonder vooraf hiertoe de machtiging verkregen te
hebben, en eerste aanlegger veroordeeld
heeft ter zake van een slijterij van gegiste clranken gehouclen te hebben, hoewel
hij tevoren uit hoofde van medeplichtigheid aan overspel veroordeeld werd, clan
wanneer, eerste onde:rdeel, naar luid van
voormeld artikel 22, verondersteld worden
lastgever te zijn, behoudens tegenbewijs,
de kringen, maatschappijen of bijzondere
verenigingen wat betreft de slijterijen gevestigd in de lokalen waarvan zij de eigenaar of de voornaamste huurcler zijn, en
dan wanneer het beklaagcl arrest met miskenning van deze bepaling de verenigil!g
zonder winstdoel « Le Ranch 47 >> beschouwcl heeft als lastgever en schuldenares van de openingsbelasting, zonder in
zijn redenen uitdrnkkelijk vast te stellen
dat deze vereniging eigenares of voornaamste huurster was - quod non, - en
dan wanneer aanlegster Van Oirbeek op
de debatten het bewijs geleverd had dat
zij persoonlijk voornaamste huurster was
(attest van de Brouwerij Roelandts) en
zij, door de documenten welke zij overgelegd had, genoegzaam ervan liet blijken
dat alle bestandclelen van het handelsfonds in de Lakenstraat uitsluitend en
persoonlijk haar eigendom waren, en dan
wanneer, tweede onderdeel, naar luid van
voormeld artikel 21, indien een slijterij
door een zaakvoerder of aangestelde voor
rekening van een clerde wordt gehouden,
voor de toepassing van de belasting aileen de lastgever als slijter aangemerkt
wordt:
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle clat, al maa:kt het bestreden arrest melding van het wettelijk vermoeden, ingevoerd door artikel 22, 1 o, van
de wetten betreffende de slijterijen van
gegiste clranken, samengeordend door het
koninklijk besluit van 3 april 1953, het
zijn dispositief insgelijks steunt hierop
dat : a) eerste aanlegger « verklaard heeft
dat hij zich als voorzitter van de club
« Le Ranch 47 >> bezighield met het beheren van de slijterij welke ingericht, was
in het lokaal van bewuste vereniging, die
de,winsten van de exploitatie van de slijterij opstreek, dat de leveringen van biei;,
en andere dranken gedaan werclen, hetzij
op naam van de club, hetzij op naam van
een van de leden ervan en dat de winsten
van de exploitatie regelmatig in de belastingen waren aangegeven >>; b) « dat nit
de bijlage bij het Staatsblad van 21 februari 1953 blijkt dat op 21 april 1947 op-
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gericht is de vereniging zonder winstdoel
« Le Ranch 47 >>, met haar zetel in de
Lakenstraat, 47-49, te Brussel, dit is dus
ruime tijd voordat tweede beklaagde llier aanlegster ~ haar openingsbelasting
op dit adres overbracht, zoals zij aan het
bestuur verklaart »; c) aanlegster verklnard heeft dat zi.i haar inrichting in de
Stenenstraat verliet om buffethoudster te
worden van de vereniging zonder winstdoel << Le Ranch 47 » ; d) de door aanlegster op de debatten voorgebrachte documenten de tevoren als vaststaand beschouwde elementen niet tegenspreken;
Overwegende dat het beklaagd arrest,
door te laten gelden dat deze feitelijke
vermoedens het bewijs opleveren dat de
vereniging « Le Ranch 47 » lastgever van
aanlegster was, in de zin van artikel 21
van voormelde samengeordende wetten,
zijn dispositief wettelijk gerechtvaardigd
heeft;
Dat dit onderdeel van het middel, hetwelk enkel tegen een overtollige reden
opkomt, niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderqeel :
Overwegende dat uit artikel 21 van de
wetten betreffende de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend door het
koninklijk besluit van 3 april 1953 niet
blijkt dat de zaakvoerder of enige andere
aangestelde van de lastgever niet strafrechtelijk mogen vervolgd worden wegens
overtreding van voormelde samengeordende wetten, inzonderheid van' die van de
bepalingen dier wetten welke betrekkelijk
zijn tot de opening van een slijterij van
gegiste drunken en tot het betalen van de
belasting uit dien hoofde;
Overwegende dat het arrest aanleg·gers
veroordeelt ter zake van deelgenomen te
hebben aan een overtreding van de artikelen 9 en 23 van de samengeordende wetten, hetzij volgens een der wijzen omschreven in de artikelen 66 en 67 van het
Strafwetboek, hetzij als belanghebbenden
bij een smokkelfeit, in de zin van artikel 2S van de wet van 6 april 1843, welke
bepaling· op deze overtreding toepasselijk
gemaakt is door de artikelen 40 en 43 van
de samengeordende wetten;
Dat het derhalve ten laste van aanleggers wetteli.ik een veroordeling geveld
heeft tot een geldboete welke gelijk is
aan tweemaal de belasting en tot betaling
van deze, zoals voorgeschreven door artikel 35, 1 o, van dezelfde samengeordende
wetten;

Dat het middel 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 voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
18 november 1957. - 2e kamer. - TToorzitte,·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Ye1·slaggever, H. Moriame.
Gelijkluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-gene-

(1) Verbr., 5 november, 3 en 17 december
1956 (A1~·. Yerb1·., 1957, blz. 152, 225 en 261;
Bull. en PAsrc., 1957, I, 235, 340 en 401); 4 en
18 februari, 8 april en 6 mei 1957 (AM·. Ye1·br.,
1947, biz. 424; Bull. en PASIC., 1957, I, 653,
71 ~. 967 en 1056).

(2) Raadpl. verbr., 5 november 1956 (Arr.
Yerb1·., 1957, biz. 152; in vorige nota geciteerd.
(3) Verbr., 7 januari 1957 (AM·. Yerbr., 1957,
blz. 309; Bull. en PAsrc., 1957, I, 502); verge!.
verbr., 18 februari 1957 (Bull. en PASIC., 1957,
I, 718).
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1° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE NAAR
LINKS WIL AFSLAAN. - NALEVING VAN AWL'IKEL 25, 2, b, VAN DE WE3CODE. -·GEEN VERPLICH'l'ING BOVENDIEN ARTIKEL 17 VAN DE
WEGCODE NA 'l'E LEVEN.
2° VERKEER. - WEGGEBRUIKER DIE NAAR
LINKS WIL AFSLAAN. - GEEN NALEVING VAN
ARTIKEL 25, 2, b, VAN DE WEGCODE, INGEVOLGE OVERMACH'l'. - WEGGEBRUIKER DIE
AR'l'IKEL 17 VAN DE WEGCODE MOET NALEVEN.
3° VERKEER. - ARTIKEL 19 VAN DE WEGCODE.- ZIN VAN HET WOORD « INHALEN ».
1° De bestmtrde1· die linlcs wil afslaan,
op een openbaTe weg, moet de voo,·.schriften van a1·tikel 25, 2, b, van de
We_qcorle naleven en is, in dit geval, e,niet toe gehouden bovendien de ande,-e
bestuu.rde1·s te laten voo,-gaan, zoals
vooTzien woTdt bij a1·tilcel 17 van zelfde
code (1).
2o Zo de besttw.Tde1· die links wil afslaan
op een openbare weg de voo1·schritten
van artilcel 25, 2, b, van de TVegcode
niet lean tt-it·voe,·en. wa1·e het zelfs wegens ovennacht, dient de manccttVTe
wellce hij u·itvoeTt te geschieden naa,de voo,-sclwiften van artilcel 17 van de
W egcode (2) .
3° Foo,- de toepass·ing van de Wegcode,
geett het inhalen slechts aanleiding tot
inachtneming van a1·tikel 19 vai~ de
1Vegcode ten aanzien van voe,-tuigen in
beweging; het inhalen, zelfs op een
kTuispunt van een op de ,·echtedcant
van de rijweg stilstaande voe,-tuig is
de1·hal1;e toegelaten (3). (Impliciete be-

slissing.)
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152(SON, T. VAN NOPPEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 maart 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Aarlen;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de tegen
verweerder Van Noppen ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat aanlegger niet vermag
op te komen tegen de beslissing waarbij
een medebeklaagde vrijgesproken wordt;
Dat de voorziening in cUt opzicht niet
ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de publieke en de burgerlijke vorderingen
welke tegen aanlegger zijn ingesteld :
Over het tweede middel in de verklaring tot voorziening gesteld en afgeleid
uit de schending van artikel 17 van de
·wegcode, doordat het bestreden vonnis
aanlegger ten onrecllte veroordeelt uit
kracht van artikel 17 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, dan wanneer duidelijk blijkt dat aanlegger dit artikel niet
overtrec1g_n heeft, doch dat hij het voorgeschrevene bij ar~ikel 25, 2, b, van dezelfde code, de emge ter zake toepasselijke bepaling, in acht genomen heeft :
Overwegende dat het beklaagd vonnis
aanlegger niet veroordeelt uit hoofde van
inbreuk op artikel 17 van de Wegcode;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het middel in de memorie tot staving van de voorziening gesteld en afgeleid uit de schending van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 17 en 25,
2, b, van llet koninklijk besluit vanS april
19~4, houdende Algemeen Reglement op de
politie van het wegverkeer, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878, de voorafgaande
titel bevattende van llet, Wetboek van
reclltspleging in strafzaken, 1382 en 1383
van llet Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat llet bestreden vonnis,
na in feite vastgesteld te hebben dat aanlegger op het ogenblik van het ongeval
aansta]ten maakte om naar links af te
slaan, dat hij te dien einde zijn linker
knipperlicht in werking gesteld en zijn
vaart geminderd had, maar dat llij, gezien de omvang van zijn voertuig en de
Jigging der plaats, rechts moest blijven
op de weg die hij volgde, beslist dat, zo
de aanlegger ten laste gelegde overtreding
van artikel 25, 2, b, van voormeld koninklijk besluit niet bewezen is, daarentegen
de overtreding van de artikelen 418 en 420

van het Strafwetboek bewezen is, om·delend dat aanlegger <<in werkelijkheid op
de weg een manceuvre uitvoerde in de zin
van artikel 17 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 n, dat hij derllalve << alle
dienstige voorzorgen moest nemen om een
ongeval met de weggebruikers die hem
konden volgen te vermijden ll en de verplichting had de doorgang vrij te laten
voor verweerder « wiens inhalen langs de
linkerzijde dus geen schuld oplevert, hoewei het op een kruispunt plaats gehad
heeft ll, en doordat het bestreden vonnis
dienvolgens aanlegger veroordeelt tot een
geldboete van 500 frank en tot de kosten
der gerechtelijke vervolging, hierin niet
begrepen de kosten van inzaakstelling
van verweerder in hoger beroep, verweerder zonder kosten van vervolging ontslaat
en, over de burgerlijke vorderingen uitspraak doende, zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering van aanlegger tegen verweerder, dan wanneer dergelijke redenen
geenszins het bestaan bewijzen van een
gebrek aan vooruitzicht of voorzorg bij
aanlegger, vermits de bestuurder die naar
links wil afslaan geen manceuvre uitvoert
in de zin van voormeld artikel 17, doch
wel een richtingsverandering in de zin
van artikel 25, 2, b, en dus de bijzondere
verpliclltingen, voorgeschreven door voormeld artikel 17, niet behoeft na te leven :
Overwegende, voorzeker, dat de bestuurder die naar links wil afslaan de
voorscllriften van artikel 25, 2, b, van de
Wegcode client in acllt te nemen en dat
hij, indien hij ze naleeft, niet meer gehouden is tot de algemene verplichting de
andere weggebruikers te laten voorgaan,
gesteld door artikel 17 van dezelfde code;
Overwegende, echter, dat, ingeval hij de
voorscllriften van artikel 25, 2, b, niet naleeft, al ware llet, zoals ten deze, wegens
overmacht, de manceuvre welke hij uitvoert niet meer buiten de voorschriften
van artikel 17 valt en de weggebruiker
niet meer ontslagen is van naleving van
dit artikel;
Dat het middel naar recllt faalt;
En overwegende, ten aanzien van de
beslissing over de publieke vordering, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven reclltsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering van aanlegger tegen
verweerder Van Noppen :.
Over het eerste middel in de verklaring
tot voorziening gesteld, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 22, 2, b, van de Wegcode,
doordat het beklaagd vonnis verweerder

-153vrijspreekt van overtreding van voormeld
artikel 22, 2, b, dan wanneer hetzelfde
vonnis vaststelt << dat het inhalen langs
de linkerzijde door Van Noppen uitgevoerd, dus geen schuld oplevert, hoewel
het op een kruispunt plaats gehad heeft 11,
en dan wanneer de verweerder ten laste
gelegde overtreding bewezen had dienen
te worden verklaard :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat aanlegger door zijn rijwijze
verweerder misleid heeft, dat deze rechtmatig mocht menen dat aanlegger rechts
op de rijweg zou stilhouden en dat hij
dienvolgens geen inhaling uitvoerde in de
zin van de Wegcode (artikel 19);
Dat het aldus de beslissing waardoor
het verweerder niet schuldig verklaart
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 november 1957. - 26 kamer. - TToorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ TTerslaggevm·, H. Moriame.
Gelijlcluidende conclttsie, H. Raoul

2° Artilcet 2 van de wet van 3 maart 1954
betrefjende de opening de vergroting of
de ttitbreiding van zelcere lcleinverkoop
bedrijven, beoogt door de woorden
« handelsvennootschappen 11 de vennootschappen wellce rechtspe?·soonlijlcheid
bezitten.

(«UNION DES CLASSES MOYENNES DE L'ARRONDISSEMENT DE WAREMME ll, T. TIHON.)
ARREST.
HE'l' HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij verweerders,
beklaagden, vrijgesproken zijn :
Overwegende dat aanlegster, burgerlijke
partij, niet vermag op te komen tegen bewuste beslissing ;

dig ll door de wetgevm· geen beg7·ipsomschrijving is verstrelct, dient dit woord
volgens z·ijn geb7·tdkelijke zin te worclen
begrepen; het betelcent dus niet « gewoonlijk ll, doch « altijd ll, voortdu7·end, zonder onderbreking, alle dagen
waarop het warenhuis geopend is (1).

II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij aanlegster,
burgerlijke partij, veroordeeld is tot de
in hoger beroep op de publieke vordering
gevallen kosten, en tegen de beslissing
gewezen over de vordering van 'aanlegster :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2, b, van de wet
van 3 maart 1954 betreffende de opening,
de vergroting of de uitbreiding van zekere kleinverkoopbedrijven, doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest, om
de inbreuk op artikel 1 van bovengemelde
wet ten laste van verweerders Tihon,
Huybrechts en Putanier niet bewezen te
verklaren, hierop steunt dat slechts vier
verkoopsters van het door de eerste twee
verweerders geexploiteerde kleinhandelsbedrijf er bestendig werkzaam zijn en dat
de twee andere tijdelijke bedienden zijn,
aldus· een onderscheid makend dat uit
voormelde wet niet voortvloeit, en doordat, tweede onderdeel, bovengemeld arrest
het woord « bestendig ll, dat in artikel 2,
b, voorkomt, interpreteert als betekenend
« voortdurend, zonder afwezigheid of onderbreking ll, dan wanneer dergelijke interpreta tie niet enkel onredelijk is, doch
insgelijks strijdig, enerzijds, met de geest
van de wet van 3 maart 1954, aangezien
deze wet bedoelt dat, voor de berekening
van de door artikel 2, b, vereiste vijf verkopers, geen rekening wordt gehouden
met de verkopers of verkoopsters die bij
uitzondering in dienst genomen worden

(1} Raadpl. het advies van de Raad van
State over een antwerp van wijziging der wet
van 3 maart 195<1 hetwelk nog niet door de

wetgevende Kamers is gestemd (Pa1·l. hand.,
Kamer van volksvertegenwoordigers, 1956-1957.
nrs 602-1, blz. 3, en 602-4).

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Ansiaux.
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1° EET- EN KOOPWAREN (lVIISBRUIK
IN DE HANDEL VAN). - WET VAN
3 MAART 195! BETREFFENDE DE OPENING, DE
VERGROTING OF DE UITBREIDING VAN ZEKERE
KLEINVERKOOPBEDRIJVEN.- KLEIN HANDELSBEDRIJF WAAR MINSTENS VIJF VERKOPERS
BESTENDIG WERKZAAM ZIJN. -, ZIN VAN RET
WOORD « BESTENDIG ll.
2° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK
IN DE HANDEL VAN). - WET VAN
3 MAART 195! BETREFFENDE DE OPENING, DE
VERGROTING OF DE UITBREIDING VAN ZEKERE
KLEINVERKOOPBEDRIJVEN. - UITBATING DOOR
EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. - ZIN VAN DEZE
WOORDEN.
1o Daar in het artilwl :!! van de wet van
3 maaTt 1954 van het woo1·d « besten-
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om een abnormale toename van werk af
te doen, maar bedoelt dat rekening gehouden wordt met de verkopers of verkoopsters die enkele uren per dag of enkele dagen per maand afwezig blijven,
anderzijds, met het besluit van de Regent
van 29 maart 1949, hetwelk voorschrijft
<lat het in kleinhandelszaken te werk gesteld personeel client te beschikken over
een halve dag verlof per week of een gehele dag verlof uer twee weken, alsmede
met de onderscheiden bepalingen waarbij
de verloven met loon van het te werk gesteld personeel geregeld zijn :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, al wijst het bestreden
arrest erop dat, naar hoofcUnspecteur
Springers, volgens de loonfiches, slechts
vier verkoopsters bestendig voor de verkoop te werk getJteld zijn, terwijl twee
andere tijdelijk zijn, het anclerzijds, beslist, bij uitdrukkelijke verwijzing naar
de redenen van de eerste rechter, « dat
er niet behoeft te worden onderzocht of
elk voor de verkoop te werk gesteld per-·
soneelslicl het karakter heeft van bestendig of tijdelijk personeelslid; dat, opdat
een handelszaak « warenhuis ll moge worden geheten, de wet vereist clat er bestendig ten minste vijf verkopers werkzaam
zijn; dat de elementen van de zaak cUt
element niet bewijzen en dat de wettelijke voorwaarden voor het warenhuis
niet verenigd zijn ll ;
Overwegende dat, aangezien de beslissing wettelijk gerechtvaardigd is door
deze laatste reden, de door het middel
gecritiseerde overweging overtollig is ;
vVaaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 3 maart 1954 bepaalt dat onder warenlmis wordt verstaan elke inrichting
voor verkoop in het klein n) waarin ten
minste drie gewoonlijk onderscheiden takken van handel worden gedreven en,
b) waarin bestendig ten minste vijf bezoldigde verkopers werkzaam zijn;
Overwegende dat, vermits van het
woor<l « bestenclig ll door de wetgever geen
begripsomschrijving is verstrekt, het volgens zijn gebruikelijke zin dient te worden begrepen; dat het clus niet betekent
« gewoonlijk ll, doch cc altijd, voortdurend,
zonder onderbreldng ll, in een bepaalcle
tijdsruimte, welke niet beperkt is tot de
uren of dagen waarop de clienteel bijzonder talrijk is, doch zich uitstrekt tot
alle clagen waarop het warenhuis geopend
is, welke deze ook wezen;
Dat hieruit blijkt clat, voor toepassing
van de wet van 3 maart 19M vereist is,

benevens de voorwaarde betreffende de
geclreven takken van handel, de bestendige tewerkstelling van ten 1ninste vijf
personen voor de verkoop in het klein,
zonder dat als aanwezig vallen te rekenen
de verkopers of verkoopsters die met verlof zijn bij toepassing van het besluit van
de Regent van 29 maart 1949 of van de
wetsbepalingen op de verloven met loon
der beclienden;
vVaaruit volgt dat cUt onderdeel van het
middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
sell ending van de artikelen 2, b, van de
wet van 3 maart 195±, 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 30 november 1935
tot samenschakeling van de wetsbepalingen op de vennootschappen, doordat het
bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat verweerders Tihon en Huybrechts
feitelijke vennoten zijn, de wet van
3 maart 1954 als niet toepasselijk aanziet
door de gemeenschap of de- feitelijke vennootschap nit te sluiten nit !let begrip
<< handelsvennootschap ll, aangeduid in artikel 2 van voormelde wet, clan wanneer
de gemeenschap of de feitelijke vennootschap welke tussen verweerders bestaat
een hamlelsdoel heeft :
Overwegende clat, aangezien artikel 2
van de wet van 3 maart 1954 tegenover
de hanclelsvennootschappen de natuurlijke
personen stelt die een kleinverkoopbeclrijf
exploiteren, dit artikel noodzakelijk onder die vennootschappen enkel de handelsvennootschappen begrijpt die onderscheiden zijn van de natuurlijke personen en die, derhalve, zelf rechtspersoonlijkheid bezitten;
Dat het mid del naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
18 november 1957. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·, H. Giron!, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslnggever, H. Moriame.
Gelijlcl~ticlende conclltsie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. du Bus de Warnaffe
(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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STRAFZA:KEN. DESKUNDIGE DOOR RET RECH'l'SPREKEND RECH1.'SCOLLEGE AANGESTELD. BESLISSING IN AANWEZIGHEID VAN DE VERDACH'l'E UI'l'GESPROKEN.
EEDAFLEGGING VAN DE DESKUNDIGE WAAROP
DE VERDACH'l'E NIE'l' WERD OPGEROEPEN. 1\'IIDDEL AFGELEID UI'l' HE'!' FEI'l' DA'l' DE VER-
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deze regelmatig opgeroepen is, wat hem
belet heeft zijn wrakingsmiddelen voor te
stellen :
Overwegende dat de deskundige Leclercq-Dandoy aangesteld is bij arrest
van 6 juni 1957, in aanwezigheid van aanlegger uitgesproken;
Overwegende dat, nadat het verslag van
de deskundige in augustus 1957 neergelegd
werd, aanlegger op de terechtzitting van
21 september 1957 gedagvaard werd; dat
1 o H et rniddel afgeleid ttit de omstandig- hij, zonder een eis tot wraking op deze
heid dat de verdachte niet opgeroepen terechtzitting of voordien uitgebracht te
werd ter zitting waarop een deslcundi,qe
hebben, zijn verweermiddelen ten grande
door het hot van beroep benoernd, zijn
voorstelde;
eed heeft afgelegd en aldtts in de onmoDat daaruit volgt dat het voor de eerste
gelijlcheid werd gesteld zijn w·ralcingsmaal voor het hof voorgesteld middel niet
middelen voor te d1·agen is niet ontvanontvankelijk is ;
lcelijlc zo de ve1·dachte de zitting bijOver het tweede middel, afgeleid nit de
woonde waa1·op het arrest de deslcunschending van artikel 44 van het Wetboek
dige aanstellende ttitgesprolcen werd en van strafvordering, van de wet van 3 juli
na nede1·legging van het deslcttnd·ig ver1957, tot wijziging van artikel 44 van het
slag zijn verdediging ten grande heett Wetboek van strafvordering. en van de
voorgedragen zonder ooit een wralc-ingsrechten der verdediging, doordat : a) eeraanvraag te hebben ingediend (1).
ste onderdeel, het verslag van de deskun2o De door de wet van 3 juli 1957 aan dige Leclercq-Dandoy op 23 augustus 1957
artilcel 44 van het Wetboelc van strafaan het parket opgezonden is, dan wanvordering geb1·achte wijzigingen zijn neer nit geen stuk waarop het hof vermag
niet toepasselijlc op een eedafiegging
acht te slaan blijkt dat dit verslag het
weUce plaats greep vooraleer voonnelde
gevolg is van de opdracht, aan dokter
wet in we1·Tcing t1·ad.
Leclercq-Dandoy verleend bij het arrest
van 1 juni 1957 en dat het opgemaakt is
ten vervolge van de eed die de deskundige
(BODART, T. BEAUME.)
op 22 juni 1957 afgelegd heeft; b) tweede
onderdeel, dit op 23 augustus 1957 neergelegd expertiseverslag, overeenkomstig
ARREST.
de wet van 3 juli 1957, welke in het
RET HOF; - Gelet op het bestreden F-ftaatsblad van 11 juli bekend gemaakt is
arrest, op 28 september 1957 gewezen door en derhalve vanaf 21 juli van toepassing
was, diende te worden bevestigd onder
het Hof van beroep te Brussel;
eed, bij geschrifte vastgelegd volgens de
I. Aangaande de beslissing gewezen formule c( Ik zweer mijn taak in eer en
over de publieke vordering :
geweten, nauwgezet en eerlijk te vervulOver het eerste middel, afgeleid nit de len; zo helpe mij God ll :
schending van de artikelen 97 van de
Over het eerste onderdeel :
Grondwet, 2 van het decreet van 20 juli
Overwegende dat het bestreden arrest,
1831, decreet op de drukpers genaamd,
en 6 van het verdrag tot bescherming van na verwezen te hebben naar de aanstelde rechten van de mens, ondertekend op ling van de deskundige en naar diens
4 november 1950 te Rome, in de Belgische taak, hem bij het arrest van 6 juni 1957
wetgeving ingevoerd door de goedkeu- opgedragen, het cc expertiseverslag van
ringswet van 13 mei 1955, miskenning van dokter Leclercq-Dandoy van 23 augustus
de rechten der verdediging en nalating 1957 ll doet gelden;
Dat het arrest mitsdien zelf vaststelt
van een rechtsplegingsformaliteit, doordat het bestreden arrest gewezen is ing~ dat voormeld verslag het vervolg is van
volge een tussenarrest waarbij een door de aan de deskundige opgedragen taak en
een wetsdokter nit te voeren expertise overeenkomstig deze opdracht opgemaakt
gelast is, en doordat de wetsdokter bij de is;
Over het tweede onderdeel :
eedaflegging de eed afgelegd heeft in afwezigheid van de beklaagde en zonder dat
Overwegende dat de deskundige Leclercq-Dandoy aangesteld is en de eed afgelegd heeft v66r de inwerkingtrecliJ;J.g
(1) Over de vraag te weten of een deskundige van de wet van 3 juli 1957; dat deze wet
dienvolgens ter zake niet toepasselijk is;
door de verdachte kan gewraakt worden, zie
Waaruit volgt dat geen van de ondernota onderaan dit arrest in Bull. en PAsrc.,
delen van het middel gegrond is;
1958, I, 282.
DACHTE ALDUS BELET WERD DE DESKUNDIGE TE
WRAKEN. - VERDEDIGING TEN GRONDE VOORGEDRAGEN ZONDER VOORBEHOUD. - MIDDEL
NIE'£ ONTVANKELIJK.
2° BEWIJS. - DESKUNDIGE. - ElEDAFLEGGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 44 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - ElED AFGELEGD VOORALEER DE WET VAN 3 JULI 1953
VAN KRACHT WERD. - WET NIET TOEPASSELIJK.

-156En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing gewezen
over de vordering van de burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 november 1957. - 26 kamer. - Voor·zitter·_, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaqgever, H. Daubresse.
Gelijlclwi£lencle concl~tsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple'iter·, H. Rouse (van de. Balie
bij het Hof van beroep te Brussel).

2°

KAMER.-

18 november 1957

Jo BINDENDFJ

BEOORDEI~ING VAN DE
REOHTER OVER DE GROND. - INBRECK OP AR'l'IKEL 1 VAN DE WET VAN 29 AUGUSTUS 1919. - INBREUK OP AR1'IKEL 12
VAN DE WE'!' VAN 12 DECE"'IBER 1912. - INBREUKEN UIT HETZELFDE FEIT OF UI'l' VERSCHILLENDE FElTEN VOORTVLOEIEND. - BINDENDE BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE
GROND.
2° BELASTING OP DE SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.- LOKAAL
WELK NIET VOLDOET AAN DE WETTELIJKE EISEN
GES'l'ELD IN HE'!' BELANG VAN DE OPENBARE GEZONDHEID EN ZEDELIJKHEID. - 0PENINGS'I'AXE NIETTEMIN VERSCHULDIGD.

1 o De r·echter over cle gr·oncl oorcleelt 011
soevereine w·ijze of een ·inbreul.: op ar·t-il.:el 1 van cle wet van 29 a-nq~tst-ns 1919
en een inbrettl.: op art-ikel 12 van cle wet
van 12 clecember 1912 uit eenzelfcle feit
otwel ttit verschillencle feiten voortvloeit (1).
2° De openinqstaxe op cle sl-ijter·ijen van
gegiste clranlcen is versclmlcliqcl zelfs inclien het lolcaal waar·in cle slijterij qeexploiteercl worclt niet voltloet aan de
wettelijlce eisen gesteld in het belanq
van ae openbare gezondheicl en zedelijlcheid.

(CHOUINE, '1'. ADMINISTRATIE
YAN DOUANEN EN ACCIJNZEN.)
ARREST.
HE'l' HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. verbr., 25 apri11955 (Arr·. YeTb1·.,
1955, biz. 705; B1tll. en PASIC., 1955, I, 923),

arrest, op 5 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 65 van het Strafwetboek, doordat, hoewel het bestuur van
douanen en accijnzen en aanlegster regelmatig een dading aangegaan hadden over
de onderscheiden inbreuken, omschreven
in het op 30 januari 195± ten laste van
aanlegster opgemaakt proces-verbaal, het
bestreden arrest desniettemin de vervolging, tegen aanlegster door het bestuur
van clouanen en accijnzen ingesteld uit
hoofde van inbreuk op de wet van 29 augustus 1919 op het regime van de alcohol,
als ontvankelijk beschouwd heeft, dan
wanneer de onderscheiden in voormeld
proces-verbaal gereleveerde inbreuken uit
eenzelfde strafrechtelijk feit voortvloeiden en dan wanneer de door het bestuur
van douanen en accijnzen regelmatige toegestane en ten uitvoer gelegde dading een
latere vervolging door voormeld bestuur
uit hoofde van hetzelfde feit in de weg
staat, zelfs ingeval dit feit verscheidene
inbreuken oplevert, tenzij - wat het geval niet is voor de inbreuk op artikel 2
van de wet van 29 augustus 1919 - de in
de dading niet vermelde inbreuk strafbaar
is met een geldboete, gesteld om de inning
van een fiscaal recht te verzekeren (artikel100, lid 2, van het Strafwetboek) :
Overwegende dat aanlegster niet veroordeeld is nit hoofde van inbreuk op artikel 2, doch op de artikelen 1 en 14, paragrafen 1 en 3, van de gewijzigde wet
van 29 augustus 1919;
Overwegende, enerzijds, dat uit de stukken der rechtspleging blijkt dat het bestuur van douanen en accijnzen over deze
inbreuk geen dading toegestaan heeft;
Overwegende, anderzijds, dat het hof
van beroep door een soevereine beoordeling van de fertelijke omstandigheden, beslist heeft dat ter zake bewuste inbreuk
opgeleverd was door een feit dat onderscheiden was van de feiten die de inbreuken op artikel 12 van de wet van 12 december 1912, waarover de dading gesloten
is, uitmaakten;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid ·nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 5, 9, 10 en 11 van de bijlage
bij het koninklijk besluit van 3 april 1953
tot samenordening van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken
en van de algemene wet van 26 augustus
1822 over de hefting der rechten van in-,
uit- en doorvoer, van de accijnzen, doordat het bestreden arrest niet aanduidt op
welke elementen het steunt om aanlegster
te veroordelen tot het betalen van een
openingsbelasting van 54.000 frank, en
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-157dan wanneer aanlegster geen verplichting Hayoit de Termicourt, procureur-genejeen openingsbelasting te betalen kon heb- raal.
ben, vermits het lokaal dat zij gebruikte
als slijterij van gegiste dranken, volgens
de vaststellingen van het proces-verbaal
van 30 januari 1954, niet de wettelijk
2" KAMER. - 18 november 1957
voorgeschreven hygienische eisen verenigde, en dan wanneer, in elk geval, de 1° ONTUOHT EN PROSTITUTIE.
SouTENEUR. - BEGRIP.
redenen van het arrest dubbelzinnig zijn :
Overwegende dat de openingsbelasting
van een slijterij van gegiste dranken ver- 2°. GEWIJSDE. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING TEGEN RET DEFINITIEF ARREST. schnldigd is, zelfs ingeval het lokaal waarGRIEF GERICRT TEGEN EEN TUSSENVONNIS
in die slijterij geexploiteerd wordt niet
RETWELK DOOR GEEN VERRAAL WERD AANGEvolcloet aan de wettelijke eisen, g·esteld in
VOCRTEN. - i'I'IIDDEL NIE'l' ONTVANKELIJK.
het belang van de openbare gezondheid en
zedelijkheid;
Overwegende dat het bestreden arrest, 3° ONTUOHT EN PROSTITUTIE.
l\'IISDRIJF OMSCRREVEN DOOR ARTIKEL 380bis,
hetwelk aanlegster veroordeelt ter zake
3°, VAN RET STRAFWETBOEK. - PLAATS
van, zonder voorafgaande aangifte, een
WAAR RET MISDRIJF BEDREVEN WERD.
slijterij van ter plaatse te gebruiken gegiste dranken geexploiteerd te hebben
waarvoor de openingsbelasting niet was 4° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID « RATIONE
gekweten, de tekst van de vervolginginLOCI)). - SOUTENEUR. - MISDRIJF OMleiclende dagvaarding herhaalt, luidens
SCHREVEN DOOR ARTIKEL 380bis VAN RET
welke de jaarlijkse huurwaarde van de
S'L'RAFWETBOEK. - EEN BESTANDDEEL VAN
lokalen die aanlegster tot slijterij van geHE'l' MISDRIJF IN J3ELGIE BEDREVEN. - BEgiste dranken heeft gebruikt, zoals die
VOEGDREID VAN DE BELGISCRE RECR'l'ER.
waarcle bleek uit de schatting van de
coutroleur der accijnzeu te Luik, 18.000 fr.
beloopt en, aangezien deze schatting defi- 1° In de zin van artilcel S80bis, So, ·van
nitief geworden is, de openingsbelasting
het Strafwetboelc is soutene~w hij die
driemaal 18.000 frank, clit is 54.000 frank
zich een deel van rle opb1·engst van rle
beloopt;
immo1·ele werlczaamheirl van een prostitw3e ve1·schaft en geheel of ten dele op
Overwegencle dat het bestreden arrest,
bij ontstentenis van conclusies waardoor , haar lcosten leett (1) zelfs indien zijn
levenswijze door andere inlcomsten kan
het aldus bepaald bedrag van de door de
belcostigd worden (2).
vervolgende partij gevorderde openingsbelasting zou zijn betwist, zonder dat het
verdere toelichting behoefde te verstrek- 2° Het tot staving van een voorzien·ing
ingeroepen middel hetwellc niet het beken en zoncler in ·dubbelzinnigheicl vervalstreden eindarrest doch een tussenvonlen te zijn, aanlegster heeft kunnen vernis tot voonoerp heett, vonnis in rleoordelen om voormelde openingsbelasting
zelfde zaalc gewezen en tegen hetwellc
te betalen;
Dat het middel niet kau ingewilligd
worden;
En overwegende aangaande de publieke
vordering, dat cle substantH\le of op straf
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen nageleefd zijn en dat de beslissing
overeenkomstig cle wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosteu.
18 november 1957. - 2° kamer. - FoorzUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. :Moriame.
Gelijlclnidende concl·usie, H. Raoul

(1) Verbr., 9 mei 1955 (A1'r. Ve,-b,·., 1955,
biz. 745; Bull. en PASIC., 1955, I, 978).
(2) Verbr., 12 februari 1940 (A1'1'. Ve1'b1·.,
1940, biz. 17; Bull. en PASIC., 1940, I, 48).

geen verhaal wera ingesteld, is niet ontvanlceUjlc (3).

3° Het wanberll'ijf van art-ilcel S80bis, S 0 ,
van het Stmtwetboelc, hetwellc bestaat
in het feit geheel of ten dele te leven
op lcosten van een persoon wier prost-itutie de clade1· van het wanbedrijf exploitee,·t, is niet noodzalcel'ijlc volvoenl
op de plaats waa1· de p1·ostitutie wordt
ttitgeoefend.

4° Het 1Vanbedrijf van a1·tilcel S80bis,

so,

van het St1·atwetboelc valt in de bevoegdheid van de Belgische rechtbanlcen
ingeval een van de elementen wellce het

(3) Verbr., 22 maart 1954, bijzonderlijk de
beweegredenen betreffende het tweede onderdee! van het eerste middel (Bull. en PAsiC.,
1954, I, 64.9) ; 2 mei 1955 (Arr. F erb1·., 1955,
biz. 727; Bull. en PAsrc., 1955, I, 952).

-158uitmaken, en onder meer het feit geheel
of ten dele op lcosten van een p1·ostituee
te leven in Belgie gepleegd wo1·dt (1).

te hebben uit de prostitutie van een of
meer personen :

Overwegende da t, in de zin van artikel 380bis, 3°, van het Strafwetboek, souteneur is hij die zich een deel van de op(STEUREBAUT EN CONSORTEN.)
brengst van de immorele werkzaamheid
van een prostituee verschaft en geheel of
ARREST.
ten dele op haar kosten leeft;
Overwegende dat aanlegger, in vo6r het
HET HOF; - Gelet op het bestreden hof van beroep regelmatig neergelegde
arrest, op 10 juli 1957 gewezen door het conclusies, deed gelden dat het onderzoek
Hof van beroep te Brussel, en op de be- niet het minste feit aan het licht gebracht
streden beschikking, op 15 januari 1957 heeft waaruit viel af te leiden dat Flogewezen door de raadkamer van de Cor- rette L. en Suzanne D., van wie hij erkende cla t zij zijn minnaressen war en en
rectionele Rechtbank te Brussel ;
zich aan prostitutie overgaven, te enigen
I. Over de voorziening van Robert
tij cle en tot enig be drag deel zouden genaSteurebaut :
men hebben in de onderhoudskosten of
Over het middel, afgeleid uit de schen- andere kosten van beklaagde;
ding van de artikelen 97 van de GrandOverwegencle dat het arrest vaststelt,
wet, 154, 155, 156, 189 van het Wetboek wat de gezamenlijke beklaagclen beh·eft,
van strafvordering, 380bis (artikel 2, I, << dat het bijzoncler nauwkeurig verricht
van de wet van 21 augustus 1948) van het onderzoek, de elementen van het dossier,
Strafwetboek, doordat het bestreden ar- de gezamenlijke processen-verbaal en het
rest aanlegger veroordeelt om souteneur op cle terechtzitting gevoerde onderzoek
geweest te zijn, zonder zijn conclusies te geleid hebben tot het bewijs dat beklaagbeantwoorden en zonder vast te stellen den althans een deel van hun geldmiddenoch aan te duiden hoe hij geheel of ten len uit de exploitatie van de prostitutie
dele zou geleefd hebben op kosten van van zekere vrouwen getrokken hebben en
een of meer personen wier prostitutie hij dat cleze exploitatie het gewoonlijk kazou hebben geexploiteerd, en zich ertoe rakter dat de wet vereist vertoond heeft ll;
beperkt, om het feit te bevestigen, hem dat het arrest vervolgens erop wijst « clat
souteneur te heten en een reeks feiten op alle beklaagden in weelde of nietscloen
te geven waarvan geen enkel betrekking hun leven slijten, welke hun al clan niet
heeft op het bekomen van het minste toegegeven inkomsten ook zijn, doch clat
stoffelijk voordeel of de minste stoffelijke zij in ieder geval samenwonen met proswinst, door aanlegger, van de personen tituees of geregeld met hen omgang hebwaarvan hij beschulcligd, was de prosti- ben; ... dat de processen-verbaal van de
tutie gee:xploiteercl te hebben, clan wan- bijzondere opsporingsbrigade bewijzen clat
neer aanlegger stellig betwistte hoe dan de beklaagden hun vrouwen vergezellen
ook voordeel genoten te hebben van de op de Dlaatsen waar deze hun werkzaamprostitutie cler personen van wie hij er- heicl uitoefenen of in de vroege morgenkende dat zij zijn minnaressen geweest uren in een bar met hen samenkomen of
waren en integendeel deed gelclen clat zijn zich ook bij hen vervoegen in hun wapersoonlijke inkomsten zeer ruim volston- ning, nadat hun werkzaamheid ten eincle
den voor zijn levenswijze, wat door het is ll ; clat het arrest tenslotte onderlijnt
bestreden .arrest niet betwist wordt, dan « dat clit lang en voortclurend samenwowanneer. de rechter over de groncl, al be- nen met prostituees niet door een abnoroorcleelt hij soeverein de bewijswaarde male sexuele houcling kan verklaarcl worder vermoedens, evenwel die vermoeclens den, cloch zijn reden vindt in het winstniet kan vinden in door hem aangehaalcle bejag waardoor de souteneur gedreven
en nacler omschreven feiten welke noch wordt ~ie, zoal niet geheel, dan toch ten
de vermelcling behelzen, noch het bewijs dele wrl leven ten koste van de pel'sonen
opleveren van een van de voornaamste wier prostitutie hij exploiteert )) ;
elementen der telastlegging, hetwelk bij
Overwegende dat het hof van beroep nit
conclusies uitclrukkelijk betwist was, te cleze feitelijke elementen welke het soeweten, ter zake, het feit geleefd te hebben verein in feite vaststelt, heeft kunnen
op kosten van of enig voordeel getrokken afleiden clat beklaagclen, en derhalve aan(1) Raadpl. verbr., 8 mei 1911 (Bull. en
PAsrc., 1911, I, 244); 29 october 1928 (ibid.,
1928, I, 258, en de nota 1) ; 8 december 1930
(ibid., 1931, I, 8) ; 16 januari 1933 (ibid., 1933,
I, 73) ; 15 juni 1937 (ATT. VeTbT., 1937, blz. 64;
Bull. en PAsrc., 1937, I, 190, B); Fr. verbr.,

9 mei 1914 (Bull. C?·im., 1914, nr 237) en 29 juli
1932 (ibid., 1932, nr 195); raadpl. oak verbr.,
7 maart 1955 (Arr. Ve•·b•·., 1955, blz. 577; Bull.
en PASIC., 1955, I, 746) en 14 november 1955
(Arr. VeTb1·., 1956, blz. 194; Bull. en PAsrc.,
1956, I, 241).
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-159legger, althans ten dele geleefd hebben
op kosten van prostituees;
Overwegende dat aanlegger bovendien
aanvoerde dat zijn persoonlijke inkomsten zeer ruim volstonden voor zijn levenswijze ·
'
Overwegende dat het bestreden arrest,
verre van de gegrondheid dezer bewering
nan te nemen, zoals in het middel staande
gehouden is, integendeel verklaart dat de
ramingen, door beklaagde gedaan, van
zijn inkomsten en zijn uitgaven cc louter
eenzijdig en uit de lucht gegrepen ll zijn;
Dat het arrest dit door aanlegger voorgesteld verweermiddel aldus uitdrukkelijk
beantwoord en verworpen heeft;
Overwegende derhalve dat geen van de
onderdelen van het midclel kan ingewilligd worden;
II. Over de voorziening van Victoor
Steurebaut :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 154, 155, 156, 189 van het Wetboek van strafvordering, 380bis (artikel 2,
I, van de wet van 21 augustus 1948) van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
arrest aanlegger veroordeelt ter zake van
souteneur geweest te zijn, zonder zijn
conclusies te beantwoorden en zonder
vast te stellen noch aan te duiden hoe
hij geheel of ten dele zou geleefd hebben
op kosten van een of meer personen wier
prostitutie hij zou geexploiteercl hebben,
~ wat hij uitdrukkelijk betwistte en
zich ertoe beperkt, om het feit te bevestigen, hem souteneur te heten en enige
feiten op te geven waarvan geen enkel
betrekking heeft O!l het bekomen van het
minste stoffelijk voordeel of de minste
stoffelijke winst, door aanlegger, van de
personen waarvan hij beschuldigd was de
prostitutie geexploiteercl te hebben, dan
wanneer aanlegger uitdrukkelijk betwistte hoe dan ook voorcleel genoten te
hebben van de prostitutie cler personen
met wie hij in betrekking stoncl, deed gelden dat die personen uitclrukkelijk ontkenden aanlegger geld afgegeven te hebben en integendeel verklaarclen er voor
hun persoonlijk onclerhoucl van hem ontvangen te hebben; clan wanneer aanlegger
bovenclien aanvoerde dat zijn persoonlijke
inkomsten zeer ruim volstonclen voor zijn
levenswijze, wat door het bestreden arrest niet betwist worclt, doorclat het hof
van beroep weigert nacler in te gaan op
de door aanlegger aangevoercle persoonlijke inkomsten en verificatiemaatregelen
die hij te clezen aanzien verzocht weigert
te gelasten, onder de verklaring dat, al
nam men aan dat zijn gelclmicldelen hem
in staa t stelden zijn levenswijze te bekostigen, het evenwel bewezen blijft dat
hij ten dele inkomsten nit de exploitatie
van de prostitutie haalt; cloordat het ar-

rest verklaart cc dat geen deskundige de
verhoucling kan bepalen tussen de werkelijke inkomsten van deze beklaagde en
het bijkomend deel van die welke hij uit
de prostitutie haalt ll; dan wanneer de
telastlegging onderstelt dat positief bewezen is dat de beklaagcle geheel of ten
dele leeft op kosten van een persoon wier
prostitutie bij exploiteert, betgeen onderstelt dat zijn persoonlijke inkomsten niet
volstaan om zijn levenswijze te bekostigen, van welke voorwaarde het arrest
geen vaststelling inhoudt, doorclat de
rechter over de grond, die verklaart het
bewijs van de exploitatie te vi:nclen in
vermoedens, niet het minste element opgeeft waaruit zou kunnen blijken dat
aanlegger nit de prostitutie een stoffelijke
winst trok welke hij uitdrukkelijk betwistte, dan wanneer de rechter over de
grond, al beoordeelt hij de bewijskracht
der vermoeclens op soevereine wijze, toch
niet mag verklaren die vermoedens te vinden welke noch de vermelding behelzen,
noch het bewijs opleveren van een van de
voornaamste elementen der telastlegging,
hetwelk bij co:nclusies uitdrukkelijk betwist was, te weten, ter zake, het feit geleefcl te hebben van of enig voordeel getrokken te hebben nit de prostitutie :
Over het eerste en het clercle onderdeel
samen, alsmecle over het eerste deel van
het tweede onclerdeel :
Overwegencle dat beklaagde in regelmatig v66r het hof van beroep neergelegde conclusies deed gelden dat niet aangetoond was dat de genaamclen V ... M ... en
Y ... C ... , met wie hij in betrekking stoncl,
hem welke som geld ook zouden afgegeven
hebben en dat de tegen hem voorgebrachte
telastlegging dienvolgens niet bewezen
was·
O~erwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de staat van prostitutie
van V ... M ... en Y ... C... gebleken is; dat
het hof van beroep uit de hierbo:ven onder I gereleveerde elementen heeft kunnen afieiden dat aanlegger geheel of ten
dele op kosten van deze prostituees geleefd heeft;
Dat het arrest aldus impliciet doch
noodzakelijk de door aanlegger ingeroepen verklaringen van v ... M ... en Y ... C...
verworpen heeft;
Overwegende, voorts, dat aanlegger
deed gelden dat zijn persoonlijke inkomsten zeer ruim volstonden om zijn levenswijze te bekostigen en het hof van beroep
verzocht wat hij aanvoerde door een expertise te laten verificeren;
Overwegende, enerzijds, dat de wetgever
de toepassing van artikel 380bis, 3°, van
het Strafwetboek niet heeft willen beperken tot degene wiens levenswijze niet
door zijn persoonlijke inkomsten kan
worden bekostigd; dat het volstaat voor

-160de toepasselijkheid van dit artikel, dat
de beklaagde enig deel van zijn geldmiddelen uit eens anders prostitutie trekt;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter over de grond soeverein oordeelt of
een door een beklaagde verzochte onderzoeksmaatregel ja of neen moet worden
gelast, gezien de reeds ingewonnen bewijselementen;
Overwegende dat het bestreden arrest
mitsdien de door aanlegger opgeworpen
verweren regelmatig beantwoord heeft;
Over het overige van het tweede onderdeel :

stentenis hiervan, het Hof van verbreking
in de onmogelijkheid gesteld was zijn toezicht uit te oefenen, en dan wanneer er
ter zake tegenstrijdigbeid beerst tussen
het vonnis dat op de terecbtzitting van
7 maart 1957 uitgesproken verklaard
wordt en het zittingsblad van deze terechtzitting betwelk geen vaststelling van
deze uitspraak inhoudt :
Over de drie onclerdelen samen :
Overwegende dat geen hoger beroep ingesteld is tegen het vonnis van de correctionele rechtbank van 7 maart 1957 waarbij het verzoek om verhoor van een getuige afgewezen is ;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;

Overwegende dat uit het antwoord, op
de andere onderdelen verstrekt, blijkt dat
toepassing van artikel 380bis, 3°, van het
Strafwetboek niet afhankelijk is van het
bewijs dat de persoonlijke inkomsten van
III. Over de voorziening van Nicolas
de beklaagde niet volstaan om zijn levens- l\fa illard :
wijze te bekostigen ;
Overwegende dat aanlegger geen middel
Overwegende dat uit de vorenstaande inroept;
beschouwingen volgt dat geen van de onderdelen van het middel kan ingewilligd
IV. Over de voorziening van Albert Deworden;
wandeler :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
A. In zover de voorziening gericllt is
schending van de rechten der verdediging, tegen de beschikking van de raaclkame1·
van de artikelen 190 van het Wetboek van van de correctionele reclltbank van 15 jastrafvordering, 146, 159 van de wet van nuari 1957 waarbij aanlegger naar de cor18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, rectionele rechtbank is verwezen :
97 van de Grondwet, doorclat het bestreOverwegende dat aanlegger tot staving
clen arrest, op de stukken beslissend en
zoncler een nieuw onclerzoek te verrich- van ueze voorziening geen middel cloet
ten, overgenomen heeft de gebreken van geld en;
en tekortkomingen in de rechtspleging,
B. In zover de voorziening gericbt is
gevoerd v66r de eerste rechter welke, ken- tegen
het arrest van 10 juli 1957 :
nis te nemen hebbencl van conclusies van
aanlegger Victoor Steurebaut, die om
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
het verhoren van een getuige verzocht schencling van cle artikelen 3, 4, 380bi.s(stuk 63) , na het gevoelen van het open- (artikel 2, I, van de wet van 21 augustus
baar ministerie gehoorcl (stuk 64) en zon- 1948) van het Strafwetboek, 8 van de wet
der de verclecliging het woord gegeven te van 17 april 1878, de voorafgaande titeJ
hebben, verklaard heeft dat uitspraak vormende van het Wetboek van strafvorzou worden geduan ·« op een latere te- clering, 97 van de GrQndwet, eerste onderrechtzitting ll (stuk 64), zonder de datum deel, cloordat het bestreclen arrest in
ervan vast te stellen, terwijl geen enkel Belgie ontvankelijk verklaart de vervolzittingsblacl overigens vaststelling in- ging wegens een misdrijf hetwelk, aanhoudt van de uitspraak van het vonnis genomen da t het bewezen zij, -in bet buihetwelk in het dossier berust onder rang- tenland zou zijn gepleegd, aangezien de
nummer 66 en ::tls datum 7 maart 1957 vrouw wier prostitutie zou zijn geexploidraagt, clan wanneer aanlegger in ver- teerd in Engeland leeft en zij zicb alclaar
breking niet alleen recht had O!J het - zo zegt het arrest - aan prostitutie
woorcl, cloch ook het recht had als laatste overgeeft, om de reclen : clat bet hier een
het woord te krijgen, dan wanneer de samengestelcl misdrijf betreft waarvan de
rechter de verplichting had onmiclclellijk werking zich tot verscbeiclene grondgebieuitspraak te doen, althans op de eerstvol- clen kan uitstrekken; clat de Staat vergende terecbtzitting, en in ieder geval de mag te vervolgen wegens elk misclrijf
datum aan te cluiden waarop uitspraak waarvan een der elementen op zijn gronclzou worden gedaan, om aanlegger, die gebiecl gepleegd is, clat bet voornaamste
aangebouden ·was, in staat te stellen ze element van bet wanbedrijf van artibij te wonen, clan wanneer een zittings- kel 380bis van bet Strafwetboek is « geblad, vaststelling inlwudend van de uit- leefcl ll te hebben op kosten, enz ... , clan
spraak van het vonnis en van het inacht- wanneer het wanbeclrijf souteneur genemen van de voorgeschreven vormen, be- weest te zijn geen samengesteld misdrijf
hoorcle te worden gehouden, en, bij out- is, doch erin bestaat de prostitutie te ex-
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-161ploiteren en daar gepleegd wordt waar de
geexploiteerde prostitutie
uitgeoefend
wordt. dan wanneer de Staat niet vermag
te vervolgen wegens het misdrijf dat in
den vreemde is gepleegd, dan wanneer
het voornaamste element van het wanbedrijf van artikel gsObis, verre van het
feit te zijn « geleefd )) te hebben, gelegen
is in het feit de prostitutie geexploiteerd
te hebben en daar gepleegd wordt waar
die prostitutie wordt geexploiteerd en
waar de souteneur zich de winst ervan
toeeigent; tweede onderdeel doordat het
bestreden arrest, ten antwoord op de conclusies waarbij aanlegger betwistte in
Belgie de opbrengst van de als bewezen
beschouwde prostitutie gebruikt te hebben, verklaart << dat te dezen aanzien
geenszins bewezen is dat de van de prostitutie van C ... P ... voortkomende gelden
in Engeland zouden verkwist zijn )), dan
wanneer twijfel de beklaagde ten goede
diende te komen en dan wanneer het op
het openbaar ministerie rustte te bewijzen dat de van die prostitutie voortkomencle gelden in Belgie waren uitgegeven,
wat door het bestreden arrest niet vastgesteld is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het wanbedrijf van
artikel .380bis, go, van het Strafwetboek,
hetwelk bestaat in het feit geheel of ten
dele te leven op kosten van een persoon
wier prostitutie de dader van het wanbedrijf exploiteert, niet nooclzakelijk daar
volvoeru wordt waar de prostitutie worclt
ui tgeoefend;
Dat dit wanbedrijf in de bevoegdheid
der Belgische rechtbanken valt ingeval
een van de elementen welke het uitmaken, en onder meer het feit geheel of ten
dele op kosten van een prostituee te leven,
in Belgie gepleegd wordt;
Dat het bestreuen arrest, door te beslissen dat beklaagde in Belgie ten dele
leefde op kosten van een vrouw wier door
hem geexploiteercle prostitutie enkel in
Engeland uitgeoefend wercl, noch artikel ggObis, go, van het Strafwetboek, noch
artikel 8 van de wet van 17 april 1878,
noch enige andere wetsbepaling, welke
bepalingen allemaal in het middel aangeduid zijn, geschonden heeft;
Dat het eerste onclerdeel van het midclel
naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :

dat P ... beklaagde een deel van zijn micldelen van bestaan verschaft;
Over;wegende dat het tweede onderdeel
van het middel, hetwelk tegen een overtollige reden van het bestreden arrest opkomt, derhalve niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Ove.r het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 154, 155, 156, 189 van het Wetbock van strafvordering, g80bis (artikel 2,
I, van de wet van 21 augustus 1948) van
het Strafwetboek, doordat het bestreuen
arrest aanlegger veroordeelf ter zake van
souteneur geweest te zijn, zonder zijn
conclusies te beantwoorclen en zonder
vast te stellen noch aan te duiden hoe hij
geheel of ten dele zou geleefd hebben op
kosten van een of meer personen wier
prostitutie hij zou geexploiteerd hebben
- wat hij uitdrukkelijk betwistte - en
zich ertoe beperkt, om het feit te bevestigen, hem souteneur te heten en enige
feiten op te geven waarvan geen enkel
betrekking heeft OD het bekomen van het
minste stoffelijk voorueel of ue minste
stoffelijke winst, door aanlegger, van de
personen waarvan hij beschuldigd was de
prostitutie geexploiteerd te hebben, dan
wanneer aanlegger uitdrukkelijk betwistte hoe clan ook voordeel genoten te
hebben van de prostitutie der personen
met wie hij in betrekking stond, door te
doen gelden clat zijn persoonlijke inkomsten zeer ruim volstonden voor zijn levenswijze, wat door het bestreden arrest
niet betwist is, en doordat de rechter
: over de grond, die verklaart het bewijs
van de exploitatie in vermoedens te vinden, niet het minste element opgeeft
· waaruit zou kunnen blijken clat aanlegger
uit de prostitutie een stoffelijke winst
trok, welke hij uitclrukkelijk ontkende,
dan wanneer de rechter over de grond,
al beoordeelt hij de bewijskracht der vermoedens op soevereine wijze, toch niet
kan verklaren die vermoedens te ·vinden
in feiten welke noch de vermelding behelzen, noch het bewijs opleveren van een
van de voornaamste elementen der telastlegging, hetwelk bij conclusies uitdrukkelijk betwist was, te weten, ter zake,
, het feit geleefcl te hebben van of enig
voordeel getrokken te hebben uit de prostitutie :
Over de twee onderdelen samen :

Overwegende dat aanlegger bij regelOverwegencle dat het bestreden arr~st . matig v66r het hof van beroep neergelegde
vaststelt dat beklaagde in Belgie gehuis- ' conclusies betwist had clat hij ooit welke
vest is; dat hij samengewoond heeft met : som geld ook van C... P ... had ontvangen;
Overwegende clat het arrest cleze conc ... P ... , welke openlijk als prostituee bekend staat en met wie hij aanhoudend in clusies behandelcl heeft door de beschoubetrekking gebleven is; dat het arrest be- wingen, hierboven bij I aangehaald;
Overwegende dat uit geen aan het hof
sluit, bovendien steunend op de hier te
voren onder I aangehaalde vermoedens, voorgelegd stuk blijkt da t aanlegger zou
\'EIIBR., 1958. - 11
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voor zijn levenswijze ll;
Dat het hof van beroep clerhalve clit
verweerrnidclel niet had kunnen beantwoorden;
Overwegencle clerhalve clat geen van de
onclerclelen van het miclclel kan ingewilligcl worden ;
En overwegencle, wat de vier beklaagclen aangaat, clat de substantii~le of op
straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt elke cler aanleggers
tot de kosten van zijn voorziening.
18 november 1!J57. - 2° kamer. - TTOO!'z·itter, H. Giroul, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - TTe·rslaggever, H. Gilmet.
- Gelijlcl·u.idende conclnsie, H. Paul l\'Ia.ltaux, aclvocaat-generaal.
Pleiter,
H. della Faille cl'Huysse.
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18 november 1957

lVIISDRIJF IN HET BUITENLAND GEPLEEGD. - BuRGERLIJKE voRDERING. l\'fiSDRIJF GEPLEEGD OP HE'I' GRONDGEBIED VAN
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND DOOR EEN
LID VAN DE BELGISCHE STRIJDKRACHTEN. RECHTSl\iACHT VAN DE STRAFRECHTBANKEN
DER BELGISCHE STRIJDKRACHTEN. - VERDRAG OVER DE VREEl\iDE STRI.JDKRACHTEN. DRAAGWIJDTE,
De artilcelen 6 en 9 van het ve1·drag ove·r
de 1·echten en verplichtingen cler vreemae st!'ij r1 kraoh ten en httn lea en op het
g1·onagebiea aer Bonas1·epttblielc Dtt'itslancl, getelcend te Bonn op 26 mei 1952
en gewijzigll overeenlcomstig het p!·otocol over ae beeindiging van het bezettings·regime onaertelcencl te Pa!'ijs op
23 october 1954, ontt1·eJclcen ae lcennis
van een btt1·gedijke vordering aan ae
stratrechtbanlcen aer Belrrische strijlllcrachten niet, zo ae voraering bij ae
publielce vorflering aanslttit wellce r;e·richt is tegen een lill van de Belgische
st·rijlllcrachten wegens een op het gronclgebiea van de B01uls1·epttblielc begane
misclrijf (1).

(JADIN, T. TRUYENS.)
ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestr~den

(1) Het yerdrag werd bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad, Z februari 1956.

arrest, op 18 februiui 1957 gewezen door
het militair gerechtshof;
Over h~t enig miclclel, afgeleicl uit de
schending' van de artikelen 68, 129 en 97
van de Grondwet, 2 van de wet van
16 april 1955, waardoor volkomen uitwerking wordt gegeven aan de akte bij welke
de Koning toegetreclen is tot de Conventie
betreffende de aanwezigheid van buitenlandse strijclkrachten op het grondgebied
van de Bonclsrepubliek Duitslancl, ondertekend te Parijs, op 23 october 1954 (in het
Belr;isch Btaatsblall van 5 mei 1955 na
evengemelde wet bekendgemaakt), door
welke wet dienvolgens toepasselijk worden gemaakt, in zover zij Belgie aanbelangen, de bepalingen van het Protocol
over de beeindiging van het bezettingsregime in de Bondsrepubliek Duitslancl, te
Parijs op clezelfde clag ondertekencl, alsmecle de bepalingen van de verclragen
naar welke clit Protocol verwijst en welke
het wijzigt, afgeleicl uit schencling van artikel 8, paragraaf 1, van clit Protocol en
van de artikelen 2, 6 en 9, paragraaf 1,
van het Verdrag over de rechten en verplic;!htingen van de vreemde strijclkrachten
en hun leden op het grondgebied cler
Bondsrepubliek Duitslancl, gewijzigcl door
voormeld Protocol en, in zijn aldus gewijzigcle tekst in het Belgisoh Staatsblad van
2 februari 1956 bekendgemaakt, doorclat
het bestreclen arrest de eis van verweerder als burgerlijke partij inwilligt en
aanlegger veroorcleelt tot betaling van een
vergoecling voor de door verweerder ondergane schacle, clan wanneer : artikel 2
van de wet van 16 april 1955 volkomen
uitwerking gaf aan de toetrecling door de
Koning, in zover het Belgie aanbelangde,
tot het Protocol van Parijs van 23 october
1954 over de beeincliging van het bezettingsregime in de Bonclsrepubliek Duitslancl en tot de bij clit Protocol gewijzigde
verdragen; dan wanneer clit Protocol onder meer een wijziging tot stand bracht
van het Verdrag over de rechten en verplichtingen der vreemcle strijclkrachten en
hun leclen op het gronclgebiecl van de
BonclsrepubHek Duitslancl, hetwelk op
26 mei 1952 te Bonn onclertekencl werd en
wel degelijk BelgH~ aanbelangde; clan
wanneer de akte van toetrecling, bepaald
in artikel 2 van de wet van 16 april 1955,
op clezelfde dag plaats had en op geschikte
wijze in het Belr;isch Staatsblad van 2 februari 1956 bekendgemaakt werd; dan
wanneer derhalve, ingevolge cleze akte,
voormelcl verdrag << over de rechten en
verplichtingen ll, om op de Belgische
strijclkrachten en hun leclen toepasselijk
te worden, zelf c1iencle te worden bekencl
gemaakt; het bekendgemaakt wercl door
het Belg·isoh Stacttsblad van 2 februari
1956; naar luicl van de artikelen 2, 6 en 9
van clit verdrag, de Duitse rechtbank en
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strijdkrachten bevoegd zijn in andere dan macht omvat kennis te nemen van de burstrafzaken; bijgevolg, al was het Belgisch gerlijke vordering welke bij de publieke
militair gerechtshof bevoegd om ten laste vordering aansluit;
van aanlegger de passende straffen weOverwegende dat artikel 9, paragraaf 1,
gens de door hem begane misdrijven uit te van het ingeroepen verdrag mitsdien, de
spreken, dit rechtscollege evenwel niet be- daaraan door aanlegger toegeschreven
voegd was om recht te doen over de eisen draagwijdte dergelijke vordering te ont« andere dan strafrechtelijke JJ van ver- trekken aan de rechtsmacht van de strafweerder:
rechtbanken der Belgische strijdkrachten
Overwegende dat aanlegger bij arrest niet kan hebben;
Dat het middel naar recht faalt;
van het militair gerechtshof van 23 november 1956 tot een straf veroordeeld is
Om die redenen, verwerpt de voorzieuit hoofde van onvrijwillige doding, on- ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
vrijwillige verwondingen en een overtreding van de Wegcode, feiten begaan te
18 november 1957. - 2" kamer. - 'voorBrand in de Bondsrepubliek Duitsland, zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
op 10 juli 1956, toen aanlegger Belgisch voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen.
militair in actieve dienst was;
Gelijlclttidende conclusie, H. Raoul
Dat het bestreden arrest, rechtdoende Hayoit de Termicourt, procureur-geneover de burgerlijke vordering welke, aan- raal. - Pleiter, H. de Harven.
sluitend bij de publieke vordering, op
grond van deze misdrijven door verweerder, van Belg'ische nationaliteit, ingesteld
is, bewuste vordering ontvangt en aanleg2e KAMER. - 19 november 1957
ger veroordeelt om verweerder schadevergoeding te betalen;
Overwegende dat het middel, in de mate 1° VONNISSEN EN ARRESTEN.- CoNTENTIEus RECRTSCOLLEGE. - CONTROLE VAN
dat het schending doet gelden van artiDE OVEREENKOMSTIGREID VAN EEN KONINKkel 8, paragraaf 1, van het Protocol over
LI.T.K BESLUIT MET DE WET. - VERPLICHTING
de beeindiging van het bezettingsregime
VOOR RET RECRTSCOLLEGE.
in de Bondsrepubliek Duitsland, te Parijs
op 23 october 195! ondertekend, niet ont- 2° INKOMSTENBELASTINGEN.
vankelijk is daar evengemeld artikel in
RECLAMA'riE. - BESLISSING VAN DE DIREChet Belgisch Staatsblad niet bekend ge'l'EUR DER DIRECTE BELASTINGEN. - BESLISmaakt is;
SING WELKE VAN EEN CONTENTIEUZE RECRTS·
Overwegende dat artikel 6, paragraaf 1,
MACRT UITGAAT.
van het Verdrag over de rechten en verplichtingen der vreemde strijdkrachten en 3° INKOMSTENBELASTINGEN.
hun leden op het grondgebied der BondsRECLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE DIRECrepubliek Duitsland, ondertekend te Bonn
TEUR. - VERPLICRTING DE OVEREENKOMSTIGop 26 mei 1952 en gewijzigd overeenkomREID VAN DE TOEGEPAS'fE BESLUITEN MET DE
stig het Protocol over de beeindiging van
GRONDWET EN DE WETTEN NA TE GAAN.
het bezettingsregime in de Bondsrepubliek
Duitsland, ondertekend te Parijs op 23 oc- ~ INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP v66R RET ROF VAN BEROEP. -PERtober 1954, luidt dat, behoudens andersKEN BINNEN DEWELKE RET ROF VAN DE ZAAK
luidende bepalingen in dat Verdrag, << aiKENNIS HEEFT.
leen de autoriteiten der strijdkrachten bevoegd zijn om in strafzaken rechtsmacht
uit te oefenen over de !eden van de strijd- 1° Elk contentie·ns gerecht heett de macht
en de plicht, naar lttid van artikel 107
krachten JJ; dat artikel 9, paragraaf 1,
van de Grondwet, na te ,qaan of de bevan voormeld verdrag luidt : « met insluiten welke het toepast in overeenachtneming van onderhavig Verdrag en
stemming zijn met de Grondwet en de
van iedere andere toepasselijke overeenwetten (1).
komst oefenen de Duitse rechtbanken en
autoriteiten in andere dan strafzaken 2° De directmw der belastingen bij wie
een 1·eclamatie aanhangig is oetent een
rechtsmacht uit over de leden der strijdkrachten JJ;
Overwegende dat in de eerste dezer teksten de uitd111kking « in strafzaken
(1) Raadpl. verbr., 12 maart 1942 (A,.,.,
rechtsmacht uitoefenen JJ, wat elke van de- Ve,·M., 1942, biz. 23; Bull. en PAsrc., 1942, I,
Staten betreft waaronder de door die be- 63); nota onder verbr., 26 september 1950
paling bedoelde autoriteiten ressorteren, (A1r. Verb?-., 1951, biz. 25; Bull. en PASIC.,
dient begrepen te worden in de betekenis 1951, I, 30). Raadpl. ook HuYTTENS, Tm·vaux
welke zij in de nationale wetgeving heeft; du Congres national, zitting van 9 januari 1831,
Overwegende dat in Belgisch recht de bd. II, blz. 68 en 69.
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contentieuze reohtsmaoht ttit (1). (Sa-

mengeordende wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
3o De direote·ur der belasUngen, bij wie
een reolamatie aanhangig is, lieeft de
maoht en de plioht na te gaan of de
besluiten wellce hij toepast in overeenTuornst zijn met de G1·ondwet en de wetten. (Grondwet, art. 107.)

4o K1·aohtens artilcel 66 van de sarnengeschalcelcle wetten betrettende de inlcomstenbelastingen lean het hot van be1·oep,
b·tt'iten het geval van torolu.sie, enlcel
Tcennis nemen van de betwistingen wellce
doo1· de reolarnatie aan de direotettr der
belastingen vooTgelegcl zijn alsrnede van
de Tcwesties waaTove1· cleze van ambtswege ttitspTank gedaan heett (2).

(VALENTOUR, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97, 107, 110 en
112 van de Grondwet, 6, 1319 en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 3,
66 en 67 van cle wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij
besluit van cle Regent van 15 januari 1948,
cloorclat het bestreclen arrest weigert een
uitspraak te geven over cle conclusies van
aanlegger welke beoogden cle onwettelijkheicl te cloen vaststellen van artikel 33,
lid 7, van het koninklijk besluit van
22 september 1937, hetwelk bepaalt : « Ret
gemotiveercl advies van de commissie
wordt aan de belastingschuldige genotificeercl onder vorm van een uittreksel van
het proces-verbaal der beraadslagingen,
uittreksel clat eensluiclend wordt verklaard
door cle controleur-voorzitter en dat, benevens de aangenomen besluiten en de ingeroepen redenen, melding maakt van het
a:mtal tegenwoordige leden en het aantal
uitge!Jrachte. stemmen, respectievelijk
voor en tegen de ter stemming gelegde resolutie, maar zonder aanduiding van de
identitcit van de leden ll,. voor welke weigering het als reden opgeeft dat het een
nieuwe, voor cle eerste maal v66r het hof
(1) Verbr., 28 februari 1957 (A1-r. Verb•·.,
1957, biz. 522; Bull. en PASIC., 1957, I, 778) ;
raadpl. de conclusies van het openbaar ministerie v66r verbr., 21 december 1956 (Arr.
Ve•·b•·., 1957, biz. 279; Bull. en PASIC., 1957, I,
speciaal biz. 43'8 en 439).

voorgebrachte eis zou gelden, dan wanneer, krachtens artikel 107 van de Grandwet, aileen cle rechterlijke macht de wettelijkheid van een koninklijk besluit kan
en moet toetsen, en clan wanneer dienvolgens, zelfs ingeval dit micldel bij de directeur der belastingen aanhangig was gemaakt, cleze niet bevoegd was, als orgaan
van de administratie die aan de uitvoerende macht onderworpen is, om kennis
ervan te nemen :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wij~t dat aanlegger in zijn reclamatie, zoals trouwens in zijn beroep, zich ertoe beperkt had te beweren dat hij « overbelast ll was en dat hij voor cle eerste maul
in zijn conclusies v66r het hof van beroep
aangevoercl heeft dat artikel 33, licl 7, van
het koninklijk besluit van 22 september
1937 onwettelijk zou wezen omdat het de
grenzen, bij artikel 55, paragraaf 3, lid 1,
van de samengeschakelde wetten gesteld,
te buiten gaat en, subsidiair, dat de notifjcering van het advies van de fiscale commissie onregelmatig zou wezen, daar het
genotificeerd uittreksel niet vermeldt dat
het proces-verbaal van de beraadslaging
door alle aanwezige leden ondertekend geworden was:
Dat het beslist dat het claar nieuwe betwistingen betreft welke als zodanig buiten cle bevoegdheid van het hof van beroep vallen;
Overwegende dat, in strijd met wat aanlegger aanvoert, de directeur der belastingen bevoegd was om kennis te nemen van
de overeenkomstigheid van artikel 33,
lid 7, van het koninklijk besluit van
22 september 1937 met de wet;
Dat immers, wanneer een reclamatie bij
de directeur der belastingen aanhangig is,
deze een contentieuze rechtsmacht uitoefent;
Dat hij, evenals elk contentieus gerecht,
de macht en de plicht heeft, naar luicl
van artikel 107 van de Grondwet, na te
gaan of de besluiten welke hij toepast in
overeenkomst zijn met de wet;
Dat het midclel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 112
van de Grondwet, 6, 1319 en 1320 van het
Burgerlijk vVetboek, alsmede 66 en 67 van
bovengemelde samengeschakelde wetten,
doordat het bestreden arrest als een
nieuwe eis, welke buiten de bevoegdheid
van l1et hof valt, aanziet het argument
dat erin bestaat voor de eerste maal v66r
het hof het feit te doen gelden dat het
aanlegger genotificeerde uittreksel uit het
(2) Verbr., 4 juni 1957 (A1T. Ve•·b•·., 1957,
biz. 842; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1204); 15 october 1957 (Bull. en PASIC., 1958, I, 139).
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advies van de fiscale commissie de vermelding niet inhield dat beide originelen door
alle aanwezige leden ondergetekend geworden waren, dan wanneer de belastingwetten van openbare orde zijn, dan wanileer het verzuimen of gebrekkig vervullen
van de formaliteiten welke de belastingwet in het belang van de belastingplichtige
voorschrijft rechtstreeks tegen deze openbare orde indruist en dus in elke stand
der zaak door het hof van beroep, desnoods van ambtswege, moet afgekeurd
worden:
0Yerwegende ·dat het hof van beroep,
krachtens artikel 66 van de samengeschakelde wetten, buiten het geval van forclusie, enkel kennis mag nemen van de betwistingen welke door de reclamatie aan
de directeur der belastingen voorgelegd
zijn, alsmede van de kwesties waarover
deze van ambtswege uitspraak gedaan
heeft;

worpen zijn, en dat uit de beslissing waardoor deze de reclamatie afwijst niet blijkt
dat hij die kwes'ties van ambtswege · onderzocht heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 november 1957. - 2e kamer. - VoorzUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VerslaggeveT, H. Valentin.
- Gelijlcl7tidende conclusie, H. Ganshof

van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Gothot (van de Balie bij
het Hof van beroep te Luik) en Van Leynseele.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. DIRECTE BELAS'l'INGEN. MID DEL HETWELK
Dat het middel naar recht faalt;
GEEN BONDIGE UITEENZETTING BEVAT. NIETONTVANKELIJK MIDDEL.
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 112
INKOMSTENBELASTINGEN.
van de Grondwet, 1319 en 1320 van het 2° BEROEP
VOOR RET HOF VAN BEROEP. AFBurgerlijk Wetboek, 55, paragraaf 3, 66
GIFTE VAN RET VERZOEKSCHRIFT EN VAN HE1'
en 67 van bovengemelde samengeschaORIGINEEL VAN DE AANZEGGING. AFGIF'l'E
kelde wetten, en 33, paragraaf 5, van het
BIJ MIDDEL VAN EEN AANGETEKENDE VERZENkoninklijk besluit van 22 september 1937,
DING. 0NWETTELIJKE AFGIFTE ONDER GELgewijzigd door het koninklijk besluit van
DING VAN DE ARTIKELEN 7 EN 8 VAN DE WET
30 december 1939, doordat het arrest beVAN 6 SEPTEMBER 1895, VERVANGEN DOOR ARslist dat de directeur, hoewel impliciet
TIKEL 1 VAN DE WET DD. 23 JULI 1953.
de regelmatigheid der procedure erkend
hebbend, niet van ambtswege uitspraak 3° INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. AFgedaan heeft over deze regelmatigheid
GIF'l'E VAN RET VERZOEKSCHRIFT EN VAN HE'l'
welke dus door aanlegger niet mag worORIGINEEL VAl'f DE AANZEGGING BIJ AANGETEden betwist, dan wanneer de directeur
KEND SCHRIJYEN TOEGELATEN OVEREENKOMvoor de eerste maal sedert het ontstaan
Sl'IG ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 26 JUNI
van het geschil voor recht gezegd heeft
1957 ZO RET BEROEP VOOR HE1' HOF VAN BEdat het bewijs van het juist bedrag der beROEP AANHANGIG WAS OP DE DATUM WAAROP
lastbare inkomsten op de belastingschulDIE WET VAN KRACHT GEWORDEN IS.
dige rustte, dan wanneer het arrest dus
noodzakelijkerwijze over de gegrondheid ~ INKOMSTENBELASTINGER
van die beslissing uitspraak heeft moeten
ARTIKEL 67, LID 2, VAN DE SAMENGESCHAdoen; dan wanneer het het artikel 55,
KELDE WEl"l'EN BETREFFENDE DE INKOMS'l'ENparagraaf 3, lid 4, van de samengeschaBELASTINGEN. WETSBEPALING WELKE DE
kelde wetten betreffende de inkomstenbeLASTGEVING \'AN DE BELASTINGPLICHTIGE AAN
lastingen toegepast heeft door uitdrukkeDE GEYOLMACHTIGDE EN NIET DE WIJZE WAARlijk de geldigheid in te roepen van de .verOP BEROEP DIEN'l' INGESTELD BETREFT.
gadering der fiscale commissie, welke gel5°
INKOMSTENBELASTINGEN.
digheid aanlegger onmogelijk kon controAR'l'IKEL 19 VAN DE WET VAN 6 SEPTEMBER
leren door middel van een uittreksel waar1895. - BEPALING WELKE DE DOOR DEURuit niet rechtsgeldig bleek dat alle aanweW AARDER AAN TE ZEGGEN EXPLOTEN BETREFT
zige leden de originelen ondertekend hadEN NIET DE A~'GIFTE VAN RET BEROEP OP DE
den, en hetwelk dienvolgens nietig was :
GRIFFIE VAN RET HOF VAN BEROEP.
Overwegende dat noch de betwisting betreffende de wettelijkheid van lid 7 van 6° INKOMSTENBELASTINGEN.
FORMALITEITEN OM BEROEP AAN TE 'l'EKENEN
artikel 33 van het koninklijk besluit van
VOORGESCHREVEN BIJ DE ARTIKELEN 7 EN 8
22 september 1937, noch de betwisting welVAN DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895 OP STRAFFE
ke subsidiair aan het hof van beroep
VAN VERVAL. - VERVAL VAN AMBTSWEGE DOOR
voorgelegd werd aangaande de regelmatig- ,
DE RECHTER OVER DE GROND UIT 'rE SPREKEN.
heid van de notificering van het advies
van de fiscale commissie, door aanlegger 7° INKOMSTENBELASTINGEN.
v66r de directeur der belastingen opgeBEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP.- VER-
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VAL VOORZIEN BIJ ARTIKELEN 7 EN 8 VAN DE
WET VAN 6 SEPTEMBER 1895. - ARTIKEL 173
EN 1030 VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING NIET VAN TOEPASSING OP
DIT VERVAL.

10 In zake directe belast-ingen is het middel hetwellc, niet qtiteenzet waarin de
aangeduide 1vetsbepalingen werden geschonden, n·let ontvankelijk (1). (Wet

van 6 september 1895, art. 14, vervangen
door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953.)
2o Onder gelding van de a1·tikelen 7 en 8
van de wet van 6 september 1895, vervangen door a1·Ukd 1 van de wet dd.
23 juli 1953, beantwoorcU de atgitte van
het verzoelcschritt en van het origineel
van de aanzegging ter griffie van het
hot van beroep dom· een aangetelcende
verzending niet aan de ve1·eisten van de
wet (2).
3o Zo artilcel 10bis, in (le wet van 6 september 1895 ingelast (l001' artilcel 2 van
ae wet van 26 juni 1957, hetwellc de atgitte van het verzoelcsclwitt toelaat
door een aangetelcend sclH·ijven, volgens
artilcel 4 van laatstgenoen~de wet toepasselijlc is op de bemepen, ingesteld
voM de datttm van inwerlcingtreding
van voormelde wet, is de voorwaarde
hiertoe dat zij op die datttm bij het hot
van beroep aanhangig zijn (3).
4o A1·tilcel 67, lid 2, van de samengeschalcelde wetten heett geen bet1·e7clcing op
de wijze volgens wellce het beroep door
de belastingplichtige client te worden
ingesteld, doch op het bew·ijs van de aan
een gevolmachtigde verleende lastgeving.
5o Arti1cel 19 van de wet van 6 septembe1·
1895 betrett en7cel de dam· een dett1'waarder te betelcenen e'!cploten en niet
de atgitte van het beroep te1· grijfie van
het hot van beroep.

6o Daar de tormaliteiten, 011 straffe van
verval voorgeschreven cloor cle artil>:e/,en 7 en 8 van ae wet van 6 septembe1·
1895, z;oals zij vervangen zijn cloor a1·Ukel 1 van de wet van 23 jttli 1953, van
openbare orde zijn, heett cle 1·echter
over de g1·ond cle ve1·plichting clit verval
van ambtswege op te we1'11en.

7o De artilcelen 173 en 1030 van het Wetbock va.n bm·ge1·lijke rechtsvo1·clering
zijn 1viet V(tn toepassing op het verval
dat voo·rtvloeit ttit het niet in acht nemen van cle artilcelen 7 en 8 van de wet
van 6 september 1895.

(1) Verbr., 4 juni 1957 (A1'1', Yerb1·., 1957,
biz. 841; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1203); 24 october 1957 (Bull. en PASIC., 1958, I, 169).

(MERGEAI EN LEBLANC, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 67, lid 2, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 8, 9, 10 en 19 van de wet van 6 september 1895, 173 en 1030 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, doordat
het bestreden arrest niet ontvankelijk verklaart het beroep dat binnen de wettelijke
termijn door de rechtsvoorganger van aanlegster ingesteld is tegen een door de directeur der belastingen gewezen beslissing,
om de reden dat dit beroep, gedagtekend
25 maart 1954, en de aanzegging ervan aan
de griffier van het hof van beroep toegezonden zijn bij een ter post aangetekende
brief en op die griffie op 1 april 1954 ontvangen zijn, dat de formaliteiten welke
de wet voorschrijft voor het indienen van
het beroep bij het hof van beroep van
openbare orde zijn en dat derhalve van
ambtswege client te worden onderzocht of
de procedure regelmatig is, dat artikel 7
van de wet van 6 september 1895 bepaalt :
« het beroep moet ter griffie van het hof
van beroep worden ingesteld )), en dat artikel 8 hieraan toevoegt : << het verzoekschrift en het origineel van de aanzegging
moe ten... ter griffie van het hof worden
nedergelegd )), dan wanneer het bestreden
arrest, door zich ertoe te beperken, enerzijds, te verklaren dat de formaliteiten,
door de wet voorgeschreven voor het indienen van het beroep, van openbare orde
zijn en dat het hof van beroep derhalve
van ambtswege client te onderzoeken of de
procedure regelmatig is, en, anderzijds,
de teksten van de artikelen 7 en 8 van de
wet van 6 september 1895 aan te halen,
zonder de redenen op te geven van de
nieuwe uitlegging die het daarvan verstrekt, niet genoegzaam met redenen omkleed is, dan wanneer bedoelde uitlegging
niet gegrond is, naardien voormelde artikelen 7 en 8 niet nader bepalen hoe het
beroep op de griffie van het hof van beroep moet worden ingesteld, noch hoe het
verzoekschrift en het origineel van de
aanzegging op die griffie moeten worden
nedergelegd, en naardien artikel 19 van
dezelfde wet, alsmede artikel 67, lid 2,
van de samengeschakelde wetten bepaalt

(2) en (3) Verbr., 29 october en 12 november 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 208 en 246).
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dat de lastgeving van de bij voormeld artikel 7 bedoelde gevolmachtigde niet uitdrukkelijk behoeft te zijn en dat zij genoegzaam kan blijken uit de betekening
van het verhaal ten verzoeke van de belastingplichtige, en dan wanneer het bestreden arrest, enerzijds, niet zonder
schending van de artikelen 173 en 1030 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, welke in belastingzaken toepasselijk zijn bij gebrek van andersluidende
bepalingen, het beroep nietig vermocht te
verklaren ingeval niet bewezen is dat de
wijze van overmaking van het beroep aan
de griffie van het hof van beroep de belangen van de administratie geschaad heeft,
en, anderZijds, dit beroep niet van ambtsweg·e nietig vermocht te verklaren, bij
ontstentenis V>J-n een wetsbepaling welke
zulks toestaat :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond, door uitspraak te doen in de termen welke in het middel zijn aangehaald,
zijn beslissing op passende wijze met redenen omkleed heeft;
Dat hij niet behoefde de redenen van
zijn redenen op te geven;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan ingewilligd worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in zover het schending
doet geld en van de. artikelen 9 en 10 van
de wet van 6 sel)tember 1895, het middel
niet ontvankelijk is;
Dat immers, in strijd met wat artikel14
van deze wet voorschrijft, zoals het vervangen is door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, het middel niet uiteenzet
waarin die bel)alingen zouden zijn geschonden;
Overwegende, enerzijds, dat, naar luid
van artikel 7 van dezelfde wet, vervangen
door hetzelfde artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, het beroep ter griffie van het
hof van beroep moet worden << ingesteld JJ
(remis) en gedaan bij verzoekschrift, in
persoon of door gemachtigde;
Dat artikel 8 van dezelfde wet, insgelijks vervangen door voormeld artikel 1
van de wet van 1953, bepaalt dat het verzoekschrift en het origineel van de aanzegging OlJ straffe van verval ter griffie
van het hof moeten worden « nedergelegd JJ binnen de termijn die het stelt;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na eraan herinnerd te hebben, in de bewoordingen zelf van de wet, dat het beroep moet worden ingesteld (remis) ter
griffie van het hof van beroep waar het
origineel van de aanzegging ook moet worden << nedergelegd JJ, erop wijst dat, ten
deze, het verzoekschrift en het origineel
van de aanzegging door de lJOSt overgemaakt zijn;

Dat het slechts door het instellen van
het beroep ter griffie van het hof van beroeiJ en het nederleggen aldaar van die
documenten door de belastingplichtige of '
zi.in gemachtigde is, dat de belastingplichtige op authentieke wijze zijn voornemen uitdrukt om beroeiJ in te stellen;
Overwegende dat een beroep, door de
post - zelfs aangetekend - overgemaakt,
de gewenste waarborgen niet biedt aangaande het definitief voornemen van de
belastingplichtige om beroep in te stellen;
Dat dergelijke overmaking zelfs zou
kunnen worden gedaan door een derde
zonder lastgeving en die onbekend zou
bli.iven;
Dat de overmaking van het beroep en
de aanzegging, geschied in de vorm van
een aangetekende brief, niet voldoet aan
het stelsel ingevoerd door artikel 1 van de
wet van 23 juli 1953 ter vervanging, onder
meer, van de artikelen 7 en 8 van de wet
van 6 september 1895;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 19
van de wet van 6 september 1895 enkel
melding maakt van de door een deurwaarder te betekenen exl)loten, en niet van de
afgifte van het beroel) ter griffie van het
hof van beroep, en dat artikel 67, lid 2,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen betrekking
heeft niet OlJ de wijze volgens welke het
verhaal door de belastingplichtige of zijn
gemachtigde dient te worden ingesteld
doch op het bewijs van de aan deze laatste verleende lastgeving;
Overwegende dat, zo artikel10bis, in de
wet van 6 september 1895 ingelast door artikel 2 van de wet van 26 juni 1957, volgens artikel 4 vanlaatstgenoemde wet onder meer toepasselijk is op de beroel)en,
ingesteld v66r de datum van inwerkingtreding van voormelde wet, de voorwaarde
hiertoe is dat zij op die datum bij het hof
van beroep aanhangig zijn;
Waaruit volgt dat dit onderdeel van het
middel naar recht faalt;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de formaliteiten, op
straffe van verval voorgeschreven door de
artikelen 7 en 8 van de wet van 6 september 1895, zoals zij vervangen zijn door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, van
ol)enbare orde zijn;
Dat hieruit blijkt, enerzijds, dat de artikelen 173 en 1030 van het Wetboek van
lmrgerlijke rechtsvordering niet toepasselijk zijn OlJ het verval dat voortvloeit uit
het niet inachtnemen van voormelde artikelen 7 en 8, en, anderzijds, dat de rechter over de grond de verplichting had dit
verval van ambtswege op te werpen;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

----·----

-16819 november 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijkl~tidende oonol~tsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal.
Ple'iter, H. Van Leynseele.

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. DE CONINCK, WEDUWE DOTREMONT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

l
1°

e
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21 november 1957

INKOMSTFJNBELASTINGEN.

BEROEP V66R HE1' HOF VAN BEROEP.
MACHTEN VAN HE'l' HOF VAN BEROEP.- HOF
VAN BEROEP DIENT VAN AMBTSWEGE NA 'l'E GAAN
OF DE AANSLAG WE'l'l'ELIJK BINNEN DE BUITENGEWONE TERMIJN KON GEVESTIGD WORDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BEROEP v66R HET HOF VAN BEROEP.
HOF ER NIE'l' 'l'OEGEHOUDEN, BIJ ONTSTENTENIS VAN BETWISTING, UITDRUKKELIJK UITSPRAAK l'E DOEN OVER DE WETTELIJKHEID
VAN DE AANSLAG.

3° MIDDELEN TOT VERBREKING. l\'fiDDEL HETWELK VOORHOUDT DAT DE AANSLAG BINNEN DE BUI'l'ENGEWONE TERMIJN KON
GEVESTIGD WORDEN. ~ VOORWAARDEN VAN
ONTVANKELIJKHEID INDIEN HET VOOR DE EERSTE MAAL V66R HET HOF VAN CASSATIE
WORDT VOORGEDRAGEN.

1° Het hot van beroep hetwellc lcenn·is
heett van een beroep tegen een beslissing van de directeui· der belastingen
heeft de ve1·plichting na te gaan of de
gevestigde aanslag binnen de bititengewone aanslagter·1wijn mooht gevestigd
worden (1).

2o Het hof van beroep hetwelk kennis
heeft van een be1·oep tegen een besl-i~
sing van fle dkecteur der belastingen
hoeft n·iet ititdntkkelijk witspraak te
doen over de wettelijlcheid van de aanslag b·innen de b~titengewone aanslagte·rmijn wanneer op dit p~tnt geen betwisting gerezen was.

3o Het middel hetwellc voorhoudt dat de
aanslag binnen de bn·itengewone aanslagte1·mijn mocht gevestigd worden,
lean voo1· het eerst v66r het hof van
cassatie voorged1·agen wonlen zo het onderzoelc ervan geen aanleid·ing geett tot
vedficaties in feite (2).

(1) Raadpl. verbr., 14 mei 1957 (An·. Ym·br.,
biz. 767; Bull. en PASIC., 1957, I, 1100).
(2) Raadpl. verbr., 18 mei 1956 (A•~·. Ye•·b•·.,
1956, biz. 789; Bull. en PAsrc., 1956, I, 996);
11 april en 14 mei (An·. Yerbr., 1957, biz. 680
en 767; B1tll. en PASIC., 1957, I, 982 en 1100).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 28, 53, paragraaf 1, 55, 56,
65, 66, 67 en 74, lid 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 6 van het besluit van
de Regent van 16 januari 1948, aangaande
de wetten en .besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, 1319 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest verklaard heeft dat de administratie op het tijdstip van de aangiften beschikte over alle elementen die haar
in staat stelden de aanslagen over de
dienstjaren 1948 en 1949 te vestigen, en
dat aldus in te zien is dat de aanvankelijke aangiften en hun bijlagen volledig
en juist waren vermits zij al de nodige
inlichtingen tot het vestigen van de litigieuze aanslagen inhielden, dat, onder
deze voorwaarden, de administratie geen
gebruik mocht maken van de buitengewone termijn, bepaald in artikel 74, lid 1,
van de samengeschakelde wetten, om de
over de boven aangeduide dienstjaren verschuldigde belastingen na te _vorderen,
clan wanneer, eerste onclercleel, de litigieuze aangifteformulieren door de belastingschulclige ingevulcl en teruggezonden
zijn aan de clienst die ze hem had laten
geworden, na de termijn gesteld bij artikel 53, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten, clit wil zeggen na de termijn
welke overeenkomstig het voorschrift van
deze wetsbepaling op bewuste formulieren
vermeld is, dan wanneer, ten aanzien van
de toepassing van artikel 74, lid 1, van bovengemelde samengeschakelde wetten, het
te laat inclienen van de aangifte met nietindienen ervan gelijkstaat, en dan wanne~r dienvolgens het hof van beroep, hetwelk binnen de grenzen van het bij hetzelve aanhangige geschil en volgens de elementen der zaak zelf in feite en naar
recht het bedrag van de belastingschuld
dient te beoordelen, zelf van ambtswege of
anderzins had dienen vast te stellen dat
de aangiften over de dienstjaren 1948 en
1949_ onregelmatig - en dus onbestaande
- waren voor toepassing van voormeld
artikel 74; tweede onderdeel, er in iecler
geval uit de stukken van het dossier
blijkt dat de aangiften onjuist zouden wezen met betrekking tot de af te trekken
lonen over de dienstjaren 1948 en 1949 en
met betrekking tot het verlies van kalve-
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ren wat betreft het dienstjaar 1948 en dat
de administratie, om de aanslagen over
het dienstjaar 1949 te vestig·en genoopt is
geweest gebruik te maken van de methode
van vergelijking met andere belastingplichtigen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat, waar het
binnen de grenzen van zijn kennisneming
en zonder door de feitelijke of rechtskundige beschouwingen van de administ.ratie
gebonden te zijn, zelf de wettelijkheid en
de gegrondheid van de aanslag dient te
beoordelen, het hof van beroep voorzeker
de verplichting heeft na te gaan of de binnen de buitengewone aanslagtermijn gevestigde aanslag mocht gevestigd worden,
onder meer wegens het te laat indienen
van de aangifte;
Overwegende, evenwel, dat het hof van
beroep, aangezien op dit punt geen betwisting gerezen was, niet behoefde speciaal
ervan te laten blijken dat de aangiften
niet te laat waren ingediend;
Overwegende, anderzijds, dat noch het
bestreden arrest, noch enig stuk waarop
het hof vermag acht te slaan, de vaststelling inhoudt dat de aangiften te laat ingediend waren;
Dat dit onderdeel van het middel gesteund is op stellingen tot het onderzoeken
waarvan het hof zou verplicht zijn verifieringen in feite nit te voeren;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, al haalt het wel degelijk de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek aan, het middel evenwel
aan het beklaagd arrest niet verwijt de
termen van enige aan het hof van beroep
voorgelegde alde miskend te hebben; dat
het in dit opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende, wat de lonen betreft, dat
het beklaagd arrest soeverein in feite
vaststelt dat de administratie in de aangiften en hun bijlagen de elementen had
kunnen vinden aan de hand waarvan zij
de wettelijke aftrekbare lonen had kunnen bepalen;
Overwegende, aangaande de verliezen
van kalveren en het feit dat de aanslag
over het dienstjaar 19cl9 had dienen te
worden gevestigd volgens de methode van
vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen, dat het middel rust op feitelijke beweringen welke geen staving vinden in het bestreden arrest of in de stuk- ·
ken waarop het hof vermag acht te slaan;
dat voor het onderzoeken van deze bewe- '
ringen het hof zou verplicht zijn verifieringen in feite uit te voeren; dat het middel in dit opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende dat geen van de onderde-:
len van het middel kan ingewilligd worden;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordee~t aanlegger tot de kosten.
21 november 1957. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.
--,-- Gelijlduidende conchtsie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van

Leynseele en Ansiaux.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. MOBILIENBELASTING.
PERSONENVENNOOTSCHAP. BESLUIT VAN
2 MAART 1942, ARTIKEL 3.- BELASTING VERSCHULDIGD DOOR DE VENNOOT OP DE NIET UITGEKEERDE WINSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP. WINSTEN DIE NOCHTANS RET KARAKTER BERODDEN VAN RESERVES.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE REEDS BELASTE BESTANDDELEN
'l'EN EINDE EEN DUBBELE AANSLAG TE VERMIJDEN. UITKERING VAN RESERVES DIE REEDS
DEFINITIEF OF VOORLOPIG WERDEN AANGESLAGEN. AFTREKKING (( BELASTING VAN BELASTING ll. AFTREKKING (( INKOMSTEN VAN INKOMSTEN ll. BEREKENING DOOR MIDDEL
VAN DE REGEL VAN DRIEEN GELET OP HET TOTAAL BEDRAG DER BESTAANDE RESERVES.

3°

VERBREKING. UITGESTREKTHEID. ~
BESLISSING DIE TEN AANZIEN VAN DE UIT TE
SPREKEN VERBREKING GEEN ONDERSCHEIDEN
DISPOSITIEF VOR.MT.

1o Uit de omstandigheid dat lcrachtens
artilcel 3 van het besl~tit van 2 maart
1942, de vennoten van een personenvennootschap persoonlijlc belast werden 011
de niet uitgelceerde winsten lean niet
worden atgeleid dat de aan de vennoot
niet uitgelceerde en in reserve gestelde
winsten, h~m ju.ridisch lcaralcter van reserves zouden verloren hebben om beschmtwd te worden als aan de vennoten
toegevallen burgerlijke vruchten (1).
2° Wannee1· een vennootschap, wellce een
rechtswezen nitmaalct, een deel van
haar 1·eserves 7titkeert, tUenen de aftrekkingen « inlwmsten van inlcomsten ll en
<< belasting van belasting ll voorgeschreven bif a1·tikel 52 van de samengeschakelde wetten berelcend te worden door
middel van de regel van drieen, ten aanzien van de sommen wellce, onder. de
totale reserve van de vennootschap, het-

(1) Verbr., 31 januari 1957, twee arresten
(Arr. Verbr., 1957, blz. 405~ BUll. en PAsrc.,
1957, I, 634) ; en 14 maart 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 850).
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-170z'ij definitief hetzij voorlopig belast werden (1).
3° De beslissing naar lnid waarvan een
eis, strelclcende te lwren zeggen dat een
belastingpliehtige geen vennoot is, niet
ontvanlceUjlc is daar hij niet~w is wordt
eveneens verbrolcen daar zi{ ten aanzien
van de ~~it te sprelcen verb,·elcing geen
onderseheiden dispositief vm·mt van dat
wellc de aanslag vernietigt om reden
dat de aan die bel(~sf'ingpliehtige nitgelceerde winsten, i:n zijn hoedanigheid
van vennoot, n·iet mee1· rnogen aangesla,qen worden daar zij, wanneer zij ged'llrende een vroeger boelcjaa1· in reserve
werden gelegd, in hoofde van die belastingJJliehtige werden aangeslagen bij
toepassing van artilcel 3 van het beslt~it
van 2 maart 1942 (2) .
(BELGISCHE STAA'J', MINISTER VAN FINANCIEN,
T. DE ERFGENAMEN DE WOUTERS DE BOUCHOUT.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 8 januari 1957 gewezen door
het Hbf van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 27, 35, paragraaf 4, 52 van de
wetten, samengeschakeld bij het besluit
van 31 juli 1943, 3 en 7 van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij het besluit van
31 juli 1943, 1319 en volgende van het Burgerlijk Wetboek doordat het bestreden
arrest, overwegende dat de litigieuze inkomsten welke metterdaad uitgekeerd zijn
aan de rechtsvoorganger van venveerders, cUe stille vennoot was in een vennootschap bij wijze van enkele geldschieting, voortkomen van reserves welke te
voren in haren hoofde aangeslagen zijn,
beslist : dat artikel 52, paragraaf 7, welke
enkel geldt voor het geval van uitkering
van in hoofde van de vennootschappen
aangeslagen reserves, ten deze niet toepasselijk is; dat op de litigieuze inkomsten de regel van artikel 52, paragraaf 1,
van dezelfde wetten van toepassing is, en
dat om deze reden geen nieuwe aanslag
mocht gevestigd worden op de gereserveerde winsten van het boekjaar 19421943, die in 1944 aan de rechtsvoorganger
van verweerders uitgekeerd zijn, dan
wanneer, hoewel op de gereserveerde
winsten van het boekjaar 1942-1943 de be(1)
(An·.
1957,
(2)
1956,

Verbr., 31 januari 1957, twee arresten
Verb1·., 1957, blz. 405; Bull. en PAsrc.,
I, 635).
Raadpl. verbr., 19 juni 1956 (A1'1·. Verb1·.,
biz. 885; Bull. en PAsrc., 1956, I, 1149).

lasting in hoofde van de vennoten geheven werd krachtens artikel 35, paragraaf 4, van de samengeschakelde wetten,
deze winsten desniettemin hun waar karakter van vennootschapsreserves behouden hebben ten opzichte van de andere
bepalingen der samengeschakelde wetten ;
dan wanneer deze reserves voorkomen op
de bijzondere, enige en globale rekening,
omschreven in artikel 52, paragraaf 6,
van dezelfde wetten; dan wanneer artikel 52, in paragraaf 1, lid 2, niet afwijkt
van de regel van drieen waarvan sprake
in paragraaf 8, welke regel van algemene
draagwijdte insgelijks betrekking heeft
op de inkomsten die het aanduidt; clat
het bestreden arrest dus willekeurig eil
met schending van de bewijskracht van
de beslissing (bl. 3) en van de stukken III, 3, en III, 5, van het dossier. elementen afgezondercl heeft uit een volstrekt gerechtvaardigd geheel :
Overwegencle clat uit het bestreclen arrest en uit cle stukken waarop het hof
vermag acht te slaan blijkt clat cle rechtsvoorganger van verweerclers in cle mobilienbelasting en in de nationale crisisbelasting aangeslagen was geworden op voet
van zijn aandeel zowel in de winsten van
het boekjaar 1943-1944 van de vennootschap bij wijze van enkele geldschieting
cc Dumont Freres et Qie ll te Ohassart,
welke integraal aan de vennoten uitgekeerd zijn, als in de gereserveerde winsten van het boekjaar 1942-1943 welke de
som van 2.783.768 fr. 67 beliepen en gelijktij dig ui tgekeercl zijn;
Overwegencle dat het bestreden arrest
beslist dat op de inkomsten welke in de
loop van het vorig boekjaar in cle reserve
gesteld zijn en welke bij toepassing van
artikel 3 van het besluit van 2 maart 1942
in hoofde van cle vennoten aangeslagen
geworden waren, geen nieuwe aanslag
mocht worden gevestigd naar aanleiding
van de uitkering ervan in 1944;
Overwegende dat, gewis, krachtens dit
besluit, cle winsten van de personenvennootschappen integraal dienden te worden
aangezien als cc toegekend ll aan e1ke vennoot en leidden tot !let vestigen van aanslagen, hetzij in de mobilienbelasting,
hetzij in cle bedrijfsbelasting, ten name
van de vennoten, niet enkel voor de uitgekeerde inkomsten, cloch ook voor de
<< gereserveerde ll winsten, terwijl de invordering van de belasting overigens ten
laste van de vennootschap mocht plaats
hebben;
Overwegende echter dat cUt besluit, hetwelk een afwijking invoert van het beginsel dat het natuurlijk of het rechswezen waaraan het inkomen toevalt de belasting verschuldigcl is, eng client te worden uitgelegcl; dat daaruit niet kan worclen afgeleid clat cle aan de vennoten niet

-171uitgekeerde en in reserve gestelde winsten
juridisch hun karakter van reserve zouden verloren hebben om beschouwd te
worden als aan de vennoten toegevallen
burgerlijke vruchten;
Overwegende dat nit de paragrafen 6,
7 en 8 van artikel 52 van de samengeschakelde wetten blijkt dat, in geval er
tot bet bepalen van de belasting verschuldigd op uitgekeerde dividenden, rekening
client te worden gehouden, hetzij met bet
oog op een aftrekking « inkomsten van
inkomsten ll, hetzij met bet oog op een
aftrekking « belasting van belasting ll,
met de reserves welke, in deze dividenden
opgenomen zijnde, voorheen definitief of
voorlopig aangeslagen waren geworden,
men enkel acht mag slaan oD de algehele
reserve, dit wil zeggen op de totale sommen welke deze reserve uitmaken en niet
op een deel van die sommen hetwelk bepaald zou zijn hetzij nit aanmerking van
de aard ervan - wettelijke reserve, buitengewone . reserve, overdracht naar
nieuwe rekening ... , - hetzij nit aanmerking van de datum van de aanleg ervan;
Overwegende dat nit bet bestreden arrest en nit de beslissing van de directeur
der belastingen waarnaar bet verwijst
blijkt dat de controleur-schatter, ten
einde de aftrekkingen « inkomsten van
inkomsteu ll en « belasting van belasting ll
te bepalen, met inaanmerkingneming van
de gezamenlijke reserves en door toepassing van de regel van drieen, berekend
had welke de delen van de som van
2.783.768 fr. 67 waren die, van bewuste
reserves voortkomend en de vennoten uitgekeerd zijnde geworden, hetzij definitief
in hoofde van de vennootschaD of de vennoten, hetzij voorlopig in hoofde van de
vennootsehap aangeslagen waren;
Overwegende dat bet bestreden arrest
hetwelk, zonder op de gezamenlijke reserve van de vennootschap, noch op de
toepassing van de door de wet voorgescbreven regel van drieen acbt te slaan,
beslist dat
de algehele som van
2.783.768 fr. 67 van de belastbare grandslag client te worden afgetrokken, de in
bet middel aangeduide wetsbepalingen
schendt;
Overwegende dat bet arrest beslist,
vooraleer de grond te behandelen, dat
verweerdei·s een nieuwe, niet ontvankelijke eis instellen waar zij v66r bet hof
van beroep betogen dat hun rechtsvoorganger geen vennoot in de vennootschap
bij wijze van enkele geldschieting « Dumont Freres et Cie ll was en dat de litigieuze aanslagen dienvolgens niet wettelijk te zijnen laste konden gevestigd worden·
O~erwegende dat deze beslissing ten
aanzien van de nit te spreken verbreking
geen onderscheiden- dispositief vormt; dat
zij ilnmers niet vatbaar is voor een voor-

ziening door een van de in de zaak staande partijen, omdat zij in overeenkomst is
met de conclusies van aanlegger en omdat verweerders geen belang erbij hebben
zich te voorzien tegen een arrest waardoor hun reclamatie, die beoogt te bekomen dat voor de som van 2.783.768 fr. 67
integraal outlasting wordt verleend, hun
wordt toegewezen;
Dat daaruit volgt dat de nit te spreken
verbreking insgelijks client te slaan op
voornoemde beslissing van bet bestreden
arrest;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing in zover daarbij uitspraak gedaan is over de eis welke beoogde te doen
zeggen dat de litigieuze aanslagen niet
ten laste van de nalatenschap van wijlen
Alphonse de Wouters de Bouchout op het
kohier mochten worden gebracht wegens
bet feit dat de overledene nooit de hoedanigheid van niet werkend vennoot in
de vennootschap bij wijze van enkele
geldschieting « Dumont Freres et Cia 11 gehad heeft, en in zover daarbij is gezegd
dat op de inkomsten van bet boekjaar
1942-1943, uitgekeerd in 1944, geen nieuwe
aanslag mocht gevestigd worden, de Belgische Staat veroordeeld is om alle op
grond van de litigieuze aanslag onverschuldigd geinde sommen terug te betalen
en over de kosten uitspraak is gedaan ;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de alrlus beperkte zaak naar bet
Hof van beroep te Gent.
21 november 1957. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raaclsheer waarnemenrl
voorzitter. - Versla_qrJevm·, H. Vroonen.
- Gelijklu.iaende conclttsie, H. F. Dumon,
aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van

Leynseele.
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HUUR VAN WERK. -

DIENSTHUUROVEREENKOMS'l'. BEDIENDENCONTRAOT VOOR EEN
REPAALDE DUUR GESLOTEN. BEGRIP.

Een beiliendencontract, voor een bepaalde
ditiw _qesloten, oni1e1·stelt de aanduiding
in het contmct van een bepaalde dag of
van een gebeurtenis welke op een bepaalde clatu.m moet voorlcomen, na dewellce partijen ontslagen zijn van hun
wederzijdse verplichtingen, behoudens
stilzwijgende wederinhitring.
Vervult die voorwaarde niet de vermeld;ing in het contract van de indienstneming tot op de dag van de ontbinding
van de vennootschap welke de bediende

-172aanwertt, wanneer, naar de statuten,
de dmtr van die vennootschap onbepaald is (1).

(JAMES STORME EN 0° VENNOOTSCHAP ONDER
GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, '1'. ROULEZ.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de door de werkrechtersraad van beroep te Gent op 9 juli
1956 gewezen beslissing;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 1134, 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 12 van
het koninklijk besluit van 20 juli 1955 tot
ordening van de wetten van 7 augustus
1922 en 11 maart 1954 betreffende het bediendencontract, en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist dat het schriftelijk contract van
30 september 1937 ontstaan heeft gegeven
aan een contract met een onbepaalde duur
en de werkgever veroordeelt om aan verweerder een opzeggingsvergoeding te betalen welke berekend is naar de duur van de
verstrekte diensten, dan wanneer het vaststaat, eensdeels, dat gemeld contract bepaalt dat aanlegster « de vennootschap
onder firma James Storme en co de
heer Wilfried Boulez, die aanvaardt, in
dienst neemt voor een duur welke aanvangt op 1 october 1937 tot de ontbinding
van deze vennootschap )), en, anderdeels,
dat gemeld contract is uitgevoerd geworden tot met het ontbinden van de vennootschap onder firma «James Storme
en co )) door het verschijnen van de afloopdatum van haar statutair bestaan;
dat bijgevolg, in de onderstelling welke
verwezenlijkt werd, de kwestieuze betrekking wel degelijk een dienstbetrekking
met bepaalde duur was, die verstreek wegens het verschijnen van de overeengekomen afioopdatum :
Overwegende dat een bediendencontract, voor een bepaalde duur gesloten,
noodzakelijk de aanduiding in het contract onderstelt van een bepaalde dag of
van een gebeurtenis welke op een bepaalde datum moet voorkomen, na dewelke
partijen ontslagen zijn van hun wederzijdse verplichtingen behoudens stilzwijgende wederinhuring;
Overwegende dat de indienstneming van
(1) Over het uitwerksel van een beding naar
luid waarvan pai"tijen, in een dienstverhuringscontrac~ voqr een bepaalde duur gesloten,
zich het recht voorbehouden hebben aan dit
contract een einde te stellen v66r de overeengekomen termijn, raadpl. Fr. verbr., 2Q december 1943 (Sirey, 1945, I, 33).

verweerder door de eisende vennootschap
tot op de dag van haar ontbinding die
voorwaarde niet vervult;
Dat uit de vaststellingen van de bestreden beslissing immers blijkt dat de vennootschap, ingevolge haar standregelen,
mocht ontbonden worden vooraleer het
bedongen tijdperk van achttien jaar verstreken was, hetzij op vordering van een
der vennoten na het zesde of het twaalfde
jaar, hetzij na het overlijden van een
vennoot; dat de vennoten bovendien de
duur van de vennootschap mochten verlengen;
Overwegende dat de duur van de vennootschap alclus onzeker was en de verwijzing naar haar ontbinding derhalve
van de tussen partijen gesloten overeenkomst het karakter van een contract voor
bepaalde duur niet heeft kunnen verlenen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen verwerpt de voorziening ; veroordeelt 'aanleggers tot de kosten.
22 november 1957. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadslieer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Louveau:x-.- Gelijkluidende concl·nsie,

H. Raoul Hayoit de Tennicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Veldekens.
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1° VRIJHEID VAN DE EREDIEJNSTEN.
- MILITAIRE AALMOEZENIERS.- lNRICHTING
VAN DE DIENS'f DOOR DE STAAT. - DOEL.
2° PUBLIEKE DIENST. - DIENST VAN DE
MILITAIRE AALMOEZENIERS. GEEN PUBLIEKE DIENST.
3° LEGER. - MILI'I.'AIRE AALMOEZENIER,
- N OCH AMBTENAAR NOCH AGENT NOCH LID
VAN HE'f STAATSPERSONEEL.
4° KINDERBIJSLAGEN. WET VAN
10 JUNI 1937. - KONiliKLI.JK BESLUIT VAN
21 DECEMBER 1938, ARTIKEL 29. - MILITAIRE AALMOEZENIERS. - GELIJKSTELLING
MET BUITEN DIENST STAANDE ARBEIDERS DIE
EEN VRIJ BEROEP UI'l'OEFENEN. - WETTEUJKHEID.
1 o · Door de diensten van het aalrnoezenierswezen in te richten heeft de Staat
de vrije nitoetening van de erediensten,
welke de G1·ondwet waarborgt rnet de
vereisten en noodwendigheden eigen aan
het leger Willen overeenbrengen.
2° Het doel rnet het oog waarop de bedienaar van de eredienst tot rnilitaire aalrnoezenier wordt benoemd stelt een
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-1.73grondwettelijke hinderpaal aan het bestaan van een band van ondergeschilctheid tttssen de Staat en de militaire
aalmoezenier in het volbrengen van de
taak die hem toelcomt; de eredienst kan
nooit het voorwerp van een pubUeke
dienst ·worden. (Grondwet, art. 16 en ko-

ninklijk besluit van 17 augustus 1927
over bet statuut van de militaire aalmoezeniers.)
3° De militake aalmoezenier is een aan
het leger organielc gehechte bu1·gerlfjke
persoon die in zijn hoedanigheid van
bedienaa1· van een erkende ereclienst en
wellce oolc de verplichtingen wezen d·ie
zijn stattmt hem in ve1·band met de
militaire vereisten oplegt geen Staatsambtenaar, agent of lid van het Staatspersoneel kan zijn. (Grondwet, art. 16;

koninklijk besluit van 17 augustus 1927
over bet statuut van de militaire aalmoezeniers.)
4° Het artilcel 29 van het lcon·inlclijk besluit van 22 deoembe1· 1938, hetwelk de
aalmoezenie1·s bij het leger gelijlcstelt
met de buiten dienst staande arbeiders
en ze aan dit regime onderhevig maalct,
heett zijn wettelijlce grondslag in de
wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van
de lc-inde1·bijslagen tot de werkgevers en
niet loontrelckenden.
(KRIS'L'ELIJ'KE ONDERLINGE KAS VOOR GEZINSVERGOEDINGEN, '1', MANDERVELD.)

De volgende ooncl·usies worden door de
H. advocaat-generaal Ji'. Dnmon genomen:

Ret middel is m.i. niet gegrond daar bet
dispositief van bet bestreden vonnis wettelijk gerechtvaardigd is.
Ret bestrede:n vonnis heeft op nauwkeurige wijze de in de onderhavige zaak
toe te passen wetgeving uiteengezet.
Ik meen het nochtans gepast de voornaamste bepalingen van die wetgeving
samen te vatten ten einde het middel op
gemakkelijke wijze te kunnen onderzoeken.

De werkverschaffing moet gewoonlijk geschieden ... ll.
In artikel 5 : cc Iedere aan deze wet onderworpen werkgever is verplicht deel nit
te maken van een ... toegelaten compensatiekas vo.or gezinsvergoedingen... hetzij
van een ... bijzondere kas, hetzij van de ...
hulpkas ... ll.
In artikel 4 : cc Deze wet is toepasselijk
op de Staat, de provincien en de gemeenten, zowel inzake de diensten die ze verzekeren als openbare macht, als inzake
regieen n.
Ret koninklijk besluit nr ~0 van
30 maart 1936, genomen ingevolge de wet
van 31 juli 1934 waarbij aan de Koning
bepaalde machten toegekend werden met
bet oog op bet economisch en fina:ncieel
herstel en de vermindering van de openbare lasten, heeft artikel4 van de wet van
4 augustus 1930 gewijzigd en het als
volgt opgesteld : cc Deze wet is toepasselijk op bet Rijk, de provincH~n en de gemeenten, voor gans h·un personeel ll.
II. Ret koninklijk besluit van 19 december 19-39 cc tot samenvatting van de
wet van 4 augustus 1930 betreffemle de
kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de
koninklijke besluiten kracbtens een latere
wetgevende delegatie genomen l>, bepaalt :
a) In artikel 3 in fine : cc Met de bij
een dienstcontract verbonden arbeiders
dienen gelijkgesteld, de ambtenaren en
andere beambten (in bet Frans : agents)
van het Rijk, de provincH~n en de gemeenten die niet door dergelijk contract
zijn verbonden alsmede de beroepsmilitai1·en en de gemilita1·isem·de arbeiders

(koninklijke besluiten van 22 december
1938 en 2 september 1939') l>.
b) In artikel 14 : c< Deze wet ts toepasselijk op bet Rijk, de provincien en de
gemeenten voor gans hun pe1·soneel >>.

I. De wet van 4 augustus 1930 houdende
veralgemening van de gezinsvergoedingen
bepaalt in artikel 1 : « Aan deze wet is onderworpen, alwie, betzij in een nijverheids-, handels-, landbouwonderneming of
andere, hetzij in de uitoefening van een
beroep, hetzij om op · 't even welke wijze
een of meer personen, zonder onderscheid
van leeftijd of kunne, we·rk ve1·schatt ...

III. De wet van 1 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet loontrekkenden, bepaalt :
a) In artikel1 : cc Zijn aan deze wet onderworpen de werkgevers die er toe gehouden zijn en de gewezen werkgevers
die er toe gebouden waren in uitvoering
van de wet van 4 augustus 1930 aan de
leden van hun Dersoneel kindertoeslagen
te verzekeren. Ret organiek koninklijk
besluit waarvan SlJrake in artikel 9 kan
bovendien er aan onderwerpen a) de personen die een beroep uitoefenen of hebben
uitgeoefend zonder door een dienstcontract
te zijn gebonden (1). b) ...... l>

(1) Deze per~onen werden later door het ko.
ninklijk beslnit van 22, december 1938 de « bniten dienstverband staande arbeiders » genoemd.
De leden van het personeel van de Staat wer-

den door de wetgever in de toepassingsfeer
van artikel 1 van de wet niet begrepen. In het
Verslag van de regering dat de tekst van. het
wetsontwerp voorafging leest men immers het
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-174b) In artikel 9 : « Op de voordracht van
de in raad vergaderde ministers zal de
Koning de nodige maatregelen vaststellen
om, onder billijke voorwaarden, het bij
deze wet ingevoe·rd stelsel voor kindertoeslagen te regelen 11.
IV. Ret koninklijk besluit van 16 maart
1950 bepaalt het regiem van de kindertoeslagen aan de leden van het door de Staat
bezolc1igd Staatspersoneel toegekend, en
namelijk aan de orfficieren en aan de andere beroepsmilitairen.
Dit koninklijk besluit werd genomen op
grond van de wet van 4 angnst·us 1930 en
van het koninklijk besluit van 19 december 1939, waarbij die wet en de andere die
ze gewijzigd of aangevuld hadden: samengeordend zijn.
Ret steunt ook op artikel 67 van het
koninldijk besluit van 2 october 1937 dat
bepaalt << het bedrag der vergoedingen wegens gezinslast wordt door ons bepaald.
Deze vergoedingen omvatten de geboorteen de kindertoelage >>.
V. Ret koninklijk besluit van 22 december 1938 << voorzien bij de wet van 10 juni
1937 houdende uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werlrgevers en tot de niet
loontrekkende arbeiders >>, bepaalt in artikel 29 : « De geestelijkheid wordt voor
de toepassing van dit besluit, met de buiten dienstverband staande arbeiders, die
een vrij beroep uitoefenen, gelijkgesteld.
De geestelijkheid bestaat, buiten de eigenlijke leden van de geestelijkheid uit a) ... ;
b) de militaire aalmoezeniers en de aalmoezeniers in de gevangenissen ... ; c) ... >>.
Is deze laatste bepaling wettelijk ?
Is zij niet strijdig met de bepalingen
van de wet van 4 augustus 1930 ? Is de
uitvoerende macllt niet buiten het « kader >> getreden dat door artikel 9 van de
wet van 10 juni 1937 aan haar reglementaire beslissingsbevoegdheid opengelaten
werd ?
Ja, indien de militaire aalmoezenier als
een lid van het Rijkspersoneel client aangezien te worden.
Niemand betwist dat een bedienaar
van een eredienst geen rijksambtenaar is,
dat hij zelfs geen rijksagent of geen lid
van het personeel van de Staat is. De
omstandigheid dat door artikel 117 van
de Grondwet voorgeschreven wordt, dat
« de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van
de Staat; de daartoe vereiste bedragen
worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken ll, wijzigt niets aan het grond-

volgende : «In deze categorie (categorie der
personen die eeu vrij beroep uitoefeueu) valleu
tevens de personen die, zonder bezoldigd te
wo1·den do01· de auto.riteit waarbij ze worden
benoemd, een openbare functie vervullen, te

wettelijk principe van de volledige scheiding van kerk en Staat, dat uitdrukkelijk
door de artikelen 14 tot 16 van de Grondwet beslist werd en bij toepassing van
hetwelk de bedienaren van de erediensten
geen deel uitmaken van de administratie
of vau de diensten van de Staat.
-In onderhavige zaak client men nochtans geenszins op dat punt terug te komen, maar er client onderzocht te worden
of de hoedanigheid van militaire aalmoezenier die aan een bedienaar van een eredienst door de Staat verleend wordt, en
of de aard der prestaties die hem aldus
opgelegd of toevertrouwd worden, aan die
private persoon de hoedanigheid van
Rijksagent toekennen.
Wij dienen dus eerst nit te maken wat
een militaire aalmoezenier van een andere bedienaar van een eredienst onderscheidt, en vervolgens na te gaan of een
of meer van die bijzonclerheden of gebeurlijk alle te zamen hem boveng·emelde
hoedanigheid verlenen.
Ret reglementair statuut van de militaire aalmoezenier werd door het koninklijk besluit van 17 augustus 1927, aangevuld door het konin:klijk besluit van
29 februari 1928, vastgesteld :
De voornaamste bepalingen van dat koninklijk besluit die ons in het bijzonder
aanbelangen zijn de volgende :
a) De militaire aalmoezenier wordt benoemd om « te allen tijde de uitoefening
van de eredienst te verzekeren en de zedelijke steun van de godsdienst in de
korpsen en diensten van llet leger te verschaffen >>.
b) Rij wordt door de Koning qenoemd
« op voordracht van de bevoegde hogere
geestelijke overheid en op voorstel van
de Minister van landsverdediging 11.
c) « Zowel in aum,inistratiet opzicht als
in opzicht van tucht haugen de opperaalmoezeniers af van Onze Minister 'van
landsverclediging. In godsdienstig opzicht
haugen ze af van de hogere overlleid van
hunne ereclienst >>. «De hoofdaalmoezeniers en de aalmoezeniers der 1• en
2• klasse haugen af, wat dienst en tucht
betreft, van de opperaalmoezenier ... en op
administratief gebied, van de militaire
overheden onder wier bevelen zij staan >>.
rl) « Wedden en tegemoetkomingen der
aalmoezeniers worden door het desbetreffend reglement geregeld )). Die wedden
werden bepaalcl door het koninklijk besluit van 9 april 1952 hetwelk het geldeweten de notarissen en de « openbare functie
vervullen, te weten de notarissen en de « openbare ambtenaren » (in de Frans tekst : o!fifliers ministeriels).
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lijk statuut van gans het weddetrekkend
personeel der krijgsmacht betreft.
e) De militaire aalmoezenier verkeert in
een van de volgende standen : in activiteit, beschikbaar gesteld bij afschaffing
van betrekking, beschikbaar wegens
ziekte of lichaamsgebrek... beschik1Jaar
gesteld om redenen van persoonlijke belangen.
De aalmoezeniers beschikbaar gesteld
bij afschMfing van 'betrekking of in hun
bediening geschorst (met of zonder wedde)
blijven aan rle bevelen van de Minister
van landsverdediging onrlerwo1·pen.
f) Het koninklijk besluit betreffende de
verloven der o.fficieren en gelijkgestelden
is toepasselijk op de militaire aalmoezeniers.
g) Voor de inbreuken vermeld onder
artikel 4, titel I, van het militair Strafwetboek is de militaire aalmoezenier aan
de militaire strafwetten onderworpen.
Ik meen tenslotte de aandacht er op te
moeten vestigen dat, zo lang een bedienaar van een eredienst het ambt van aalmoezenier waarneemt, hij een militaire
wedde ontvangt die verschillend is van
degene waarop hij bij toepassing van artikel 117 van de Grondwet zou kunnen
aanspraak maken. Hij wordt dan bezoldigd om reden van de prestatie welke hij
in het leger vervult.
Zelfs indien hij << beschikbaar gesteld >>
werd bij afscharffing van betrekking ontvangt hij nog de militaire wedde, tenzij
hij « door de overheid van wie hij in godsllienstig opzicht afhangt, opnieuw bij een
door de Staat bezoldigde eredienst werkzaam worclt gesteld >>. (Koninklijk besluit
van 17 augustus 1927, art. 3, 5°).
Dient uit het bovenbeschreven statuut
afgeleid te worden dat de militaire aalmoezenier een Rijksambtenaar of agent
is of een lid van het personeel van de
Staat?
Bet begrip « ambtenaar >> is moeilijk
met nauwkeurigheid te omschrijven.
Men heeft de volgende definitie ervan
gegeven : « le fonctionnaire public est la
personne investie, par une delegation mediate ou immediate de la loi, de l'exercice d'une portion de la puissance publique. Ce qui caracterise done le fonctionnaire public c'est l'exercice d'un imperi·u-m et c'est aussi qu'il a necessaireme:iJ.t
la charge d'un interet public >> (1).

Men geeft ook aan het woord ambtenaar een ruimere betekenis.
«En un sens large, schrijft Vauthier
le fonctionnaire est tout citoyen qui est
cl_large d'un service public et qui, par consequent, occupant un poste administratif
determine, collabore d'une manH)re continue a la gestion de la chose publique ll (2). Volgens deze definitie zouden
al de personen die deelnemen aan de werking van een Staatsadministratie, de hoedanigheid van ambtenaar verkrijgen : de
leden van het onderwijs, de geneesheren
rechtskundige adviseuren, ondergeschikt~
bedienden ... die nochtans geen imperium
uitoefenen.
In het statuut van het Rijkspersoneel
(koninklijk besluit van 2 october 1937)
heeft het woord « ambtenaar ll nog een
bijzondere en technische betekenis : het
zijn de Staatsagenten van de eerste categoric (zie art. 3, e). Maar deze bijzondere
omschrijving van het woord « ambtenaar >> behoort vreemd te blijven aan het
probleem dat wij thans onderzoeken, vermits het koninklijk besluit van 2 october
1937 niet toepasselijk is op het personeel
van het leger (3).
Ook kan niet betwist worden dat, indien
het begrip « ambtenaar >> in zijn enge betekenis genomen wordt zoals het meermaals door het hof omschreven werd, het
de miUtaire aalmoezenier niet kan omvatten. Hij oefent geen impe,·iu.m uit, geen
dwangmacht is hem door de Natie toevertrouwd.
·
Maar talrijke leden van het Rijkspersoneel beschikken niet over dergelijke
dwangmacht of oefenen geen impe1·inm
uit. Men verleent hun doorgaans de hoedanigheid van Rijksagenten of gewoonweg van leden van het Rijkspersoneel (4).
Wij moeten derhalve thans onderzoeken
of de militaire aalmoezenier een Rijksagent of een lid van het personeel van
de Staat is.
Deze twee laatste begrippen zijn nochtans moeilijk te omschrijven en te bepalen.
Men zou kunnen zegg·en dat een Staatsagent of een lid van het Staatspersoneel
een openbare functie (fonction publique)
vervult, of deel neemt aan de uitoefening
van die functie, of nog deelneemt aan de
werking van een openbare dienst (service
public).
Maar de moeilijkheid wordt dan slechts
verplaatst ... Wat is immers de « openbare

(1) Noten 1 en 2 onderaan verbr., 17 juni
1941 (Bull. en PASIC., 1941, I, 231).
(2) V AUTHIER, Pd;cis ilu ilToit ailminist,·atij
de la Belgique, bd. I, blz. 99.
Men raadplege oak A. BuTTGENEACH, D1·oit administmtif, 1re partie (Cours professionnels a
l'Universite de Liege), blz. 193.

(3) Zie verslag aan de Koning dat aan bet
koninklijk besluit va.n 2 october 1937 voorafgaat.
(4) Men raadplege namelijk hetzelfde verslag
en bet niet ondertekend artikel « Le statut des
agents de l'Etat >> verschenen in La Revue ile
l' Ad1ninistrotion, 1937, biz. 245 en volg.
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definities van deze begrippen zijn veelvuldig en uiteenlopend. Roger Gregoire
schrijft (1) namelijk : « pour preciser le
critere de la fonction publique les juristes ... peuvent etre tentes d'etablir un lien
entre fonction publique et service public.
Mais le resultat ainsi obtenu est decevant : .. . le contour du service public a
perdu sa nettete. Un second critere juriclique peut etre fonde sur la nature des
dispositions qui reglent le sort des differentes categories de travailleurs : la fonction publique commencerait Ht ou le Code
du travail cesserait d'Mre entii~rement applicable. Oette voie n'est pas moins incertaine. Force est done d'abandonner toutes
les distinctions savantes et d'adopter les
vues, etroites mais claires, des praticiens
de !'administration. Pour eux, font partie
de la fonction publique toutes les personnes qui per<;oivent un traitement preleve
directement sur les deniers publics ... >>.
Aangaande het begrip <<Openbare cliensb>
(service public) kent men de definitie van
Duguit (2) : « Est service public toute activite dont l'accomplissement doit etre
assure, regie et contr6le par le gouvernement parce que l'accomplissement de
cette activite est indispensable a la realisation et au developpement de l'interdependance sociale et est de nature telle
qu'elle ne pent etre realisee completement
que par !'intervention de la force gouvernante », van Hauriou (3) : « Le service public est une organisation publique, de
pouvoirs de competences et de mceu.rs assumant la fonction de rendre au public de
fa<;on reguliere et continue un ser.vice determine dans nne pensee de police au sens
eleve du mot», van Roger Bonnard (4) :
« Les services publics sont des organisations qui forment la structure meme de
l'Etat. Pour employer une comparaison
organiciste, on pent dire que les services
publics sont les cellules composantes de
ce corps qu'est l'Etat. Envisage au point
de vue realiste, l'Etat se presente constitue par un ensemble de services publics ... L'Etat est compose par un ensemble d'organisations appelees services publics qui existent dans une Nation en vue
de satisfaire aux besoins et interets individuels et collectifs de cette derniere >>,
van Wigny (5) : « Le service public est

une entreprise creee et controlee par le
gouvernement pour assurer, d'une maniere permanente et reguliere, a defaut
cl'initiative privee suffisamment efficace,
la satisfaction de besoins collectifs juges
essentiels >> en van Bnttgenbach (6) : « Le
service public - au sens organique - est
un organisme public ctee par les gbuvernants, place sons leur haute direction,
dont ils supportent les aleas financiers et
qui, SOumis a un regime juridique special, a pour but, a !'exclusion de la recherche systematique du profit pecuniaire,
de repondre a ]'obligation que les gouvernants estiment avoir de donner satisfaction a des besoins collectifs du public
d'une fa<;on reguliere, continue et en respectant la loi d'egalite des usagers >>.
Indien kan aangenomen worden, dat
Rijksagenten in veel of in de meeste gevallen, of zelfs steeds, deelnemen aan de
wei·king van een openbare dienst, mag
men nochtans nit het oog niet verliezen
dat sommige personen die aan dergelijke
diensten medewerken
evenwel geen
Staatsagenten zijn. Private organismen
kunnen immers het beheer van openbare
diensten waarnemen.
Een reden te meer om voorzichtigheidshalve de begrippen Staatsagent en lid van
het personeel van de Staat niet in verband met de « openbare dienst >> te willen
omschrijven.
Het koninklijk besluit van 2 october
1937 betreffende het statuut van het Rijkspersoneel geeft ons - ten minste in zijn
Franse tekst - een definitie van die begrippen die, naar het mij voorkomt, de
werkelijkheid op nauwkeurige en volledige wijze vertolkt en clie derhalve onze
goedkeuring waarschijnlijk zal wegdragen. Artikel 1 bepaalt : « La gualite
d'agent de l'Etat est reconnue a toute
personne qui, a titre definitif, preste ses
se1·vices au-m administrations de l'Etat... >>.
Alhoewel het statuut door bovenvermeld koninklijk besluit ingericht niet
toepasselijk is op de personen opgesomd
in artikel 2 (provinciegouverneur, arrondissements commissaris, lid van het onderwijs ... ), en namelijk ook niet op de leden
van het leger, op de magistraten van de
rechterlijke macht ... kan de definitie van
artikel 1 nochtans voor al die personen
toepasselijk zijn zoals overigens uitdruk-

(1) RoGER GREGOIRE, La fonction publique,
biz. 11 en volg., Parijs, 1954.
(2) L. DuGurT, Traite de droit constitutionnel, bd. II, p. 61.
(3) M. HAURIOU, aangehaald in A. BUTTGENBACH, Theorie genemle des modes de gestion
des services publics en Belgiq,•e, biz. 28, en de
noot.
(4) R. BaNNARD, PdJcis de droit administratif,
blz. 53, et Notions generales sur les attribu-

tions et les fonctions de l' Etat. Revue de dmit
z>ublic, 1925, biz. 5.
(5) P. WrGNY, D1·oit administratif, blz. 211,
nr 15.
,
(6) A. BuTTGENBACH, Theorie generale des modes de qeition des services public,, en Belgique,
biz. 31.
Nopens het begrip « openbare dienst » raadplege men namelijk V AUTHIER, op. cit., bd. I,
blz. 34 en volg.

-177kelijk blijkt uit het verslag aan de Koning dat aan voormeld koninklijk besluit
voorafgaat.
De officier van het leger verleent, in
vast verband, zijn diensten aan het Rijksbestuur « leger ll; de magistraat van de
Techterlijke macht verleent zijn diensten
nan het Rijks « bestuur ll (bestuur zijnde
hier genomen in de ruime betekenis)
{< rechtsbedeling ll.
Al die personen zijn Rijksagenten en
ook leden van het personeel van de Staat.
De ene zijn bovendien of tegelijkertijd
<< ambtenaren ll in de zin door de arresten
van het hof bepaald, de andere zijn O'ffideren, de andere leden van de rechterlijke macht, de andere nog leden van het
personeel van de wetgevende macht ...
Presteert de militaire aalmoezenier zijn
diensten, in vast verband aan een Rijksbestuur?
Bestaat dit << vast verband ll ?
Een bevestigend antwoord dient op deze
vraag gegeven te worden.
Hij wordt door de Koning voor een onbepaald tijdperk - principieel tot de
leeftijdsgrens ~ benoemd. Hij is zoals al
de agenten van de Staat onderworpen
aan de regelen van de continuiteit en van
de regulariteit van de openbare diensten
(lois de continuite et de regularite des
services publics) ; hij verliest immers
slechts zijn hoedanigbeid nadat hij door
de overheid afgesteld werd of nadat zijn
ontslag door de Koning aanvaard werd;
hij geniet slechts de verloven die voor de
officieren van bet leger bepaald zijn. Hij
ontvangt een bijzondere wedde aan zijn
functies verbonden, en die onafhankelijk
en verschillend is van de wedde bij artikel 117 van de Grondwet voorzien.
Presteert hij zijn diensten aan een
<< Rijksbestuur ll ? Ret bestuur waaraan
hij dienst zou verlenen is noodzakelijkerwijze bet leger.
Ret leger oefent talrijke en afwisselende bedrijvigbeden uit' .en bescbikt daartoe
over veelvuldige diensten die de medewerking vergen van een groot aantal personen, personen waarvan derhalve de activiteit en de prestaties verschillen van
de ene tot de andere.
Aan de militaire aalmoezenier wordt in
bet raam van het leger een wel bepaalde
opdracbt toevertrouwd. Zij is in artikel 1
van het koninklijk besluit van 17 augustus 1927 omschreven : << Hij wordt benoemd door de Koning om te allen tijde
de uitoefening van de eredienst te verzekeren en de zedelijke steun van de godsdienst in de korpsen en diensten van het
leger te verschaffen ll. Artikel 7 preciseert,
zoals ik het reeds aangestipt heb : « Zowel in administratief opzicbt als in opzicht van tucht haugen de opperaalmoezeniers af van onze Minister van landsVERBR., 1958. - 12

verdediging. In godsdienstig opzicht haugen ze af van de hogere overheid van
hunne eredienst ll.
Hoeft het vervullen van die zendirig als
een dienst van het leger aangezien te worden?
Een onderscheid dient gemaakt te worden.
Al wat de godsdienst zelf aangaat valt
buiten het gezag, en het optreden van de
militaire of van de burgerlijke Staatsoverheid. Maar de materiele organisatie
en werking van de eredienst in het leger
wordt aan de zorgen van het leger toevertrouwd. De uitvoerende macht heeft
beslist dat de nodige schikkingen in en
door het leger zouden dienen genomen, opdat al de officieren en soldaten die het
zouden wensen << te allen tijde ll en overal
waar hun militaire dienst ze mocht roepen, zouden kunnen beschikken over de
zedelijke steun van de godsdienst en zouden kunnen deelnemen aan de uitoefening
van de erediensten.
'J'e dien einde wordt een aalmoezeniersdienst ingericht. Administratieve maatregelen dienen voortdurend genomen die
aan de vereisten van bet militaire leven
aangepast zijn. Medewerking bestaat tussen militaire overheid en aalmoezenier.
Maatregelen dienen door de bevoegde officieren genomen waaraan de aalm9ezenier
zicb client te onderwerpen.
Wanneer de militairen in dienst zijn,
in alle plaatsen alwaar de eenheden van
het leger zich bevinden, moet de uitoefening van de eredienst mogelijk zijn dank
zij de aanwezigheid van de aalmoezenier.
Wanneer de eenheden zich verplaatsen
is derhalve de aalmoezenier geboorzaamheid verscbuldigd aan de militaire overheld die hem beveelt die eenheden te volgen. De aalmoezenH:~r mag zijn dienst niet
verlaten. De overheid zal oordelen wanneer hij een verlof mag bekomen.
Omgekeerd zijn de bevoegde overheden
dan verplicht alles in het werk te stellen
opdat de militaire aalmoezeniersdienst
voortdurend en op degelijke wijze zou
·kunnen werken.
Zoals bet reglement op de dienst van de
aalmoezenier in het leger {1) bepaalt :
« 'J'oute plainte, demande, requete, adressee a l' Autorite Militaire est transmise
so us le couvert des aumt'iniers en chef...
Ils veillent a ce que les aumt'iniers sous
leurs ordres remplissent avec zele et devouement les obligations de leur ministere ... a ce qu'ils assistent l'autorite militai1·e dans tout ce qui peut entretenir le
moral et la discipline des troupes ll.
Deze laatste zinsnede dient bijzonder in
aanmerking genomen te worden.
(1) Reglement goedgekeurd door bet koninklijk hesluit van 12 maart 1929.
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De morele welvaart van de militairen
en de tucht zijn essentHlle elementen voor
de goede werking van het, leger. De militaire overheid moet ze derhalve steeds
nastreven en mogelijk maken. Daartoe
dienen maatregelen genomen, desnoods
diensten ingericht te worden. Diegenen
die aan deze diensten hun medewerking
verlenen volbreng,en ontegenzeglijk een
prestatie eigen aan een Rijksagent. Ret
is het geval voor een militaire aalmoezenier.
De eredienst die voor aile burgers een
private aangelegenheid blijft wordt in het
leger een openbare dienst die echter
slechts openstaat voor hen die het wensen.
De Staat heeft het noodzakelijk geacht
dat de militaire overheden zouden zorgen
voor de physische, morele en geestelijke
welvaart van de militairen : die welvaart
zijnde noodzall:elijk voor de gepaste en
doeltreffende werking van het leger. Te
clien einde worden verscheidene « diensten >> ingericht : gezondheidsdienst, « welfare >> dienst, diensten van de aalmoezeniers van de verscheidene in Belgie bestaande erediensten.
.Aanlegger beweert dat, indien aalmoezeniersdiensten bestaan, dit niets anders is
dan een maatregel genomen in uitvoering
van artikel 17 van de Grondwet die aan
al de Belgen de godsdienstvrijheid verzekert.
De organisatie van de aalmoezeniersdiensten is meer. Om de bepalingen van
bedoeld artikel 17 te eerbiedigen had immers de Staat zich ertoe kunne:p. beperken de militairen toe te staan hun godsdienstplichten te vervullen wanneer de
noodwendigheden van de militaire dienst
het niet konden beletten, en a an die militairen de zorg over te laten zich te wenden tot de bedienaren van de eredienst
welke zij, gebeurlijk, hadden kunnen ontmoeten buiten de militaire clienst in de
plaatsen of streken alwaar zij zich met
hun eenheid konden bevinden.
De Staat heeft zich met zulke passieve
houding niet vergenoegd; hij treedt metterdaad op; hij heeft een dienst ingericht
en verzekert voortdurend de werking ervan waarvoor hij overigens voor de gause
Natie de verantwoordelijkheid draagt.
De volledige onafhankelijkheid ten opzichte van het Staatsgezag welke de aalmoezeniers op godsdienstig gebied genieten is niet van aard om het bestaan van
een << Rijksadministratie >> onmogelijk te
maken.
(1) Cf. omzendbrief van 6 mei 1916 in gemeen
overleg genomen door de Minister van oorlog,
de Minister van justitie en de auditeur-generaal, Rep. pmt. rl1·. belge, zie Justice rnilitaire,
nr 437.

Een passende vergelijking is in deze gedachtengang te maken.
De krijgsauditeurs en hun substituten
zijn en blijven magistraten van de rechterlijke macht die in de uitoefening van
hun rechterlijke functies volledig onafhankelijk van de militaire overheden blijven. niaar zij nemen cleel in het leger,
aan de uitoefening van een « milltaire
dienst >> in d eze zin da t zij namelijk ter
beschikking moeten blijven van de grote
eenheicl waaraan zij statutair verbonden
zijn om alsdan de uitoefening van de
rechtsmacht mogelijk te maken (1).
Ik ontveins me niet dat men misschien
zou kunnen opwerpen, dat de omstanclig)leid clat het leger zorgen moet opdat de
militairen te allen tijde en overal de
steun van de godsdienst en van zijn bedienaren zouden kunnen genieten niet van
aard kan zijn om van de aalmoezeniersdienst een « Rij ksdienst >> te maken, vermits de uitvoerende macht ook zorgt voor
het bestaan van een voldoend aantal parochien of kapellen en dam·toe regelmatig
koninklijke besluiten neemt houdende oprichting daarvan en vermits nochtans niemancl betwist dat kerk en Staat volledig
gescheiclen zijn.
Maar de twee toestanden zijn helemaal
verschillend.
De zoeven bedoelde koninklijke besluiten worden genomen om de Staat toe te
laten de verplichting welke hem door artikell17 van de Grondwet opgelegd wordt
te eerbiedigen en te vervullen. Dit artikel
bepaalt dat « de bedragen « vereist >> voor
de betaling van de wedden en pensioenen
van de bedienaren der erediensten jaarlijks op de begroting uitgetrokken worden>>.
De Staat moet clan oorclelen wat « vereist >> worclt. Hij kan zich niet vergenoegen met de dienaangaande kenbaar gemaakte beoordeling van de kerk. Hij moet
zijn verantwoordelijkheid opnemen om
het gebruik van de Staatsgelden jegens
de Natie te kunnen rechtvaarcligen.
Maar de Staat neemt geen initiatief.
Hij moet niet zorgen voor de gepaste
en doeltreffencle organisatie van de erecliensten; dit behoort uitsluitend aan de
geestelijke overheden.
Heel anders is de toestand voor de
diensten van de militaire aalmoezeniers.
De Staat heeft het initiatief genomen
van de dienst van de aalmoezenier in het
leger in te voeren . .Aan de militaire overheicl wordt het overgelaten ervoor te zorgen, dat die dienst te allen tijde en in
aile plaatsen alwaar het leger zich verplaatst op degelijke wijze werkt. Die
dienst werd opgevat als zijnde noodzakeJijk om de morele welvaart - noodzakelijk element voor de doeltreffendheid van
het leger - in de hand te werken.
Wij moeten uit al deze beschouwingen
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lid van het personeel van de Staat is.
Deze agenten zijn niet bedoeld door de
wet van 10 juni 1937. De wetgever heeft
niet gewild dat zij aan haar toepassingssfeer zouden onderworpen zijn. Dit volgt
en uit de bepalingen van de wet van
10 juni 1937, en uit die van de wet van
4 augustus 1930.
De machten die aan de uitvoerende
macht door artikel 9 van de wet van
10 juni 1937 toegekend werden lieten haar
niet toe personen aan het stelsel der kindertoeslagen te onderwerpen die volgens
die wet en volgens de wet van 4 augustus
1930 buiten haar toepassingssfeer moeten
blijven.
Luidens bedoeld artikel 9 vermag de
uitvoerende macht «de nodige maatregelen vast te stellen om, onder billijke voorwaarden, het bij deze wet ingevoe1·d stelsel voor kindertoeslagen te regelen ''• maar
niet dat stelsel te wijzigen en te verdraaien.
Artikel 29 van het koninklijk besluit
1
van 22 december 1938, in zover het de militaire aalmoezeniers betreft, is onwettelijk zoals de bestreden beslissing terecht
beslist heeft.
Besluit : Verwerping.
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 april 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1 van de wet van
10 juni 1937 houdende uitbreiding van de
kinderbijslagen tot de werkgevers en de
niet-loontrekkenden, 3 en 29 van het organiek koninklijk besluit van 22 december
1938 voorzien bij de wet van 10 juni 1937
voornoemd, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1939 bevattende de
samengeschakelde wetten op de kinderbijslag voor de loonarbeiders, 1, 7, 9, 18
van het koninklijk besluit van 17 augustus 1927 gewijzigd door dit van 29 februari 1928 ter regeling van de staat en
de stand der militaire aalmoezeniers, 2
van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed, 15, 16, 117, 127, 107 en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, oordelend dat verweerder « als
een loontrekkende Staatsambtenaar client
beschouwd ,,, eiseres afwijst van haar vordering tot bekomen zijner kinderbijslagen
in zijn hoedanigheid van zelfstandige arbeider, om reden : 1° « dat het ambt van
een legeraalmoezenier er in bestaat te
allen tijde de uitoefening van de eredienst
te verzekeren en de zedelijke steun van

de godsdienst in de korpsen en de diensten van het leger te verschaffen ... ll;
2° « dat ze tenminste gedeeltelijk aan de
militaire strafwetten onderworpen zijn en
dat artikel 16 hun het dragen der oflicierenkledij toelaat ll ... ; 3° « dat zij de eed
moeten afleggen voorzien door het decreet
van 20 juli 1831, met het gevolg dat zij
aanzien moeten worden als zijnde gelast
met een openbaar ambt of een openbare
dienst in de brede zin van het woord ll ... ;
4° « dat te hunnen opzichte tuchtmaatregelen kunnen uitgesproken worden door
de Koning of door de Minister van landsverdediging ll ... ; 5° << dat nit de wetsbepalingen, die slechts het geldelijk statuut
van ambtenaars, Staatsagenten of bedienaars van erediensten regelen, de gevolgtrekking niet mag afgeleid worden dat
een legeraalmoezenier, die als katholiek
priester in het huwelijk niet mag treden
en dienvolgens op alle gebied een bijzonder statuut moet genieten, geen Staatsambtenaar zou zijn; . .. dat trouwens de
artikelen 1, 4°, en 5 van het koninklijk
besluit dd. 9 april 1952 aangaande het
geldelijk statuut van het bezoldigd personeel der krijgsmachten uitdrukkelijk
voorzien dat de militaire aalmoezeniers
in aanmerking komen ll, dan wanneer verweerder, zoals eiseres zeer terecht in hare
besluiten voor de rechter over de grond
staande hield, geenszins een loontrekkend
Staatsambtenaar is maar een bedienaar
van een erkende eredienst, bezoldigd door
de Staat, belast, ingevolge de ook aan de
in het leger zijnde Belgen verzekerde vrijlleid van eredienst, met een bijzondere
taak, dan wanneer : 1 o artikel 1 van llet
koninklijk besluit van. 17 augustus 1!J27
betreffende de positi~ der aalmoezeniers,
bepalend dat ze te allen tijde de uitoefening van de eredienst verzekeren en de
zedelijke steun van de godsdienst in de
korpsen en diensten van het leger verschaffen, getroffen is krachtens artikel 14
van de Grondwet, om ook aan de Belgen
in het leger de godsdienstvrijheid te verschaffen, en de met deze functie belaste
bedienaars van een erkende eredienst
daardoor geenszins het statuut verkrijgen
van een bezoldigde Staatsambtenaar;
2° het feit dat de legeraalmoezenieus gedeeltelijk aan de militaire strafwetten
onderworpen zijn en hun kledij beschermd
is evenmin zulkdanige qualificatie van
Staatsambtenaar toelaat; 3° de aalmoezeniers slechts door de burgerlijke overheden benoemd worden op voorstel der
godsdienstige overlleden, en ze, wanneer
ze nit godsdienstig oogpunt hun functies
moeten staken, het voorwerp uitmaken
van een voorstel door hun godsdienstige
overheden aan de Minister van landsverdediging; dat het feit dat ze de eed afleggen voorzien door llet decreet van
20 juli 1831 geenszins impliceert dat ze
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Staatsambtenaar zouden ZIJn; dat minstens bet artikel 1, paragraaf 3, van het
koninklijk besluit van 17 augustus 1927
onwettelijk is in zoyer er dit gevolg zou
aan gehecht worden; 4° de Iegeraalmoezeniers krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 1927 uit godsdienstig oogpunt steeds afhangen van de
hogere overheid van hun eredienst, dat
het feit dat de Ministe1· van lanclsverdediging zekere tuchtmaatregelen kan nemen op disciplinair gebied ze geenszins tot
Staatsambtenaars bestempelt; 5° krachtens artikel 117 van de Grondwet de
« wedden en pensioenen van de bedienaars
der erediensten ten laste zijn van het
Rijk 11, en dus ook der aalmoezeniers; dat
het van aile belang ontbloot is dat het
koninklijk besluit van 9 april 1952 houdende geldelijk statuut van het weddetrekkend personeel der krijgsmacht voor-.
ziet dat de militaire aalmoezeniers in
aanmerking komen, dat dit geenszins bepalend is voor hun zogezegde hoedanigheid van bezoldigde Staatsambtenaar;
doordat het bestreden vonnis, verweerder
beschouwend als een loontrekkend Staatsambtenaar omdat hij belast is met het
vervullen zijner godsdienstige zending bij
het leger, dan wanneer hij de bedienaar
is van een door de Staat erkende eredienst, derhalve grondwettelijk afhangend van zijn religieuze overheden, maar
belast met het uitoefenen zijner zending
bij het leger en zo min een groter Staatstoezicht onderworpen is, zonder er echter
ambtenaar van te worden, alzo de in het
middel aangehaalde grondwettelijke- en
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat artikel 1 van het koninklijk besluit van ·17 augustus 1927, ter
regeling van de staat en de stand der militaire aalmoezeniers, de staat van militaire aalmoezenier omsclu·ijft als die van
de bedienaar van een der door de Staat
erkende erediensten, die, op voordracht
van de bevoegde hogere geestelijke oYerheid en . ou voorstel van de Minister van
landsverdediging, door de Koning wordt
benoemd om, te allen tijde, de uitoefening
van de eredienst te verzekeren en de zedelijke steun van de godsdienst in de
korpsen en diensten van het leger te verschaffen; dat, in bedoeld artikel, nader
wordt bepaald dat de aalmoezenier een
organiek aan het leger gehechte bnrgerlijke persoon is, die de ·hoedanigheid van
militair niet bezit;
Overwegende dat zowel nit die fnndamentele bepaling als nit de aanhef van
dit besluit voortvloeit dat, door de diensten van het aalmoezenierswezen in te
richten, c!e Staat de vrije uitoefening van
de .erediensten, welke de Gronclwet waarborgt, met de vereisten en noodwendigheden eigen aan het leger heeft willen
overeenbrengen;

Overwegende dat het doel met het oog
waarop de bedienaar van de eredienst tot
militaire aalmoezenier wordt benoemd een
grondwettelijke hinderpaal stelt aan het
hestaan van. een band van ondergeschiktheid tnssen de Staat en de militaire aalmoezenier in het volbrengen van de taak
die hem toekomt daar, volgens artikel 16
van de Grondwet, de Staat het recht niet
heeft tnssen te komen in de benoeming
of de hevestiging van de bedienaars van
welke eredienst ook zodat de eredienst
nooit het .voorwerp van een publieke
dienst kan worden;
Da t aid us de militaire aalmoezenier
wiens staat die is van een bedienaar van
een van de erkende erediensten in deze
hoedanigheid geen Staatsambten~ar, agent
of lid van het personeel van de Staat kan
zijn, welke ook de verplichtingen wezen
die zijn statuut llem in verband met de
militaire vereisten oplegt;
Overwegende dat de benoeming door de
Koning, welke aan de bedienaar van de
eredienst de staat van militaire aalmoezenier verleent, tot voorwerp en voor gevolg
heeft de burgerlijke persoon zonder militaire Iwedanigheid, die de aalmoezenier
is, organiek aan het leger te hechten, bij
verwijzing naar de graden in het leger;
Overwegen~le, dientengevolge, dat noch
de omstanclip-heden waarin de militaire
aalmoezenier zijn taak volbrengt, noch
het gelclelijk statuut dat hij door een gelijkstelling, geniet, volstaan opdat hij als
ambtenaar, agent of lid van het personeel
van de Staat zij aan te merken in de gewone betekenis waarin die bewoordingen
zijn gebezigd in de bepalingen van de wet
van 4 augustus 1930, betreffende de kindertoeslagen voor loonarbeiders, krachtens welke deze wet toepasselijk is op·
het Rijk voor gans zijn personeel;
Overwegende dat, in de loop van de
voorbereidende werkzaamheden van de·
wet van 10 juli 1937 tot uitbreiding van
de kindertoeslagen tot de werkgevers en
tot de niet-Ioontrekkenden, de wetgever,
die aan de Koning nitgebreide rnachten
toekende, uitdrukkelijk heeft verklaard
dat hij de leden van katholieke, protestantse en israelietische geestelijkheid aan
het regime van de kindertoeslagen voor
niet-loontrekkende arbeiders wilde onderwerpen;
Overwegende dat. om zich van de hem
door de wetgever opgelegde taak te kwijten en, zonder de perken van de hem toegekende machten te buiten te gaan, de
Koning, op de voordracht van de in Raad
vergaderde ministers en nadat de rege- •
ring het advies van de Oornmissie voor
kindertoeslagen had ingewonnen, het organiek besluit van 22 december 193S heeft
genomen en dat hij, voor de toepassing
ervan, bij artikel 29, de geestelijkheid
met de bniten dienstverband staande ar-
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beiders die een vrij beroep uitoefenen,
heeft gelijkgesteld, en in dezelfde bepaling heeft gepreciseerd, zonder enige wettelijke bepaling te overtreden, dat de
geestelijkheid namelijk bestaat uit de militaire aalmoezeniers;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door een beoordeling die in de wet
geen steun vindt en de draagwijdte miskent Yan de grondwetsbepalingen die de
vrije uitoefening van de erediensten waarborgen alsmede het principe van de scheiding tussen kerk en Staat bekrachtigen,
beslist heeft dat de militaire aalmoezeniers Staatsambtenaren waren en dat, de
bepaling van het koninklijk besluit van
22 december 1938 die de militaire aalmoezeniers onder de geestelijkheid rangschikt, bijgevolg onwettelijk is ;
Waaruit volgt dat bet middel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel zetelende in hoger beroep; veroordeelt verweerder tot de
kosten.

23 november 1957. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. ~
Verslaggever, H. van Beirs. - Strijdige
omwlttsies, H. F. Dumon, advocaat-generaal. Pleitm·s, HH. Van Ryn en
Struye.

OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECH'l'BANKEN OM EEN CON'l'RACTUELE VERANTWOORDELIJKHEID TE BESLECHTEN NOCH OVER EEN
BETWISTING NOPENS DE BEVOEGDHEID.

3° REDENEN VAN DE VONNISS~N EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - OONCLUSIES V66R DE EERSTE RECH'l'ER GENOMEN. NIE'f HERNOMEN v66R DE RECHTER IN HOGER
BEROEP. - RECH'fER IN HOGER BEROEP ER
NIE'f TOE GEHOUDEN DEZE 'fE BEAN'fWOORDEN.
1 o De bestmtrde·r van een tram1·ijt·wig,
wat de geoonoedeerde tramwegen betreft, is sleohts reglementair ve1·plioht
de riohtingse-inen te doen werlcen iede1·e
maal dat zijn motoTwagen van 1·iohting
za.l moeten veTande1·en hetzij om, een
baan over te stelcen hetzij bij afwijlc-ingen door wisselnaalden. (Koninklijk besluit van 27 januari 1931, art. 6; gewij-

zigd door het koninklijk besluit van
26 augustus 1938, art. 1.)
2° Een beslissing, die een betichte ve!·antwoordelijlc verlclaa.Tt voor de burgeTlijlce gevol_qen van de hern ten laste gelegde misdrijven wegens de doo1· he1n
geplee_qde inb1·eulcen ov de stratwet, besleoht _qeen betwisting novens de bevoegdheid (1).

3° De TflGhte1· in ho,qeT beroep is eT niet
toe gehouden oonolusies te beantwoorden wellce v661· de eerste Teohter werden
genomen en niet hernomen in hager be!'Oep (2). (Grondwet, art. 97.)

(ciREPY, T. BOUCHIER EN ANDEREN.)

2e

KAMER. -

25 november 1957
ARREST.

1°

2°

SPOORWEGEN.
GECONCEDEERDE
TRAMWEGEN. RICHTINGSEINEN. GEBRUIK.
BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN. - VORDERING 'l'OT SCHADEVERGOEDING v66R DE STRAFRECHTBANKEN. VoRDERING GES'l'EUND OP :MISDRIJVEN. 00NCLUSIES OOK STEUNEND OP DE CONTRAGTUELE VERANTWOORDELIJKHEID. -- BESLIS·
SING WELKE DE VORDERING INWILLlGT OP
GROND VAN DE MISDIUJVEN. - BESLISSING
WELKE S'l'ILZWIJGEND UITSPRAAK DOET NOCH

(1) Raadpl. verbr., 16 juni 1924 (Bull. en
1924, I, 403); 28 januari 1935 (ibid.,
1935, I, 133, en de nota 1) ; 15 december 1936
(ibid., 1937, I, 451, en de nota 4, blz. 452);
24 november 1947 (ibid., 19<t7, I, <t99, en de
nota) ; 22 j anuari 1951, twee arrest en (An·.

PASIC.,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 18 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 op het
verkeer, en, gevolglijk 418 en 420 van het
Strafwetboek waarvan het ter zake als
een bestanddeel werd beschouwd, 6, leden 5 en 11, van het koninklijk besluit van

T' e1·br., 1951, blz. 274; Bull. en PASIC., 1951, I,
327 en 329, en de nota's onder deze arrest en).
(2) Verbr., 25 januari 1956 (A''''· Ve1·br.,
1956, blz. 419; Bull. en PASIC., 1956, I, 538) ;
1 april 1957 (Bull. en PASic., 1957, I, 936).
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voor de uitbating der geconcedeerde tramwegen, vervangen door het koninklijk besluit van 26 augustus 1938, 71 van het
Strafwetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest zowel de
strafwettelijke en burgerlijke veroordelingen ten laste van eiser als de vrijspraak
van verweerder Bouchier en bijgevolg de
beslissing van onbevoegdheicl om over
eisers vordering tegen verweerders snb 0,
te beslissen op de redenen grondt clat eiser
vergeefs aanvoert dat hij in verwarring
gebracht wercl door cle tramgeleider, die
alhoewel hij de rechterrichtingslichten
had cloen werken, naar links was uitgeweken, dat inderclaacl eiser de rails op de
straat had moeten zien en ten minste bij
het nacleren van de tram zich rekenschap
had moeten geven waar cle tram noodzakelijk naar toe reed en o=iddellijk de
uiterste rechterkant van de straat had
moeten nemen; clat het branden van de
richtingslicllten onmogelijk eiser kon misleiclen vermits de tram geen andere richting dan de H. Kerststraat kon nemen en
claartoe de bocht van de rails moet volgen; clat ter zake geen spraak kan zijn
van een uitwijking naar links, zodat
Bouchier de verplichting niet had van
eerst zijn linker richtingslicht te doen
werli:en, dat overigens de tramgeleiclers
aileen bij het dwarsen ener baan de richtingslicllten moeten cloen werken, clan
wanneer die reclenering, en in het bijzonder het beslissend karakter dat aan het
enkel bestaan der tramsporen verbonden
worclt, elke zin en elk belang ontnemen
aan de bepalingen over de tramrichtingslichten welke toch tot doel hebben de
trambewegingen aan de andere weggebruikers beter te laten kennen, en derhalve
die bepalingen miskennen, en ten minste
geen gepast antwoord nitmaken op het
miclclel afgeleicl nit de verwarring welke
de handeling van de tramgeleiders bij
eiser had teweeggebracht vermits die verwarring nit het inwerkingstellen zelf der
richtingslichten voortvloeit en onafhankelijk blijft van de verplichting die lichten
al clan niet te gebruiken :
A. Wat betreft de pnblieke vordering
ingesteld op aanleggers rechtstreekse dagvaarding tegen Bouchier :
Overwegencle dat aanlegger die tot de
kosten van de publieke vorclering niet is
veroordeeld geweest, geen hoeclanigheicl
heeft om zich te voorzien tegen de beslissing waarbij Bouchier vrijgesproken wercl;

B. Wat betreft de publieke vorclering ingesteld tegen aanlegger :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, luidens artikel 6,
lid 11, van het koninklijk besluit van
27 januari 1931, gewijzigd bij artikel 1

van het koninklijk besluit van 26 augustus 1938, iedere maal dat een motorwagen
van richting zal moeten v~randeren, hetzij om een baan over te steken, hetzij bij
afwijkingen door wisselnaalclen, de bestuurcler ervan aan de weggebruikers kennis moet geven, door, volgens de omstandigheden, twee der richtingseinen aan te
steken;
Overwegende dat uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest niet
blijkt clat het door Bouchier bestuurcle
tramrijtuig de gevolgde baan overgestoken heeft, noch dat er een afwijking door
wisselnaalden geschiedde;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het midclel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger, « niettegenstaande
een tram nit tegenovergestelde richting
kwam, de niterste rechterrand van de
straat niet heeft gehouden en in botsing
kwam met dit rijtuig )) ; clat het de veroorcleling van aanlegger wegens inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en op artikel18 van de Wegcode
van 8 april 1954 rechtvaarcligt onder meer
door de overweging dat aanlegger << de
rails op de straat had moeten zien, en
zelfs in de onmogelijke veronderstelling
dat hij ze niet zou bemerkt hebben, hij,
bij het naderen van de tram, zijn aandacht op de rails had moeten vestigen en
zich rekenschap geven waar de tram nooclzakelijk naartoe reed, en dat hij o=iddellijk de uiterste rechterkant van de
straat had moeten nemen om het kruisen
gemakkelijk te maken, wat zonder hinder
kon verwezenlijkt worden, gezien er
3m30 vrij bleef tussen de linkerzijde van
de tram en het voetpad;
Overwegende dat de verder ov feitelijke
overwegingen steunende vaststelling van
het arrest clat aanlegger o=ogelijk door
het branden van de richtingslichten van
de tram kon misleid worden, elke groncl
ontneemt aan de grief volgens welke de
beweegredenen van het arrest geen gepast
antwoord verstrekken op het middel afgeleicl nit de verwarring welke de handeling
van verweerder Bouchier voor eiser had
veroorzaakt : clat immers die feitelijke
vaststelling onafbankelijk is van de vraag
o_f Bouchier, al dan niet reglementair de
richtingslichten van het door hem bestuurd
tramrijtuig in werking gestelcl heeft;
Overwegencle clat het tweede onderdeel
van het micldel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat cle substantHHe of
op straf van nletigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorderingen :
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tegen aanlegger door de burgerlijke partijen Collen en Caisse regionale de seenrite sociale de Normandie;
Overwegende dat cle beslissing van het
bestreden arrest over die vorderingen niet
definitief is naar de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering en
dat zij geen uitspraak doet over een aan
de rechter over de grond onderworpen betwisting betreffende de bevoegdheid, dat
in zover zij tegen die beslissing gericht
is, de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
B. W at betreft de vordering ingesteld
door aanlegger tegen Bouchier en de
N. V. Electrische tramwegen van Gent;
Over het reeds aangehaald eerste middel :
Overwegende dat om de hierboven aangegeven redenen het eerste miclclel in feite
niet opgaat;

0. Wat betreft de vorderingen tegen
aanlegger ingesteld door cle burgerlijke
partij Caisse primaire de securite sociale
de Rouen:
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 bevattencle cle voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering, 63, 67, 159, 179, 189, 191 en 212
van vermeld Wetboek van strafvordering,
1382 tot 1384 van het·Burgerlijk Wetboek
doordat door eiser tot schadevergoeclingen
ten bate der verscheidene burgerlijke partijen, verweerclers onder litt. B, te veroordelen, het bestreden arrest impliciet
doch noodzakelijkerwijze de bevoegdheid
van het hof van beroep, rechtdoende in
correctionele zaken erkend heeft; dan
wa'r:meer vermelde verweerders als grond
en oorzaak hunner eisen alleen het vervoercontract hadden ingeroepen, en het
hof van beroep, zetelend als strafrechter,
wiens bevoegdheid in zake burgerlijke
vordering tot de door een misdrijf veroorzaakte schade beperkt wordt, dus van
ambtswege zich had moeten onbevoegd
verklaren om van een contractuele verantwoordelijkheid kennis te nemen :
Overwegende dat zo de burgerlijke partij, in haar conclusies v66r het hof van
beroep voorhield dat aanlegger verantwoordelijk was op grond van het vervoercontract, zij in haar aanstelling v66r de
eerste rechter en in haar conclusies in eerste aanleg daarvan geen gewag maakte,
dat aanlegger er gewoon verantwoordelijk
werd beschouwd als 'betichte wegens de
hem ten laste gelegde misdrijven, dat deze
ookwegens de door hem gepleegde inbreuken op de strafwet door de rechter over
de grond verantwoordelijk werd verklaard; dat het bestreden arrest derhalve

geen betwisting nopens de bevoegdheid beslechtte;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, en voor zoveel als nodig van het
enig artikel van de wet van 7 'juni 1906
welke de op. ~1 februari 1906 tussen Belgie
en FranknJk gesloten Conventie over
schadevergoedingen wegens arbeidsongevallen bekrachtigt, en van de artikelen 19
derde lid, van de wetten op de herstelling
der schade voortspruitende uit arbeiclsongevallen samengeordend door koninklijk
besluit van 28 september 11131, en 1382 tot
1384 van het Burgerlijk Wetboek doordat, ondanks eisers besluiten, welke met
volharding in dezes vorige besluiten de
ontvankeltjkheid der vorderingen der burgerlijke partijen - verweerders onder
litt. B vermeld- betwistten om die reden
dat het over een arbeidsongeval ging en
eiser de aangestelde was van de firma Normantex waarvan verweerder Collen directeur was, het bestreden arrest die eisen
toch ontvangt om die redenen dat eiser
voor verschillende maatschappijen als handelsreiziger werkt, dat het bezoeken van
klanten in gezelschap van de directeur
van Normantex de rechtsbanden die hem
met deze firma verbonden niet wijzigt
hem niet onder het gezag en de bewaking
van deze maatschappij plaatst en van hem
geen aangestelcle maakte, en dat zijn
eigendom over het autovoertuig bevestigt
dat hi.i een vrij handelsreiziger is; dan
wanneer, eerste onderdeel : eiser in zijn
beslniten v66r de correctionele rechtbank
uitdrukkelijk liet gelden clat de Franse
sociale wetgeving krachtens artikel 2 van
de Conventie van 21 febrnari 1906 ter
zake toepasselijk was en naar artikel 68
van de Franse wet van 30 october 1946 op
de arbeidsongevallen verwees en dat de
redenen van het bestreclen arrest niet laten kennen of de rechter over de grond
de Franse wetgeving of de Belgische wetgeving ter zake heeft toegepast en alzo
het toezicht van die hoge rechtsmacht onmogelijk maakt (schending van iedere der
bedoelde wetsbepalingen), tweede onderdeel : de redenen van het arrest geen ant•.
woord bevatten op de middelen door eiser
in zijn beslniten afgeleid, om zijn hoedanigheid van aangestelde der firma Normantex te bewijzen, nit de omstandigheid
dat hij in Belgi'e alleen de produkten van
de firma Normantex vertegenwoordigt en
uit het feit dat deze firma bi.i het strafonderzoek bevestigd had dat eiser en verweerder Collen « se trouvaient tous deux
a Gand le 17 janvier 1956 pour les besoins
de leur service ll, en nog, wat eiser betreft : « II etait a notre service le 17 janvier 1956 ll (schending van art. 97 van de
Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
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Overwegende dat aanlegger v66r de eerste rechter de Franse wetgeving op de arbeidsongevallen ingeroepen had; dat hij
echter dit verweermiddel in hoger beroep
niet hernam; dat weliswaar zijn conclusies in hoger beroep luiden « dat betichte
in zijn vorige besluiten volhardt », maar
dat de verwijzing als volgt gepreciseerd
werd : « namelijk 'dat hij als bediende in
dienst van deN. V. Normantex was (salarie) »; dat in de verdere ontwikkeling
niet de minste zinspeling op de Franse
wetgeving gemaakt werd; dat derhalve ge
rechter in hoger beroep niet gehouden was
conclusies te beantwoorden die v66r de
eerste rechter genomen, doch niet voor
hem herhaald werden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
breedvoerig de verwerping van het verweermiddel rechtvaardigt volgens hetwelk
aanlegger een aangestelde van de N. V.
Normantex zou geweest zijn, dat de aanvoeringen waarvan het middel gewag
maakt louter argumenten tot staving van
het verweermiddel waren, argumenten
welke de rechter over de grond niet verplicht was verder te bespreken;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 november 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever,
H. Neven. - Gelijlcluidende aonal7tsie,

II. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen:
1 o Van aanlegger :
a) Tegen eerste verweerder
Overwegende dat het niet blijkt dat de
voorziening betekend werd aan de partij
tegen dewelke zij gericht is; dat de betekening gedaan aan de vader van deze minderjarige, in zijn hoedanigheid van wettige beheerder of van voogd, aan de vereisten van artikel 418 van het Wetboek
van strafvordering niet voldoet; dat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk
is;
b) Tegen tweede verweerder :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel doet gelden;
2° Van tweede verweerder tegen aanlegger:
Overwegende dat aanlegger geen enkel
mid del doet gelden;
Om die redenen verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 november 1957. ___: 2• kamer. - VoorzUter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcl~tidende aonal?ts~e,
H. Paul Mahanx, advocaat-generaal.

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Demeur en Van Ryn.
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
VOORZIENING IN VERBREKING. ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - TEGENVoRM.- STRAFZAKEN.- VOORZIENING VAN' ' S'l'RIJDIGE REDENEN. - 0N'l'STENTENIS VAN REDE BURGERLIJXE PARTIJ TEGEN EEN MINDER,JADENEN.
RIGE VERDACH'l'E GERICHT. - AANZEGGING
AAN DE VADER.- NIET ONTVANKELIJKE VOOR-. 2° VERBREKING.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERINGEN. - 0MVANG VAN DE
ZIENING.
VERBREKING.

De betelcening van een voorziening geclaan
aan de vader van een minder.fari_qe ve1·- · 1° Is niet met redenen omkleed het vonnis
daahte in zijn hoeclanigheid van wettige ·
hetwelk zijn beslissing op tegenstrijdige
beheerder of van voogd voldoet niet aan
1·edenen steu.nt (2). (Grondwet, art. 97.)
cle vereisten van artikel 418 van het ·
2o
Wanneer de 1·eahter de ve1·antwoordeWetboelc van st1·atvo1·derin.q.
lijlcheicl voor de gevolgen van een onge(WILLAER'f, T. PLATEUS.)
val onder de twee sah?tldigen verdeeld
heeft in verhouding van een derde ten
ARREST.
aanzien van de ene en van twee derden
ten aanzien van de andere, ingevolge de
RET HOF; - Gelet op het bestreden
door ieder van hen bedreven f07tt,
vonnis, op 2 mei 1957 in hoger beroep ge- .
brengt de verbreking van de veroordewezen door de Correctionele Rechtbank te
ling 'Uan de eerste cle verb1·eking niet
Brugge;
mede van het dispositief, hetwelk be-

(1) Verbr., 3 januari 1955 (A1·r. Ve,·b,·., 1955,
biz. 313; Bull. en PASIC., 1955, I, 429).

(2) Verbr., 11 februari 1957 (Arr. Verbr.,
1957, biz. 452; Bull. en PASIC., 1957, I, (;86).
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-185slist dat de tweede verantwoordelijk is
minstens tot beloop van twee derden (1).

(CAERS EN N. V. « MANUPORT
'L'. STERCKX EN POLLE'l'.)

ll,

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 mei 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Turnhout;
Overwegende dat de voorzieningen zijn
gericht tegen de beslissingen gewezen zo
over de publieke vordering vervolgd tegen
aanlegger, betichte en tegen de aanleggende vennootschap, burgerlijk verantwoordelijke partij, wegens inbreuk door
aanlegger op artikel 110 van de Weg~ode,
als over de burgerlijke vorderingen mgesteld door tweede verweerder' tegen beide
aanleggers en door gemelde vennootschap
tegen beide verweerders :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser wegens
overtreding· van artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 veroord.eelt en, bijgevolg, hem een gedeelte .~er
verantwoordelijkheid voor de schadehJke
"'evolgen van het ongeval ten laste legt,
~iseres voor de tegen eiser uitgesproken
veroordelingen burgerlijk aansprakelijk
verklaart en een gedeelte van haar burgerlijke eis tegen eerste en tweede verweerder afwijst, terwijl het enerzijds vaststelt dat eiser « zich genoodzaakt voelde
links in te halen >> en gemeend heeft niet
normaal zijn weg op het rechterbaanvak
te kunnen voortzetten en, anderzijds, verklaart dat hij (( naar links uitgeweken is,
niet om een onvermijdelijke aanrijding
op het rechterbaanvak te voorkomen, doch
eenvoudig om het voertuig dat zich v66r
hem op de rijbaan had geplaatst links in
te halen >>, doordat deze motivering tegenstrijdig is, hetgeen gelijkstaat met een afwezigheid van motivering :
Overwegende dat, met betrekking tot
de inbreuk op artikel 17 van de Wegcode
wegens dewelke het eerste verweerder
veroordeelt, het vonnis enerzijds vaststelt
« dat het feit dat Caers (eerste aanlegger)
zich genoodzaakt voelde links in te halen,
alsmede de aanrijding zelf het bewijs
leveren dat Caers zich niet meer zo heel
ver van het benzinestation bevond toen
Sterckx (eerste verweerder) zijn mana:mvre uitvoerde; dat Sterckx ontegenspre(1) Vergel. verbr., 29 october 1956 (A1·r.
Ve?·b1·., 1957, biz. 133; Bull. en PASIC., 1957, I,
211); en 24 juni 1957 (A1'1·. Ve1'b1·., 1957,
biz. 906; Bull. en PAsrc., 1957, I, 1278).

kelijk de normale gang van Caet·s heeft
gehinderd daar deze normaal zijn weg op
het rechterbaanvak had moeten kunnen
, voortzetten, wat hij in casu gemeend
heeft niet te kunnen doen >> ;
Overwegende dat het vonnis de veroordeling van aanlegger wegens inbreuk op
artikel 110 van de Wegcode, anderzijds,
steunt op de vaststelling dat hij (( naar
links. uitgeweken is, niet om een onvermijdelijke aanrijding op het rechterbaanvak te voorkomen, doch eenvoudig om het
voertuig, dat zich v66r hem op de rijbaan
Iiad geplaatst, links in te halen >>;
Overwegende dat die vaststellingen onverenigbaar zijn;
En overwegende dat de verbreking van
de tegen aanleggers op de publieke vordering uitgesproken veroordelingen de vernietiging medebrengt van de op de beide
burgerlijke vorderingen gevallen beslissingen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover het uitspraak heeft
gedaan over de tegen aanleggers wegens
inbreuk op artikel 110 van de Wegcode
vervolgde publieke vordering en over de
beide burgerlijke vorderingen behalve
nochtans in zover het beslist dat verweerders minstens voor de twee derden aansprakelijk zijrr voor het ongeval, alsmede
over de kosten van de publieke vorderingen; beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant vnn
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeel1J verweerders tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen, zetelende in hoger beroep.
25 november 1957.- 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijklttirlende conclnsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. VanRyn.
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1° VALSE GETUIGENIS.- VASTSTELLING
VAN DE BES'l'ANDDELEN VAN HET MISDRIJF DOOR
DE RECHTER.
2° VALSE GETUIGENIS. - BEWIJS. BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. - EEDAFLEGGING.
3° VALSE GETUIGENIS.- VALSE GE'l'UIGENIS IN BURGERLIJKE ZAREN.- BEWIJS.PROCES-VERBAAL VAN HET ENKWEST NIET
VEREIST.
4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - GEEN
CONCLUSIES. - GEEN VERPLICHTING V.OOR DE

--

. - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - -

-186RECHTER DE STUITINGSAKTEN AAN TE DUIDEN.
- VOORWAARDEN.
5° VERBREKING. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. - l\fACH1' NA TE GAAN OF DE
PUBLIEKE VORDERING AL DAN NIE'£ VERJAARD
IS.
1° De rechter die vaststelt dat de ve1·dachte plichtig is aan valse gehtigen·is
in b~trge1·Ujlce zalcen, stelt aldus ae bestanddelen van het misdrijf vast (1) en
nanLelijlc dat de verdachte de eed afge:
lega had.

2° Het bewijs der bestan(lclelen 'Uan een
valse gehtigenis in bu.rgerlijlce zalcen
lean door alle rechtsmiddelen geschieclen (2). (Strafwetboek, art. 215 tot 220;

Wetboek van strafvordering, art. 154,
186, 189 en 211.)
3° Het bewijs van de eeclaflegging lean
doo1· alle 1·echtsmiddelen geschieclen (3).

(Strafwetboek, art. 220; Wetboek van
strafvordering, art. 154, 176, 189 en 211.)
4° Bij atwezigheid van conclusies is ae
rechter niet gehonden fle alcten van
·rechtspleg·in,q op te sommen die ae ve,·jaring van de p1tblielee vorde1·ing onde-rbroken hebben, wanneer 1tit de rechtspleging blijlr;t dat tle verjaring n·iet inget1-eden was (4).

5° Het Hot van verbrelcing heett de bevoegdheid ambtshal'Ue na te gann ot ten
flnge van de uitsp1·aalc, aan de hana
van de stuleken aer rechtspleging, de
publielce vonler·ing nl dan niet verjaanl
was (5).

(WEYN, T. ROSTEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1957 gewezen door het Hof
van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 220 van het Strafwetboek, 1
van het besluit van 4 november 1814, 159
van de wet van 18 jnni 1869, 262 van het
W etboek van burgerlijke rechtspleging en
1382 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest aanlegger wegens
(1) Verbr., 5 october 1914 (Bull. en PASIC.,
1915-1916, I, 102).
(2) Verbr., 4 december 1882 en 11 juni 1883
(Bull. en PAsrc., 1883, I, 7 en 265); 28 october
1907 (ibid., 1908, I, 13); 1 juni 1909 (ibid.,
1909, I, 285) ; 5 october 1914, in vorige nota
vermeld.

valse getnigenis in een bnrgerlijke zaak
veroordeelt, dan wanneer het niet vaststelt dat aanlegger zijn getnigenis zou afgelegd hebben na voorafgaandelijk de door
de wet voorziene eed te hebben gedaan
en dan wanneer integendeel blijkt nit het
eenslnidend nittreksel afgeleverd door de
hoofdgriflier van de Rechtbank van eerste
aanleg te Gent van het proces-verbaal
van getnigenverhoor, waar de gecritiseerde
verklaring op 6 januari 1954 opgenomen is,
dat de verklaring niet na een voorafgaandelijke eedaflegging gedaan werd :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat door te beslissen dat
het ten laste van aanlegger -gelegd feit, zijnde een valse getuigenis in bnrgerlijke
zaken te hebben afgelegd, - bewezen is
gebleven, de rechter over de grond het
voorhanden zijn van al de bestanddelen
van het misdrijf, er in begrepen de eedaflegging, vaststelt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bewijs der bestanddelen van een valse getnigenis in
bnrgerlijke zaken door alle rechtsmiddelen kan geschieden; dat, wanneer een
eenslnidend nittreksel van het proces-verbaal der getuigenverhoren, afgeleverd
door de bevoegde hoofdgriflier, geen melding maakt van de eedaflegging van een
getnige, het bewijs dier eedaflegging kan
geschieden overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 154, 176, 189 en 211 van
het Wetboek van strafvordering;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over l1et tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, 25 en 220 van het Strafwetboek, 21, 22, 24, 25 en 26 van de wet van
17 april 1878, en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest
aanlegger wegens inbreuk op artikel 220
van het Strafwetboek veroordeelt, dan
wanneer de nitspraak geschiedde meer dan
drie jaar nadat het wanbedrijf op 6 jannari 1954 gepleegd was zonder aandniding van een reden van stniting of van
schorsing der verj aring :
Overwegende dat, bij afwezigheid van
conclusies, de rechter over de grond niet
gehouden was de alden van rechtspleging
op te sommen die de verjaring van de publieke vordering onderbroken hebben;
Overwegende dat het Hof van verbre(3) Verbr., 28 october 1907, in vorige nota
vermeld.
(4) Verbr., 7 november 1955 (Ar1·. Verbr.,
1956, blz. 172; Bull. en PASIC., 1956, I, 214).
(5) Verbr., 28 januari 1957 (A1·r. Vm·b1-.,
1957, blz. 394; Bull. en PASIC., 1957, I, 617).

~~--

---

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

--]

___ !

-

187

king de bevoegdheid heeft om ambtshalve,
aan de hand van de stukken der rechtspleging, na te gaan of ten dage van de
uitspraak de publieke vordering al dan
niet verjaard was;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het wanbedrijf op 6 januari 1954 gepleegd werd;
Overwegende dat de verjaring van de
openbare vordering nuttig onderbroken
werd door het hoger beroep op-18 december 1956 door de procureur des konings
ingesteld tegen de beslissing van de eerste rechter;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing ov~reenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering gewezen :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 november 1957. - 2° kamer. - V001'zUte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlchtidenae concl1tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VOORLOPIGE HECHTENIS. - DouANEN
EN ACCIJNZEN. - KONINKLIJK BESLUIT VAN
2 JULI 1824, ARTIKEL 3. - DRAAGWIJDTE.
De bepaling van artikel 3 van het koninl.;lijlc besl1tit van ·2 j1tli 1824, naar luid
waa1·van de beambten van de administratie van do1tanen en accijnzen die een
inb1·e1tk in zalce dottanen en accijnzen
hebben vastgesteld en tot de aanhmtding
van de overtreder zijn overgegaan, gehouden zijn ten laatste binnen de d1'ie
dagen aan de rwoctt1·enr des leanings een
afsch!'ift van het p·roces-verbaal, hetwelk de inbre1tk vaststelt, over te malcen, 1·egelt uitsl1titend de fonnal'iteiten
wellce de beambten dienen na te komen
in de uitvoering van hun verrichtingen
van gerechtelijke politie en is vreemd
aan de wetsbepalingen die de door de
onde1·zoelcsrechter bevolen voo1·lopige
hechtenis en de handhav·ing ervan 1'egelen (1).
(1) Raadpl. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Le ministiJ1'e public et les pou1·suites en matilwe de
dourmes et accises, blz. 14 tot 18; Rep. p1·at.
d1·. belge, vo Douanes et accises, nrs 575 tot
587.

(BONAMIE.)
ARREST.
HET HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending· van artikel 97 van de Grandwet in zover het bestreden arrest de door
aanlegger v66r het hof van beroep, kamer
van inbeschuldigingstelling, regelmatig
genomen conclusies niet beantwoordt
heeft waarin opgeworpen werd dat, vermits artikel 3 van het koninklijk besluit
van 2 juli 1824 van openbare orde is, de
voorschriften ervan dienen geeerbiedigd
te worden om de aanhouding van smokkelaars te kunnen wettigen en dat derhalve, wanneer deze bepaling niet nageleefd wordt, een regelmatig door de onderzoeksrechter uitgevaardigd bevel niet
voldoende is om de verdere handhaving
van de aanhouding van de verdachte te
wettigen:
Overwegende dat het bestreden arrest
de redenen bepaalt waarom de onderzoeksrechter de voorlopige hechtenis wettelijk heeft bevolen alhoewel hij in het
bezit niet was van het afschrift van het
proces-verbaal welk, krachtens artikel 3
van het koninklijk besluit van 2 juli 1824,
de beambten van de administratie die de
inbreuk in zake douanen en accijnzen
hebben vastgesteld en tot de aanhouding
van de overtreder zijn overgegaan gehouden waren ten laatste binnen de drie
dagen aan de procureur des konings over
te maken;
Overwegende dat door op die wijze het
onderscheid te maken tussen de regelen
die uitsluitend de uitvoering van verrichtingen van gerechtelijke politie beheersen
en dus ook de aanhouding die aan de
tussenkomst van de onderzoeksrechter
voorafgaat en de wetsbepalingen die de
door de onderzoeksrechter bevolen voorlopige hechtenis regelen, de rechter de
mening toegetreden is dat de regelen,
welke de beambten van de administratie
verplicht zijn na te komen in de uitvoering van de verrichtingen van gerechtelijke politie waarmede zij door de wet
belast zijn, aan de geldigheiqsvoorwaarden van de door de onderzoeksrechter
bevolen voorlopige hechtenis vreemd zijn,
zodat de niet naleving van bedoelde regelen de handhaving van de wettelijke
bevolen voorlopige hechtenis niet verhindert;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest impliciet doch zonder dubbelzinnigheid het door aanlegger in zijn conclusies opgeworpen middel beantwoordt

-

188

waarbij beweerd werd dat het niet naleKOMS'l'EN GEVESTIGD. GEEN ANDER DOOR
Yen van artikel 3 van het koninklijk beDE ADMii'-IISTRA'l'IE TE LEVEREN BEWIJS.
sluit van 2 juli 1824 voor gevolg heeft dat 2° INKOMSTENBELASTINGEN.
<< een regelmatig door de onderzoeksrechRECLAUATIE. AANSLAG OP DE AANGEGEVEN
ter uitgevaardigd bevel niet voldoende is
INK01YIS1'EN GEVESTIGD. BELAS'l'INGPLICHom de verdere aanhouding van verdachte
TIGE MOET EEN DWALING BEWIJZEN.
te handhaven en te wettigen J>;
3° INKOMSTENBELASTINGEN.
Dat het middel in feite niet opgaat;
BEDRIJFSBELAS1'ING. NAA1YILOZE VENNOOTSCHAP. BEDRIJFSWINST. BEGRIP.
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 3 van het ko- 4° INKOMSTENBELASTINGEN.
ninklijk besluit van 2 juli 1824 in zover
BEDRIJFSINK01YIS'l'EN. INBRENG VAN EEN
aan clit artikel het karakter van openHANDELSZAAK DOOR DE LEDEN VAN EEN FEI'l'Ebare orde geweigerd werd :
LIJKE VE!lENIGING. S'l'ICHTINGSAKTE WELKE AAN DE VENNOOTSCHAP RETROACTIEF DE
Overwegende dat, uitspraak doende
WINS'l'EN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING 'l'OEover een aanvraag tot voorlopige invrijKEN'l'. BEDING AAN DE ADl>IINISTRATIE NIET
heidstelling, de kamer van inbeschuldi'l'EGENSTELBAAR.
gingstelling vastgesteld heeft dat de voorlopige hechtenis door de onderzoeksrech- 5° INKO;l\fSTENBELASTINGEN.
ter regelmatig bevolen wercl en dat, zoINKOMS'l'EN VERWEZENLIJK'l' VOORALEER EEN
als de zaak nu staat er geen reden beNAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
GESTICHT
WAS
stond om de invrijheidstelling onder
l>IAAR INGEBRACHT SAl'oiEN l>IET DE HANDELSborgstelling· te bevel en;
ZAAK WELKE DIE INKOMSTEN VOORTBRACHT.
BELASTING OP DEZE INKOUS1'EN VER.SCHULOverwegencle dat het bestreden arrest
artikel 3 van het koninklijk besluit van
DIGD DOOR DEGENEN DIE ZE INBRACHTEN.
2 juli 1824 niet heeft kunnen schenclen, 6° VERBREKING. DRAAGWIJD'l'E. daar deze bepaling, die slechts betrekking
DIREC'l'E BELAS1'INGEN. BESLISSINGEN DIE
lweft op de uitvoering van verrichtingen
'l'EN AANZIEN VAN DE UI'l' TE SPREKEN VERBREvan· gerechtelijke politie door de beambKING GEEN VERSCHILLENDE BESLISSINGEN UITten van de administratie van douanen en
l>IAKEN.
accijnzen, het naleven van de regel die
zij bevat niet tot voorwaarde stelt voor 1° In geval van aanslag op ,qrona van het
de handhaving van de voorlopige hechte- .
bed1·ag der aangegeven inkomsten hoett
nis;
de administratie geen ancler bewijs van
Dat het middel niet kan aangenomen
de geg1·ondheid van de aanslag te leveworden;
ren (1). (Samengeschakelde wetten, arEn overwegende dat de substantiele of
tikel 55.)
op straf van nietigheid voorgeschreven 2° In geval van aanslag op g1·ond van de
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
cloo1· ae belastingplichti,qe aangegeven
beslissing overeenkomstig de wet is;
inlcomsten lean deze tegen dergelijke
aanslag een bezwaar indienen en een
Om die redenen, verwerpt de voorzienavordering van de aanslag bekomen
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosonder voorwaarcle het bew·ijs te leveren
ten.
25 november 1957. - 2" kamer. - Voo1·z'itte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. van Beirs. - Gelijkl~~idende concl~t
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER. -
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANGIFl'E. AANSLAG OP DE AANGEGEVEN IN-

(1) Verbr., 8 januari 1957 (A1·r. FeTb1·., 1957,
biz. 317; Bull. en PASIC., 1957, I, 513).
(2) Raadpl. verbr., 12 juii 1955 (A1T. Fe1·b?·.,
1955, biz. 930; Bull. en .PAsrc., 1955, I, 1238), en
de nota onder verbr., 3 juli 1956 (B1tll. en
PAsrc., 1956, I, 1236).

van een feitelijlce of rechtelijlce vergissing (2).
3° AJ wat een handelsvennootschap ontvan,qt maakt een winst uit van hctar bedrijviglwicl behoudens wannee1· het bestanddelen van het actief betreft welke
bij het oprichten van de vennootschap
ingebmcht we1·den (3).
4° 1-Vannee·r de sticht-ingsakte van een
naarnloze vennootschap 1·et1-oactief aan
de vennootschap de winsten toelcent
welke geclurende de rnaanden, die ae
stichUng voorafgaan, verwezenlijlct werden door een handelszaalc toehorende
aan leden van een teUelijlce verenigin{f
en in de vennootschap ingebmcht, is dit

(3) Verbr., 28 februari 1956 (A1'1',
1956, biz. 526; Bull. en PASIC., 1956,
raadpl. oak verbr., 9 juli 1957 (Ar1·.
1957, biz, 958; Bull. en PASIC., 1957, I,

FeTbr.,
I, 675);
Ye1-b1·.,
1347).

I-
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bed·ing aan de adrninistraUe niet tegenstelbaa1· (1).
5o Ingevolge de bepalingen van openba1·e
orde der fiskale wetten zijn het de leden
van de feiteUjlce vereniging d·ie de verwezenlijlcte winsten « behaald )) hebben.

(Artikel 31, par. 1, a, der samengeschakelde wetten.)
G0 Wannee1· een an·est van het hof van
beroep besl'ist dat de door een belasUngplicl!tige ingediende reclwmatie ontvanl"elijh; is en dat de door hem voorgebrachte betwisting niet nieJtW is doch
ongeg1·ond, strelct de ve1·breking, Jtitgesprolcen ingevolge de voo1·ziening van
de belastingpUchtige, van ,cle beslissing
nopens de geg1·ondheid van de aanS1Jrctalc zich uit tot cle beslissingen bet·rejjende de ontvankeUjlcheid van de
1·eclarnatie en van de betwisting, wanneer deze beslissingen ten aanzien van
de Jtit te sprelcen ve1·brelc:ing geen onderscheiden besUssingen zijn (2).

voor de eisende vennootschap zouden uitmaken; d) dat de eisende vennootschap
aldus door de oprichtingsakte, de winsten verkreeg in de loop van de eerste
vier maanden van 1944 door de handelszaak verwezenlijkt, het bestreden arrest
beslist heeft dat die winsten een inkomen
uitmaakten die door de eisende vennootschap behaald was en die in haren hoofde
belastbaar is, dan wanneer de winsten
van de eerste vier maanden van 1944 die
ter beschikking van de eisende vennootschap gesteld werden, krachtens haar oprichtingsakte, noodzakelijk een inbreng
in die vennootschap uitmaakten en, bijgevolg, niet als een dqor deze verwezenlijkte bedrijfswinst konden beschouwd
worden, doch wel als een door de inbrengende vennoten verwezenlijkte winst en
in hunnen hoofde belastbaar :

HET HOF;.- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25 en bijzonderlijk 25, paragTaaf 1, 27 en bijzonderlijk 27, paragraaf 1, 32, paragrafen 1 en 2, 35, paragraaf 1, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen door de besluiten van
31 juli 1943 en 15 januari 1948 samengeschakeld, 1 en 2 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting door
het besluit van 16 januari 1948 samengeschakeld, 1319, 1320, 1322, 1832, 1843 en
1845 van het Burgerlijk vVetboek, 2, 4,
10, 19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting, doordat, na in feite vastgesteld te hebben :
a) dat de eisende vennootschap op 4 mei
1944 gesticht werd; b) dat zij het passief
en het actief van de door de medebelanghebbenden Demaret in feitelijke vereniging uitgebate handelszaak overgenomen heeft, zoals clit actief en passief
op 1 januari 1944 bestonden; c) dat bovendien nit de O[Jl'ichtingsakte bleek dat
de door de feitelijke vereniging tussen
1 januari 1944 en 3 mei 19±4 verwezenlijkte verrichtingen lasten of winsten

Overwegende dat uit het bestreden arrest en uit de aan het hof regelmatig
overgelegde stukken blijkt dat de eisende
vennootschap op 4 mei 1944 opgericht
werd, dat Fran\;ois, Joseph, Jean en Helime Demaret verklaard hebben al de actieve en passieve elementen van de handelszaak, die zij onder vorm van een
feitelijke vereniging exploiteerden, in
de vennootschap in te brengen en dat in
de oprichtingsakte onder titel cc algemene
voorwaarden van de inbreng )) bedongen
werd dat al de sedert 1 januari 1944 door
normale voortzetting van de onderneming
gedane verrichtingen op risico van de
thans opgerichte vennootschap zullen gebeuren;
Overwegende dat het bestreden arrest
de aanslagen in de extrabelasting en in
de gewone belasting ove1~ het dienstjaar
1948, navordering over 1945, ten laste van
eisende vennootschap gevestigd en namelijk gesteund op de inkomsten verkregen
in de loop van de eerste vier_ maanden
van het jaar 1944 wettelijk verklaart om
reden dat : 1° cc de op 31 december 1944
afgesloten rekeningen melding maken van
de sedert 1 januari tot 31 december 1944
behaalde winsten )) ; 2° cc in onderhavig
geval, rekwestrante ontegensprekelijk de
betwiste inkomsten van de eerste vier
maanden van 1944 heeft behaald welke,
door de oprichtingsakte, in het vermogen
van het rechterlijk wezen zijn gevallen,
zonder noch in feite, noch rechtelijk in
het vermogen van de inbrengende vennoten ooit gevallen te zijn geweest )) ;
3° cc naar luid van artikel 11 van de wet
van 16 october 1945, de extrabelasting ten
laste van diegenen gevestigd is ,die de be-

(1) Verbr., 8 februari 1955 (A1T. Ve•·b•·.,
1955, biz. 468; Bull. en PASIC., 1955, I, 613);
raadpl.' verbr., 16 januari 1957 (A1T. YeTbT.,
1957, biz. 355; Bull. en PASIC., 1957, I, 560).

(2) Raadpl. verbr., 17 april 1956 (ATr. Ye•·b,·.,
1956, blz. 679; Bull. en PASIC., 1956, I, 867) ; en
19 juni 1956 (A1·r. YeTbT., 1956, biz. 885; Bull.
en PASIC., 1956, I, 1149).

(N. V. CC CONFISERIE DEMARET ll,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN;)
ARREST.
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-190lastbare inkomsten, winsten of baten behaald of verkregen hebben ll; 4° « wat
de kapitaalvennootschappen betreft... , de
rechtspersoon... uitsluitend bestaat met
het oog op het uitoefenen van een winstgevende bedrijvigheid... dat al wat hij
buiten het met het oog op de exploitatie
samengesteld kapitaal ontvangt een winst
van zijn beroepsbedrijvigheid uitmaakt ll;
Overwegende dat, indien de administratie g·erechtigd is de aanslag op grond
van het bedrag der aangegeven inkomsten
te vestigen en, zij in dit geval geen ander bewijs van de gegrondheid van de
aanslag dient te leveren, de belastingsclmldige nochtans het recht heeft tegen
dergelijke aanslag bezwaar in te dienen
en voormelde aanslag te doen wijzigen,
doch onder voorwaarde alsdan het bewijs
van een feitelijke of rechtelijke vergissing bij te brengen ;
Overwegende, gewis, dat, al wat een
vennootschap ontvangt een winst van
haar bedrijvigheid uitmaakt, doch dat
zulks niet kan zijn wanneer het bestanddelen van het actief betreft - zoals in
onderhavig geval de gedurende de eerste
vier maanden van 1944 verwezenlijkte
winsten - welke bij het oprichten van
de vennootschap ingebracht werden;
Overwegende dat, ten spijt van het
beding van terugwerkende kracht in de
maatschappelijke overeenkomst ingelast,
het de leden zijn van de v66r 4 mei 1944
bestaande feitelijke vereniging en niet de
eisende vennootschap, die naar de betekenis van artikel 11, paragraaf 1, van de
wet van 16 october 1945, en van artikel31,
paragraaf 1, ~. der samengeschakelde
wetten, de tussen 1 januari en 4 mei 1944
verwezenlijkte winsten « behaald ll hebben;
Dat de bedingen van een overeenkomst
niet als uitwerking zouden kunnen hebben de bepalingen van openbare orde der
fiscale wetten te ontduiken;
Overwegende, mitsdien, dat het bestreden arrest de in het middel bedoelde
wetsbepalingen heeft geschonden;
Overwegende dat, alvorens, over de
grond uitspraak te doen het bestreden
arrest, enerzijds, beslist heeft dat de op
22 januari 1949 ingediende reclamatie
welke door de directeur der directe belastingen wegens forclusie van de hand werd
gewezen, ontvankelijk was om redeli dat
de reclamatie van 12 februari 1956, binnen de wettelijke termijn tegen een andere aanslag ingesteld, terzelfdertijd het
geschil dat het voorwerp . van de eerste
reclamatie uitmaakte regehnatig ter kennis van de directeur had gebracht, en
anderzijds, dat de door de administratie
opgeworpen exceptie niet gegrond was,
exceptie volgens welke de betwisting betreffende de belasting van de gedurende

de eerste vier maanden van het j aar 1944
behaalde wins ten nieuw was;
Overwegende dat beide beslissingen,
ten aanzien van de uit te spreken verbreking geen verschillende bepalingen uitmaken, dat zij inderdaad niet vatbaar
zijn om door een der betrokken partijen
het voorwerp van een voorziening uit te
maken, vermits zij met aanlegsters conclusies overeenkomstig zijn en dat verweerder er geen belang bij heeft zich tegen een arrest te voorzien dat integraal
de aanslagen handhaaft welke hij gevestigd had;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
uit te spreken verbreking zich tot al de
bepalingen van het bestreden arrest moet
uitstrekken;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest op de kant van de vernie.
tigde beslissing zal gemaakt worden; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
26 november 1957. - 2e kamer. - Voo1·H. Vandermersch, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Versl~ggever,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Leon Delhez (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
zitte1·,

VER. KAMERS. -

27 november 1957

1°

RAAD VAN STATE.- MACHT DE ADMINISTRATIEVE ARTEN TE YERNIETIGEN. NATIONALE
~1:AATSCHAPPI.T
VAN
BELGISCHE
SPOORWEGEN. BETREKKINGEN VAN DE
MAATSCHAPPIJ MET HAAR PERSONEEL DOOR
HET STATUUT VAN DIT PERSONEEL GEREGELD.
- vVA'i' BETRE~'T DIE BETREiilliNGEN MAAKT
DE MAA'i'SCHAPIJ EEN ADMINISTRATIEVE OVERHElD UIT.

2°

BURGERLI.JKE RECHTEN. BETWISTING. TUCHTVERVOLGINGEN. GESCHIL HETWELIC KRACHTENS ARTIKEL 92 VAN
DE GRONDWET NIET UITSLUITEND TER KENNISNEMING DER RECHTBANKEN S'l'AAT.

3°

RAAD VAN STATE. VERzoEKscHRIFT TOT VERNIETIGING VAN EEN ADMINIS'l'RATIEVE AK'l'E. TE YELLEN, BESLISSING
WELKE EEN ONRECHTSTREEKSE INYLOED !CAN
HEBBEN OP EEN BURGERLI.T.K RECHT. 0MSTANDIGHEID NIET YOLDOENDE OM DE BEYOEGDHEID VAN DE RAAD VAN STATE UI'i' TE SLUITEN.

1o De NaUonctle Maatschappij van Belgische spoo1·wegen is, in ha~r door het
statuut van het pe1·soneel geregelde betrekkingen met haar personeel, een administratieve overheid in de zin van

--~--~]
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-191artilcel 9 van de wet van 23 december

1946.

2° Tttchtmaatregelen, maken geen geschillen ttit die krachtens artilcel 92 van de
G1·ondwet ttitslttitend de rechtbanlcen
te1· kennisneming staan.
3° De omstandigheid dat de te nemen beslissing op een verzoelcschrift strelclcencle tot de vern·ietiging van een administratieve akte een on-rechtstreelcs en bi,ikomend gevolg lean hebben op de uitoetening van een bm·,qerUjk 1·echt is
·wiet voldoende om de bevoegdheid van
de Raaa van State ttit te sluiten om
kennis te nemen vnn dit ve1·zoe7cschrift.
(XATIONALE MAA'l'SOHAPPIJ VAN BELGISOHE
SPOORWEGEN, T. RENNARD.)
ARREST.

HET HOF, IN VERENIGDE KAMERS; - Gelet op het bestreden arrest,
op 3 februari 1955 gewezen door de Raad
van State, afdeling administratie·;Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
verweerder Rennard machinist in dienst
van de aanleggende 'maatschappij, welke
verzocht was een verklaring af te leggen
in de loop van een enquete door haar gehouclen naar aanleiding van een ongeval,
weigercle te getuigen om de reden dat zijn
verclecliger niet tot de enquete toegelaten
was daar deze geen cleel uitmaakte van
een erkencle vakvereniging;
Overwegende dat aanlegster als tuchtsanctie voor cleze weigering om te getuigen verweerder een afhoucling van eenvijfde van zijn dagloon oplegcle;
Overwegende clat verweerder bij de
Raad van State een verzoekschrift incliende met het oog op de nietigverklaring,
krachtens artikel 9 van de wet van 23 december 1946, van de tegen hem getroffen
tuchtsanctie:
Overwegende clat de Raad van State,
onder verwerping van de door aanlegster
opgeworpen exceptie, zich bevoegd verklaarde om over het verzoekschrift uitspraak te cloen;
Over het enig middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 92 van de
Grondwet, 9 van de wet van 23 december
1946, houclende instelling van een Raacl
van State, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18
en 19 van de wet van 23 juli 1926, tot
oprichting van de Nationale Maatschappij
van Belgische spoorwegen, 1, 2, 4, 19 en
24 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1926, houclencle de statuten van de
Nationale Maatschappij van Belgische
spoorwegen, en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek over de binclende werking van
de ovenienkomsten, cloordat de afdeling
aclministratie van de Raacl van State zich

door het bestreden arrest ten onrechte bevoegd verklaard heeft om kennis te nemen vall een eis welke strekte tot nietigverklaring van een afhoucling op een loon,
als tuchtsanctie, uitgesproken ten laste
van verweerder als lid van het personeel
van de · aanleggende maatschappij, en
welke gesteund was op de omstandigheitl
dat bewuste sanctie door onwettelijkheid
aangetast zou wezen wijl zij genomen is
met schending van de bepalingen van het
statuut dat de betrekkingen van de aanleggencle maatschappij met de leden van
haar personeel beheerst en van de ter uitvoering van clit statuut genomen reglementen, en bovendien het beginsel van de
vakverenigingsvrijheicl, door de wet van
24 mei 1921 gesteld als uitvloeisel van de
verenigingsvrijlleid, gehuldigd door de
Grondwet, zou gekrenkt hebben, doordat
de bestreclen beslissing, om de bevoegdheid van de Raacl van State te rechtvaardigen, steunt : ...1° op het feit dat de aanleggende maatschappij ten opzichte van
haar personeel een aclministratieve overheid zou wezen in de zin van artikel 9
van de wet van 23 december 1946 en dat
de banden welke die maatschappij met de
leden van haar personeel verenigt beheerst zouclen zijn door een publiekrechtelijk statuut dat elk contractueel karakter uitsluit; 2° op de omstancligheicl dat,
voor het beoorclelen van de wettelijkheid
van de ten laste van verweerder genomen
tuchtsanctie client te worden uitgegaan
van de bepalingen van het vakverenigingsstatuut da:t de betrekkingen van de aanleggende maatschappij met haar personeel
beheerst; en 3° op de omstandigheid dat
het voorwerp van het verzoekschrift niet
er in bestaat de aanleggende maatschappij ertoe te dwingen het cleel van verweerders loon clat als tuchtsanctie afgehouden is terug te betalen, doch uitsluitend in het vernietigen van bewuste sanetie, en dat een door een administratieve
overheid genomen administratieve beslissing niet buiten de vernietigingsmacht
van de Raad van State valt door het feit
dat de · eventuele nietigverklaring ervan
een weerslag zou kunnen hebben op de
burgerlijke rechten, 1° dan wanneer,
enerzijds, de aanleggende maatschappij,
door het feit clat zij in al haar activiteiten een doel van openbaar nut nastreeft,
desniettemin voor haar personeel geen
(( overheid ll uitmaakt welke als zodanig
de macht heeft eenzijdig haar beslissingen
op te leggen, doch integendeel beheerst
is, wat de betrekkingen met haar personeel aangaat, door een statuut dat, verre
van gelijkgesteld te kunnen worden met
een publiekreclltelijk statuut, een kennelijk contractueel karakter vertoont in zover het uitgaat van een paritaire commissi.e waarin de vertegenwoordigers van de
maatschappij en die van llet personeel in

-192gelijk aantal zitting hebben, 2° en dan
wanneer, anderzijds, ingeval, zoals ten
deze, verzoeker de Raad van State, al zij
het in de vorm van een eis tot nietigverklaring, de wettelijkheid wil laten beoordelen van een akte met een individueel
karakter, voorgesteld als genomen met
schending van de. bepalingen van het statuut dat de betrekkingen van de aanleggende maatschappij met de leden van
haar personeel beheerst, en als bovendien
een recht krenkeml dat, zoals het verenigingsrecht, door de Grondwet uitdrukkelijk beschermd is als de menselijke persoon wezenlijk toebehorend, verzoeker
juist daardoor, welk het beperkt voorwerp van zijn beroep moge wezen, opwerpt een << geschil over een burgerlijk
recht JJ, voor welk geschil de rechtbanken
der rechterlijke macht noodzakelijk bevoegd zijn en waarover aileen deze rechtbanken uitspraak vermogen te doen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in het middel wordt verklaard, het arrest
het bestreden clispositief niet rechtvaardigd door de enkele vaststelling dat de
aanleggende maatschappij « een doel van
openbaar nut nastreeft JJ; dat het bovendien erop wijst dat door de wet van
23 juli 1926 de activiteit van aanlegster
« geregeld JJ is uit aanmerking van dit
doel;
Overwegende dat de aanleggende maatschappij door de wet opgericht is om een
dienst van onenbaar nut waar te nemen;
dat, behoudens het inachtnemen van de
bepalingen van deze wet, de statuten, clit
wil zeggen de regelen voor de organisatie
en de werking van aanlegster, .enkel kunnen worden opgemaakt en eventueel gewijzigd door de regering (artikel1, lid 2);
dat krachtens artikel 13, het statuut van
het personeel, hetwelk onder meer aan
aanlegster een tuchtmacht over het personeel verleent, voor het personeel bindend is; dat de wet aldus aan de maatschappij de macht toekent beslissingen te
treffen welke ten opzichte van derden gevolgen hebben;
Dat hieruit volgt dat het bestreden arrest wettelijk beslist heeft dat de aanleggende maatschappij in haar door het
statuut van het personeel geregelde betrekkingen met haar personeel een administratieve overheid was in de zin van
artikel 9 van de wet van 23 december
1946.
o,:erwegende, weliswaar, dat in de
voorziening betoogd is dat, aangezien het
statuut van het personeel krachtens artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 opgemaakt is door een paritaire commissie
welke samengesteld is, ten dele uit leden
benoemd door de raad van beheer van
aanlegster, en ten dele uit leden benoemd

door de organisaties waarin de leden van
het personeel gegroepeerd zijn, bewust
statuut niet een akte is van de maatschappij, doch van personen die handelden, de enen als lasthebbers van de maatschappij en de anderen als lasthebbers
van het person eel; dat bewuste commlssie
derhalve geen orgaan van de maatschappij is;
Overwegende, echter, enerzijds, dat uit
de omstandigheid dat de leden van de
commissie benoemd worden, de ene door
de raad van beheer en de andere door
bedoelde organisaties, niet valt af te leiden dat elk dier leden, wanneer hij aan
de werkzaamheden van de commissie
deelneemt, enkel een lasthebber is en handelt in naam van degenen die dat lid benoemd hebben;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 13
van de wet van 23 juli 1926 de bevoegdheden, welke het bepaalt, niet nan de
leden van de paritaire commissie individueel verleent, doch aan de commissie
zelf, waarvan het de oprichting in de
schoot van de aanleggende maatschappij
voorschrijft, en dat de commissie mltsdien
een orgaan van deze ui tmaakt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat, in strijd
met wat dit onderdeel onderstelt, tuchtvervolgingen en het uitspreken van tuchtsancties niet, buiten het geval omschreven
in artikel 100, lid 2, van de Grondwet,
geschillen uitmaken die krachtens artikel 92 uitsluitend de rechtbanken ter kennisneming staan; dat het ter zake .weinig
afdoet dat het tegen de tuchtmaatregel
voorgestelde verweer al dan niet op een
beweerde krenking van de verenigingsvrijheid gesteund is ;
Overwegende, anderzijds, dat uit het
bestreden arrest of uit een lll'ocedurestuk
waarop het hof >ermag acht te slaan niet
blijkt dat verweerder de Raad van State
verzocht heeft benevens nietigverklaring
van de jegens' hem genomen tuchtbeslissing, om vergoeding van een schade, hem
berokkend door de daad van aanlegster
en door hem als onwettelijk beschouwd,
noch zelfs om vaststelling van het bestaan
van dergelijke schade;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat verweerder in zijn
verzoekschrift tot de Raad van State niet
zijn recht op loon heeft doen gelden, doch
de nietigheid van een jegens hem genomen tuchtsanctie; dat het van belang ontbloot is dat de te nemen beslissing gevolgen kan hebben voor de uitoefening van
zijn burgerlijk recht op zijn bezoldiging
naardien deze invloed slechts onrechtstreeks en bijkomend is ;
Dat geen van de onderdelen van het
mid del kan aangenomen wmden ;

~

-

27 november 1957. - Verenigde kamers.
Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. ~ Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter, H. Van Ryn.

-

27 november 1957

1° VERBREKING. - VERENIGDE KAMERS.
- S'l'RAFZAKEN. - BEVOEGDHEID.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- GoEDEREN WELKE 'l'IJDELIJK VERBODEN ZIJN OF ONDERWORPEN ZIJN AAN CONTROLEMAA'l'REGELEN.
- 0PZE'l"l'ELIJK ONJUIS'l'E AANGIF'l'E MET HE'!'
OOG DE RECH'l'EN VAN DE SCHA'l'KIS'l' 'l'E ONTDUillEN. - INVOER ZOI\'DER AANGIFTE.
3° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - 0N'l'DUilliNG VAN DE RECH'l'EN VAN DE SCHA'l'KIS'l'.
- BEGRIP.
4° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- INVOER
VAN GOEDEREN ONDERHEVIG AAN EEN VERGUNNING. - AANGEGEVEN GOEDEREN ONDER DEKKING VAN EEN ONGELDIGE VERGUNNING INGEVOERD. - INVOER DAG'l'EKENEND VAN VOOR DE
WET VAN 30 JUNI 1951. - MISDRIJF.
1° Dient door de verenigde kamers van
het hot te .wo1·den onderzocht de voorziening gericht tegen een in strajzaken
en op verwijzing na verbrelcing gewezen
a1·rest, wannee1· dit arrest met het arrest van verbreking niet verenigbadr is
en door hetzelfde middel wordt aangevochten als dit hetwellc_ aanleiding gaf
tot ve1·breking (1). (Wet van 7 juli 1865-,

art. 1.)
2° Er is invoer zonder aangifte, naa1· lttid
van de artikelen 19, 22 en 25 van de wet
van 6 ap1·il 1843 en 1 van de wet van
20 decembe-r 1897, wanneer de invoerder
op het douanenkantoor opzettelijk een
onregelmatige verklaring heeft ajgelegd
van aa1·d om de 1·echten van de Schatkist te ontduilcen (2).

3° Er bestaat ontduilcing van de rechten
van de Schatkist. in de zin van de wet(1) Verbr., 27 februari 1957, twee arresten
(A1-r. Ve1'b1·., 1957, biz. 510; Bull. en PASIC.,
1957, I, 770 en 771).
(2) en (3) Verbr., 12 juni 1950 (Arr. Ve1·br.,
1950, biz. 626; Bull. en PASIC., 1950, I, 710,
en de nota's 1 en 2); 23 september 1957, supra,
biz. 19; Bull. en PASIO., 1958, I, 27).
(4) Verbr., 24 october 1955 (A1~'. ye,-b,·.,
1956, biz. 131; Bull, en PASIC., 1956, I, 168, en
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

VER. KAMERS. -

__ _[_

ten over de douanen en acet}nzen niet
alleen wanneer een recht ontdoken
wordt maar ook wanneer controlemaatregelen worden ontdolcen (3) .
4° Zelfs v66r het van kracht worden van
de wet van 30 juni 1951, wellce de draagwijdte van de wet van 20 december 1897,
betrejfende de betettgeling van de sluikhandel in zake goederen waarvan de in-,
uit- en doorvoer verboden is, uitgebreid
heeft, was de invoer van onder deleking van ongeldige vergtmningen aangegeven goederen, die aan het regime
van de vergunningen onderworpen zijn
krachtens het besluit van 15 december
1944, gewijzigd bij het beslttit van
29 juni 1946, strafbaar met de straffen
voorzien bij artikel 1 van de wet van
20 december 1897 ingevolge artikel 3 van
de wet van 30 juni 1931 (4).

(BELGISCHE S1.'AAT, MINIS1.'ER VAN FINANCIEN,
'l'. ASPIS EN CONSOR'l'EN.)
ARRES'l'.
BET HOF, IN VERENIGDE KAMERS; - Gelet op het bestreden arrest,
op 26 maart 1957 gewezen door het Hof
van beroep te Luik;
Gelet op het arrest, op 24 october 1955
gewezen dooi· het Hof van verbreking (5),
waarbij, na gedeeltelijke verbreking van
het arrest van het Hof van beroep te
Brussel van 15 februari 1955, de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik verwezen is;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de wetsbepalingen vermeld in
het gedinginleidend exploot, en inzonderheid van de artikelen 4, 6, 8, 9, 37, 118
van de algemene wet van 26 augustus
1822, 19 tot 26, 28 en 30 van de wet van 6 april 1843, 1 en 4 van de wet van 20 december 1897, 9 van de wet van 30 juni
1951, 1 en 3 van de wet van 30 juni 1931,
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van
30 juli 1934, 1 van het besluit van de Regent van 15 december 1944, gewijzigd bij
het besluit van 29 juni 1946 en van de wet
van 18 juni 1947 tot bekrachtiging van
die besluiten, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest met schending van de bewijskracht der akten, processen-verbaal, dagvaardingen, conclunota 2). Arg. verbr., 31 mei 1954 (A1'1'. Verbr.,
1954, biz. 629; Bull. en PASIC., 1954, I, 839).
De besluiten van de Regent van 15 december 1944 en 29 juni 194.6 zijn vervangen door
het koninklijk besluit van 17 januari 1955 van
latere datum dan de feiten van de zaak.
(5) Verbr., 24 october 1955 (A1'1'. V e1'b1·.,
1956, blz. 131; Bull. en PAsrc., 1956, I, 168).

-194sies - ten onrechte niet strafbaar verklaart de feiten 8 tot 84 en 88 tot 91 van
de clagvaarding, welke gepleegd zijn v66r
de inwerkingtrecling van artikel 9 van de
wet van 30 juni 1951, en verweerders in
verbreking, welke uit hoofde van die feiten vervolgd waren, vrijspreekt :
Aangaande de kennisneming door de
verenigde kamers :
Overwegende dat het bestreclen arrest
beslist clat tot met de inwerkingtreding
van de wet van 30 juni 1951 aileen het
niet doen van aangifte strafbaar was en
het invoeren met aangifte, doch onder
overlegging van niet gelclige vergunningen, van aan het regime der vergunningen onderworpen goederen geen misdrijf
was;
Overwegende dat deze beslissing niet te
verenigen is met het verwijzend arrest,
waarbij het arrest van het Hof van beroep te Brussel verbroken is om de reden
clat het invoeren van clergelijke goederen
zoncler geldige vergunning gelijkstaat
met het invoeren zoncler vergunning, hetwelk een inbreuk is op het besluit van de
Regent van 15 decernber 1944, gewijzigcl
bij het besluit van 29 juni 1946, welke inbrenk bestraft is met de in de wet van
20 december 1897 bepaalcle straffen;
Dat het tot staving van onclerhavige
voorziening opgeworpen micldel, in zover
het steunt op schencling van andere bepalingen dan artikel 97 van de Grondwet,
hetzelfde is als het micldel dat ingewilligd is door het verbrekend arrest van
24 october 1955;
Dat de voorziening derhalve client te
worden onderzocht door de verenigde kamers van het hof (wet van 7 juli 1865,
artikel 1);
Over het aldus beperkt middel :
Overwegende dat verweerders was ten
laste gelegd, onder de nummers 8 tot 91
inbegrepen van de clagvaarding, de rechten van de Schatkist ontdoken te hebben
door, hetzij op het eerste, hetzij op elk
ander daartoe aangeduid kantoor, de vereiste aangifte ontgaan te hebben betreffende de invoer in Belgie van goederen
welke tijdelijk verboden zijn of onderworpen zijn aan controlemaatregelen bij
het inkomen, welke maatregelen ontcloken
zijn;
Overwegende clat de artikelen 19 en 22
van de wet van 6 april 1843 bepalen dat
elke kapitein en eerste-stuurman van een
zeeschip, elke schipper of patroon van
om 't even welk vaartuig, elke voerman,
leider, drager en alle andere personen
die, bij invoer, of bij uitvoer, pogen,
hetzij op het eerste, hetzij op elk ander
daartoe aangeduid kantoor, de vereiste
aangiften te ontgaan en die aldus trachten de rechten van de Schatkist te ont-

duiken, gestraft zullen worden met een
gevangenisstraf van ten minste vier
maanden en ten hoogste een j aar, met
verbeurdverklaring van de goederen en
met een boete van tienmaal de ontdoken
rechten;
Dat krachtens deze bepalingen hij die
zoekt de rechten van de Schatkist te ontduiken door te pogen de vereiste aan"
gifte, dit wil zeggen een regelmatige aangifte, te ontgaan, gestraft wordt met dezelfde straffen als hij die de goederen
aan elke aangifte onttrekt, door het vertonen ervan na te laten; dat de gewilde
onjuistheid van een aangifte met het
niet doen ervan gelijkstaa t ;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 20 december 1897 de artikelen 19 en
22 van de wet van 6 april 1843 toepasselijk maakt in geval van invoer, zonder
aangifte, van al dan niet belastbare goederen welke aan wettelijke controlemaatregelen of aan tijdelijke verbodsbepalingen bij het binnenkomen, om welke
reden ook, zijn onderworpen;
Dat hieruit blijkt dat invoer zonder
aangifte van een aan dergelijke maatregelen onderworpen koopwaar aanwezig is
wanneer onder andere, de invoerder wetens een onregelmatige aangifte doet
waardoor de rechten van de Schatkist
kunnen worden ontdoken;
Dat de rechten van de Schatkist ontdoken worden, niet enkel wanneer een
recht, doch insgelijks wanneer een wettelijke controlemaatregel ontdoken wordt;
Overwegende dat uit de vorenstaande
beschouwingen voortvloeit dat de invoer,
verricht zoncler vergunning of met niet
geldige vergunningen, van goederen welke
aan het regime der vergunningen onderworpen zijn krachtens het besluit van
15 december 1944, gewijzigd bij het besluit van 29 juni 1946, een inbreuk is op
deze besluiten, genomen in uitvoering
van de wet van 30 juni 1931, gewijzigd
bij de wet van 31 juli 1934, en dat dergelijke inbreuk krachtens artikel 3 van de
wet van 30 juni 1931 gestraft wordt met
de straffen bepaald door de wet van
20 december 1897, dit wil zeggen met de
straffen welke in de artikeleu 19 en 22
van de wet van 6 april 1843 gesteld zijn;
Dat het dus onjuist is dat dergelijk
feit pas seclert het inwerkingtreden van
de wet van 30 juni 1951 strafbaar is;
Dat, al heeft deze wet de draagwijdte
van de wet van 20 december 1897 uitgebreid, zij niet de strafbepalingen, vervat
in evengemelcle wet, toepasselijk gemaakt
heeft op de inbreuken op het besluit van
de Regent van 15 december 1944;
Waaruit volgt dat het midclel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het hestreden arrest; beveelt dat van onclerhavig
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arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent, het op verwijzing rechtdoende
rechtscollege zich, uit kracht van artie
kel 2 van de wet van 7 juli 1865, dienende
te voegen naar de beslissing van het Hof
van verbreking· ov~r het door dit hof beslist rechtspunt.
27 november 1957. Verenigde kamers. - Voo!·zitte1·, H. Wouters, eerste
voorzitter.- Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijlvlwidenae conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

l"

KAMER.-

-------

____L .

28 november 1957

ERFERFDIENSTBAARHEID.
DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG BIJ OVEREENKOMST GEVESTIGD. - 0VERGANG NIET UITSLUITEND AAN DE EIGENAAR VAN HET HEERSEND
ERF VOORDEHOUDEN. - BESLISSING DA'l' PARTIJEN DEDOELD HEDDEN DAT DE ERFDIENSTBAARHEID DERWIJZE ZOU WORDEN UITGEOEFEND
DAT ZIJ DE EIGENAAR VAN HE1' DIENEND ERF
NlET NUl'TELOOS ZOU BENADELEN. ~ VERKLARING VAN DE OVEREENKOMST WELKE MET DE
TERMEN VAN DE AKTE STROOKT.
2° OVEREENKOMST.- BrNDENDE KRACHT
TUSSEN PAHTIJEN. - REOHTER DIE AAN DE
OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEKENT HETWELK ZIJ WETTELIJK l'USSEN PARTIJEN
HEEFT.- GEEN SOHENDING VAN ARTIKEL 1134
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.
3° RECHTBANKEN. - BUHGERLIJKE ZAKEll. - MACHT VAN DE REOHTER AMDTSHALVE DE DOOR PAR'l'IJEN AANGEGEVEN REDENEN AAN TE VULLEN. - BESLISSING GESTEUND
OP VASTSTELLINGEN GEDAAN IN DE LOOP VAN
EEN PLAATSDEZOEK WAAROVER PARTIJEN HUN
STANDPUNT KONDEN LATEN GELDEN. - WETTELIJKHEID.

1°

ste nut voor· de eigenaar van het heersend ert (1).
2° Wanneet· een vonnis, in de uitlegging
welke het ervan geeft, aan een overeenlcomst het gevolg toelcent hetwellc zij
wettelijlc tussen pa1·t-ijen heeft, mislcent
het de bindende IM·acht van deze ove1·eenlcomst niet (2). (Burgerlijk Wetboek,

art. 1134.)
·
3° De beslissing van een rechter over de
betw·isting die hem wordt overgelegd,
kan wettelijlc steu.nen op vaststellingen
gedaan in de loop van een ,-egelmat-ig
plaatsbezoelc en waarover pa1·tijen hun
standpu,-nt hebben kunnen naar vot·en
bt·engen, zelfs zo part-ijen geen gewag
maaleten van d·ie vaststellingen (3).

(DAUTZENDERG,

'1'.

RADERMAOKER.)

ARREST.

tigde erfdienstbaarheia van overgang
aan de eigenaar van het heersend ert
de overgang op het dienend ert niet ~tit
sluitend voorbeho~tdt, geett van die overeenlcomst geen ve1'7claring wellce met de
termen ervan niet veren·igbaar is de beslissing naar l·uid waarvan partijen bedoeld hebben dat de erfdienstbaa,·heid
denJJijze zo~t uitgeoetend worden dat zij
de eigenaar van het dienend e1·t geen
nadeel zo~t berolclcenen zonde1· het min-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 maart 1956 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
·aanleg te Verviers;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
van de bewijskracht van de verkoopakte,
op 4 november 1937 voor notaris Bodet
verleden tussen Mevrouw de weduwe
Emile Lamberz, rechtsvoorgangster van
eerste verweerster, en eerste aanlegger,
inzonderheid van de bewijskracht van
artikel 4 van de bijzondere voorwaarden
dier akte, en schending van artikel 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis, na vastgesteld te hebben dat artikel 4 van de bijzondere voorwaarden
van de authentieke verkoopakte van
4 november 1937 welke partijen verbindt,
luidt << dat het de verkoopster en de kopers, alsmede hun rechtsopvolgers, geoorloofd is zonder beperking en kosteloos
gebruik te maken van gans het binnenplein der verkochte gebouwen om er zich
te voet te bewegen en er met voertuigen
te rijden )), en na verduidelijkt te hebben
dat dit artikel dient uitgelegd als « een
wederkerige erfdienstbaarheid gevestigd
hebbend welke iedere der partijen het
gebruiken toestaat van het deel van. het
plein dat de andere partij toebehoort )),
beslist heeft da:t er aanleiding bestond
« om van het gebied van deze erfdienstbaarheid uit te sluiten het deel van het
plein dat juist rechtover het woonhuis
van verweerders ligt )), en dienvolgens

(1) Raadpl. Burgerlijk W etboek, artikel 684;
bd. VI, nr 601.
(2} Verbr., 26 januari 1956 (Arr. Ve,·b,·.,
1956, blz. 422; Bull. en PASIC., 1956, I, 542}.

(3) Verbr., 1 februari 1957 (Arr. Ve1'b1·.,
1957, blz. 416; Bull. en PASIC., 1957, I, 645) ;
20 september 1957 (wpm, blz. 14; Hull. en
PASIC., 1958, ·I, 15).

1o Wanneer een bij overeenlcomst geves-
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dezen gemachtigd heeft om alle hindernissen welke zij op dit deel van het plein
mochten aangebracht hebben, in stand
te houden, en deze beslissing gesteund
heeft op het feit dat bet aanleggers onmogelijk zou wezen de uitoefenig van
hun recht van overgang op bewust deel
van bet plein door een wettige reden,
hoe gering ook, te rechtvaardigen, en
dat het uitoefenen van een recht bedrog
1oplevert wanneer
de bonder van dat
recht een ander schade berokkent zonder
uit zijn daad het minste voordeel te halen, dan wanneer bet vonnis mitsdien :
1 o geweigerd heeft de uitwerking te erkennen van een overeenkomst welke, gesloten, alll wet gold voor degenen die ze
gesloten hadden en voor hun rechtsopvolgers; 2° althans de overeenkomst uitgelegd heeft op een wijze welke niet te
verenigen is met de gebruikelijke en normale zin van de door partijen gebruikte
bewoordingen; · 3° vervallen is in een tegenstrijcligheid tussen redenen, welke
met het ontbreken en>an gelijkstaat, door
tegelijk te beslissen dat de authentieke
akte van 4 november 1937 ten behoeve
van het erf van aanleggers een erfdienstbaarheid van overgang over geheel het
verweerders toebehorende deel van bet
binnenplein vestigde, en dat deze erfdienstbaarheicl niet mocht uitgeoefencl
worden op een cleel van bewust plein;
4° het juridisch begrip van onrechtmatige en bedrieglijke daad miskend heeft,
door dit karakter toe te schrijven aan
bet uitoefenen van een recht, door partijen uitdrukkelijk en vrijelijk bedongen
in een overeenkomst welke in al haar
bedingen rechtmatig en geldig bevonden
is; dan wanneer, 5°, ook al kon de theorie van het misbruik van rechten de
rechters over de groncl ertoe brengen een
of meer bepaalde daclen, door aanleggers
verricht, voor onrechtmatig te houden,
zij in ieder geval geen rechtvaardiging
kon opleveren van de verenging, bij algemene beschikking, van de clraagwijdj;e
van een beding van een tussen partijen
regelmatig gesloten authentiek contract;
dan wanneer, 6°, het vonnis, door deze
verenging te steunen OD het feit clat
thans een zware vrachtautomobiel bet
binnenplein kon oprijclen zoncler te komen op he.t deel van dit plein dat v66r
het woonhuis van verweerclers gelegen is,
niet gerechtvaardigd heeft dat in de toekomst elk ancler gebruiken van de erfdienstbaarheid op bewust deel nooit zou
ingegeven zijn door een wettig belang
van aanlegger en nooclzakelijkerwijze een
onrechtmatige, beclrieglijke of kwaaclwillige daad zou uitmaken; dan wanneer de
bestreclen beslissing clus niet wettelijk
met redenen omkleed is :
Over de eerste vijf onclerdelen :

Overwegencle dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt clat
de rechtsvoorgangster van verweerders
aan de echtgenoten Hubert DautzenbergThielen in 1937 verkocht heeft hoevegebouwen en bet grootste deel van de
« cour d'honneur ll, begrepen in het goecl
van de verkoopster clat genoemd is
cc Chilteau Tor ll;
Overwegencle clat becling 4 van de bijzondere voorwaarden der verkoopakte bepaalcle cc clat het de verkoopster en de
kopers, alsmede hun rechtsopvolgers, geoorloofd is zonder beperking en kostf!loos gebruik te maken van gans het binnenplein cler verkochte gebouwen om er
zich te voet te bewegen en er met voertuigen te rijcleno ll;
Overwegende clat het bestreden vonnis
voor recht zegt clat krachtens dit beding
aanleggers, als eigenaars van het gekocht
erf, bonders zijn van een erfdienstbaarheicl van overgang over het aan verweerclers toebehorencl cleel van llet plein;
Dat het evenwel, onclerzoekencl welke
de wil van partijen geweest was en steunend op de gelegenheid van de plaats en
op de aan de akte extrinsieke omstandigheicl clat het gaan over het cleel van het
plein dat juist rechtover het woonhuis
van verweerders gelegen is clezen een nacleel zou berokken, en dat het aanleggers
onmogelijk is deze overgang door een
wettige reclen, hoe gering ook, te rechtvaarcligen, nit het gebiecl van de erfclienstbaarheicl bet aldus bepaald cleel
van het plein sluit;
Overwegencle clat het niet tegenstrijdig
is, onder ogen te nemen, enerzijds, het
erf clat de erfclienstbaarheicl client te verlenen, en, anclerzijds, het cleel van dat
erf waarop de erfdienstbaar.heid metterdaad client worden uitgeoefend; dat bet
vonnis trouwens niet zegt, zoals in het
clerde onclercleel van llet micldel verklaard
is, clat de verkoopakte een erfclienstbaarheid gevestigcl heeft cc op gans het aan
verweerders toebehorencl deel van het
plein ll, doch een erfdienstbaarheicl cc op
het aan verweerclers toebehorend deel
van l1et plein li;
' Overwegencle dat, naardien het tussen
partijen overeengekomen beding niet tot
doel heeft uitsluitencl aan aanleggers de
overgang op het plein te verlenen, de
rechter, door te beslissen dat partijen bedoeld hebben dat de erfdienstbaarheid
derwij ze zou ui tgeoefencl worden da t zij
de eigenaar van het dienencl erf geen nacleel zou berokkenen zoncler het minste
nut voor de eigenaar van het heersend
erf, van bewust beding geen met de termen ervan onverenigbare uitlegging ver-.
strekt heeft;
Overwegencle clat, waar het, in de nitlegging welke het ervan geeft, aan de
overeenkomst het gevolg toekent dat zij
0
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deze overeenkomst niet miskent :
Overwegende, dat de grieven, aangevoerd in het vierde en het vijfde onderdee! van het middel op een onjuiste nitlegging van het vonnis berusten;
Dat dit immers niet zegt dat aanleggers een onrechtmatige daad, welke een
rechtsmisbruik oplevert, verricht hebben,
doch zich ertoe bepaalt, in zijn overwegingen betreffende het navorsen van het
gemeenschappelijk voornemen van partijen, te releveren dat het uitoefenen
van de erfdienstbaarheid op het deel van
het plein dat juist rechto.ver de woning
van verweerders gelegen is voor dezen
nadelig zou wezen, zonder het minste nut
te bieden voor aanleggers;
Over het zesde O)lderdeel :
Overwegende dat het vonnis, zonder
deswege aangevallen te zijn, vaststelt dat
de erfdienstbaarheid toegestaan is ten
einde << de manmuvres van de vrachtwagens welke in de hofstede leveringen
doim, mogelijk te maken >> ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel mitsdien kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 1134,
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek,
van de bewijskracht der conclusies, door
partijen, v66r de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers genomen en van het
gerechtelijk contract, en van de rechten
der verdediging, doordat het bestreden
vonnis beslist heeft dat het gebied van de
erfdienstbaarheid van overgang, gevestigd door artikel 4 van de bijzondere
voorwaarden van de authentieke verkoopakte van 4 november 1937, verleden voor
notaris Dodet te Eupen, het deel van
het binnenplein niet begreep hetwelk
« juist rechtover het woonhuis van verweerders gelegen was », en hiertoe
steunt, niet op de termen van de authentieke akte of op de uitlegging welke
daarvan door een van beide partijen verstrekt was, doch enkel, bij toepassing
van de theorie van het misbruik van
rechten, op de omstandigheid dat het gebruiken, door aanleggers, van het bewust deel van het plein, niet denkbaar
was dan buiten elk wettig belang in hun.
nen hoofde en het volvoeren onderstelde
van onrechtmatige, bedrieglijke en jegens verweerders kwaadwillige daden,
dan wanneer geen van beide partijen in
hun conclusies v66r de rechter in hoger
beroep zich beriep op de theorie van het
misbruik van rechten, noch op voormelde
omstandigheden, en dat verweerders
zich ertoe bepaalden te betogen dat de
authentieke akte diende te worden nit-

gelegd als geen erfdienstbaarheid van
overgang gevestigd hebbend op het bewuste deel van het plein, dan wanneer
het bestreden vonnis dus een uitspraak
gegeven heeft over een door de rechtbank
van ambtswege opgeworpen punt, waardoor geen rechten van openbare orde in
discussie gesteld waren, dan wanneer
het mitsdien de bewijskracht van de conclusies der partijen, van het gerechtelijk
contract en van de rechten der verdediging geschonden heeft :
Overwegende dat verweerders v66r de
rechter in hoger beroep betwist hebben
dat artikel 4 van de bijzondere voorwaarden van de verkoopakte een erfdienstbaarheid van overgang vestigde, ten behoeve van het erf van aanleggers, op het
deel van het plein dat eigendom van verweerders gebleven was;
Overwegende, enerzijds, dat het vonnis
tot het uitleggen van vuormeld artikel 4
niet steunt, zoals het middel verklaart,
op de theorie van het rechtsmisbruik,
doch op de termen van de akte en op het
voornemen der partijen;
Overwegende, anderzijds, dat de beslissing van de rechter dat het uitoefenen
van de erfdienstbaarheid op het deel van
het plein cc dat juist rechtover de woning
van verweerders gelegen is » het dienend
erf een nadeel zou berokkenen, zonder
het minste nut voor het heersend erf,
steunt op feitelljke vaststellingen, gedaan in de loop van een regelmatig
plaatsbezoek waarover partijen hun
1standpunt hebben kunnen naar voren
'brengen en welke de rechter dienvolgens
wettelijk kon laten gelden;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
28 november 1957. -
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Z'itte·r, H. Sohier, raadsheer wa·nnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bareel.
Gelijkluirlendo ooncl~tsie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Struye en Demeur.
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BURGERLIJKE ZAKEN. ~
AFSTAND VAN HOGER BERGE.?. - AFSTAND
WELKE DOOR DE PARTIJ ZELF OF MITS BIJZONDERE LASTGEVING DIENT GEDAAN.
2° RECHTSVORDERING.- ZAAK VAN DE
ROL GESCHRAPT .. - KAN TERUG OP DE ROL
INGESCHREVEN WORDEN.

1° AFSTAND. -

1 o De atstand van het hager be1·oep kan,
in

b~wgerlijlce

zalcen, slechts geschierlen

-198door de partij zelf of mits een ltitdrukkelijke lnstgeving; de vleitbezor.oer die
nlleen mandnat gekregen heett ]Jnrtijen
te vertegenwoord·igen en concllts~es neder te leggen bezjt de hoedani'gheid van
bijzondere lasthebber niet (1). (Wetboek

van burgerlijke rechtsvordering, artikelen 402 en 470.)
2o De znak die vnn de rol geschmpt we1·d
Tcnn, in de voorwnarden gesteld bij al·tikel 29, lid 2, van het deo1·eet van
30 mnnrt 1808, tentg op de 1·ol ingeschreven worden (2).
(N. V. GENERAL CROWN CORiK CY,
T. N. V. CROWN CORK CY BELGIUM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 januari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1319, 1320, 1322, 1338, 1349, 1351, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 402, 403 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging 18 van de wet van 16-24 augustus
1790 op' de gerechtelijke inrichtingen, 19,
21 28 29 van het decreet van 30 maart
1808 bevattende het politiereglement der
discipline van de hoven en rechtbanken,
18 van het decreet van 6 juli. 1810 bevattende het reglement der organisatie en de
clienst van de keizerlijke hoven, 5 van de
wet van 22 juli 1927 wijzigende de wetten
op de gerechtelijke inrichtingen, en 29
van het koninklijk besluit van 1 september 1927 genomen in uitvoering van deze
wetsbeschikking, 6, 97 en 107 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
alhoewel het het beroep van 9 october
1953 tegen het vonnis der handelsrecht.:
bank te Antwerpen van 12 november 193o
niet ontvankelijk verklaart, nochtans het
beroep van 6 maart 1936 tegen dit vonnis
ontvankelijk verklaart, niettegenstaande
dat : 1 o door arrest geveld op tegenspraak
door het Hof van beroep te Brussel op
24 december 1937' (( a la demande des
avoues des parties, la cour (avait) biff(e)
cette cause du role general, comme terminee >> en 2° in haar regelmatig voor de
rechters ten grande genomen besluiten,
eiseres uitdrukkelijk liet gelden, onder
anderen << que cette radiation fut effectuee
a la demande expresse et reiteree de l'ap(1) Raadpl. verbr., 4 juni 1934 (Bull. en
1934, I, 309) , en de nota onderaan
verbr., 9 juni 1949 (ibid., 1949, I, 422).
(2) Raadpl. verbr., 19 januari 1950 (A1-r.
T'e 1·b1·., 1950, biz. 308; Bull. en PASIC., 1950, I,
327), en de nota.

PAsrc.,

pelante (hler verweerster) a la suite d'un
accord intervenu entre parties qui mettait
fin a taus les proces pendants entre les
parties taut devant le tribunal de commerce d'Anvers que devant la cour d'appel; ... que la radiation de l'appel dont
la cour fut saisie par acte d'appel du
6 mars 1936 etait la consequence d'un accord intervenu entre parties le 1~r aoilt
1936 et le 20 fevrier 1937 en vertu duquel
les principaux fabricants de bouchons
couronnes en Belgique se partag(erent) la
clientele sur le marche belge » om er het
bestaan van af te leiden ener berusting
van verweerster in het vonnis van 12 november 1935, om de reden dat : «de
schrapping aileen (de inschrijving op de
rol) betreft en het beroep laat bestaan;
... dat (het) bewijs (van een verzaking
aan het beroep) niet O!l rechtsgeldige
wijze wordt gebracht door de melding
dat de zaak beeindigd is; dat deze melding niet vereist is voor de schrapping;
,dat de bedoeling van znlke overbodige
melding vanwege de pleitbezorgers niet
op zich zelf duidelijk is; dat daa1'om
geenszins als vaststaande kan aangezien
worden dat de pleitbezorgers meer gewild
hebben dan een onnodige inlichting te verstrekken en integendeel zouden hebben
willen verklaren dat zij van de partijen
de uitdrukkelijke lastgeving gekregen
hadden aan het beroep te verzaken; dat
deze verzaking evenmin spruit uit een
pleitnota... noch ... uit de handelsovereenkomsten van partijen; dat ook nifit
vermoed mag worden dat appellante (hier
verweerster) haar beroep verzaakte omdat zij, na de schrapping, geruimen tijd
de handelingen van geintimeerde (aanlegster) gedoogde; dat verzakingen niet vermoed worden »; eerste onderdeel, dan
wanneer, de berusting ingeroepen door
eiseres beheerst zijnde door de beginselen
der ratificatie der contracten, . de wettelijke bewijsvoering ervan kon geleverd
worden volgens artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek; dat het arrest de draagwijdte van dit middel miskent, of, ten
minste, er niet voldoende noch volledig
op antwoordt door er zich toe te beperken
het bewijs van een berusting in het beroepen vonnis te zoeken zonder bijzonder
het verband na te gaan dat bestond tussen de verklaringen van partijen geacteerd in het arrest van 14 december 1937
en de accoorden en overeenkomsten van
1 augustus 1936 en 20 februari 1937 (schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322, 1338 van het Burgerlijk Wetboek, 402, 403 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtspleging, en 97 van
de Grondwet); tweede onderdeel, dan
wanneer de verklaring dat de zaak beeindigd was, geacteerd in het arrest van
24 december 1937, noch nutteloos, noch
overbodig was, namelijk ten opzichte van
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-199de wetten betreffende het houden der rollen van de hoven en rechtbanken; dat
door van deze valse premissen de grondslag van haar redenering te maken, die
ertoe leidt gezegd arrest alle zin en zijn
juiste draagwijdte te ontnemen, de bestreden beslissing alzo de artikelen 1319,
1320, 1322, 1349, 1351, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet
geschonden heeft, dat door het beroep van
6 maart 1936 te ontvangen en door over
dit beroep recht te spreken zonder zorg
te dragen voor zijn regelmatige herinschrijving in de rol van het hof, het arrest daarenboven de wetten der rechterlijke inrichtingen aangeduid in het middel
geschonden heeft, alsook de artikelen 6,
97 en 107 van de Grondwet :
Over het eerste onderdeel :

perken van het geloof verschuldigd aan
de ·akten, de feiten ingeroepen tot staving
van de beweerde berusting heeft beoordeeld;
Dat het geenszins het geloof geschon'
den heeft verschuldigd aan het arrest van
schrapping waarvan het de termen herneemt al vaststellend da t in die beslissing geen verklaring van verzaking voorkomt;
Dat het ook een passend antwoord
heeft verstrekt op de conclusies van aanlegger en een juiste toepassing heeft gemaakt van de artikelen 402, 403 en 470
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging daar de afstand enkel kan gedaan
worden door de partij zelve of door haar
lastdrager, dus niet door een pleitbezorger wanneer deze lastdrager er slechts
mede gelast is de partij in het geding te
vertegenwoordigen en te concluderen;
vVaaruit volgt dat het eerste onderdeel
ongegrond is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de pleitbezorgers verklaard hebben de
schrapping van de zaak te vragen zonder
te verklaren de uitdrukkelijke lastgeving
te hebben ontvangen het boger beroen te
verzaken en tla t de door aanlegster ingeroepen elementen geen berusting in de
beroepen vonnissen bewijzen, het arrest
terecht. beslist heeft dat de melding dat
de zaak zou geeindigd zijn nutteloos en
overbodig is;
Overwegende dat een zaak die geschrapt
is, terug op de rol mag ingeschreven worden krachtens artikel 29 van het decreet
van 30 maart 1808 ;
Dat, in strijd met de bewering van het
middel, de zaak werkelijk terug op de rol
gebracht werd zoals blijkt uit de meldingen van het arrest en uit de conclusies
van aanlegster zelve;
vVaaruit volgt dat het tweede onderdeel
niet kan ingewilligd worden;

Overwegende dat het bestreden arrest,
na erop gewezen te hebben dat « bij arrest van 14 december 1937 het beroep van
6 maart 1936 van de algemene rol geschrapt werd op vraag van de pleitbezorgers de zaak beeindigd zijnde ''• er aan
herinnert zonder dienaangaande gecritiseerd te 'worden, dat de schrapping van
de rol een aide is die het hoger beroep
laat bestaan en dat een verzaking van -bet
hoger beroep nog een ander akte is waarvan het wettelijk bewijs dient geleverd ;
Dat het, onderzoekende of dit bewijs
geleverd werd, beslist dat het niet geleverd is door de melding dat de zaak geeindigd is, daar de bedoeling van deze
melding niet op zich zelve duidelijk is
zodat het niet als vaststaande kan aangenomen worden dat de pleitbezorgers
zouden willen verklaren dat zij van partijen de uitdrukkelijke lastgeving ontvangen hebben het hoger beroep te verzaken;
Dat het arrest, insgelijks de middelen
onderzoekende van aanlegster tot staving
van de bewering da t verweerster zou berust hebben in de beroepen vonnissen,
vaststelt dat deze verzaking blijkt :
Om die redenen, verwerpt de voorzie1o noch uit een 'pleitnota, niet getekend
door de pleitbezorgers, 2° noch uit de han- ning; veroordeelt aanlegster tot de kosdelsovereenkomsten van nartijen - aldus ten.
de door verweerster ingeroepen overeen29 november 1957. ~ 1" kamer. - Yoorkomsten bedoelende -, 3° noch hieruit zitte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. dat verweerster geruimen tijd de handeFerslaggever, H. de Clippele. - Gelijklingen van aanlegster gedoogd heeft;
-luidende oonol~tsie, H. Ganshof van der
Overwegende dat uit deze beweegrede- Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,
nen blijkt dat, in strijd met hetgeen het HH. Van Ryn en della Faille d'Huysse.
middel aanvoert, het arrest aangenomen
heeft dat de verzaking van het hoger beroep kan voortvloeien uit een berusting
in het beroepen vonnis en ook het verband
2" KAMER. - 2 december 1957
nagezocht heeft tussen de verklaring dat
de zaak geeindigd was, en de door aanlegster ingeroepen berusting van verweer- VERKEER. - VLUCHTMrsm.1rm. ~ HANDEster;
LING OM NIE1' BIJ DE NODIGE BEVINDINGEN AANWEZIG TE ZIJN. BESTANDDEEL VAN BET
Dat het arrest soeverein, binnen de

