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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
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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

-200MISDRTJF. BESTANDDEEL VERSCHILLEND
VAN DE KENNIS DAT RET RIJTUIG EEN ONGEVAL
HEEFT VEROORZAAKT.

Het inzicht aan de nodige bevindingen te
ontsnappen bij middel van de vlucht
maakt een bestanddeel uit van het
vl~tchtmisdrijf omschreven door art-ikel 2bis van de wet van 1 a~tg·ustus 1899,
aangevu.ld doo1· deze van 1 a~tgustus
1924; dit bestanddeel verschilt van de
omstandighe·id dat h'i,i, d·ie de vlucht
nam, wist dat z'ijn djt~tig een ongeval
vet·oorzaakt had (1).
(DE MALEINGREAU D'HEMBISE.)
ARREST.'

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 mei 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 2bis van de wet van 1 augustus 1899 (wet van 1 augustus 1924, art. 3),
doordat het bestreden vonnis aanlegger
veroordeeld heeft uit hoofde van vluchtmisdrijf (telastlegging B), zonder het
middel te beantwoorden dat bij conclusies
hieruit afgeleid was dat, zo aanlegger na
een lichte botsing zijn weg vervolgd heeft,
hij dit niet gedaan heeft ten einde zich
aan de nodige bevindingen te onttrekken,
een wezenlijk element van het misdrijf :
Overwegende dat, voor het uitspreken
door de rechtbanken van de vervallenverklaring van het recht een rijtuig te besturen tegen degenen die inbreuken op
voormeld artikel 2bis plegen, deze wetsbepaling niet enkel vereist dat de bestuurder van het rijtuig die de vlucht
neemt weet dat zijn rijtuig een ongeval
veroorzaakt of daartoe aanleiding gegeven heeft, doch daarenboven dat hij aldus
handelt om niet bij de nodige bevindin-·
gen aanwezig te zjin;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies betwistte een dergelijk oogmerk gehad te hebben, onder aanvoering dat dit
oogmerk uit generlei element der zaak
bleek en dat het zelfs des te minder waarschijnlijk was daar hij, zodra hij in kennis was gesteld van de schadelijke gevolgen der botsing, het bedrag der schade, loosstelling aangeboden had;
Overwegende, waar het bestreden vonnis zich ertoe beperkt te zeggen « dat na
kortere of langere tijd vergoeding van
(1) Verbr., 13 december 1954 (Arr. Ye1·br.,
1955, biz. 266; Bull. en PASIC., 1955, I, 365, en
nota 1).
(2) Verbr., 19 december 1955 (A?'I·. Yerb1·.,

de schade geenszins in zich sluit dat beklaag·de niet het oogmerk had zich aan
de nodige bevindingen te onttrekken JJ,
het niet vaststelt dat het bewijs van het
door beklaagde ontkend oogmerk bijgebracht is;
Dat het vonnis dus geen passend antwoord op .de conclusies verstrekt en· artikel 97 van de Grondwet schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestre- .
den vonnis, doch enkel in zover het aanlegger veroordeelt nit hoofde van vluchtmisdrijf tot een geldboete van 200 frank,
hem vervallen verklaart, gedurende twee
maand, van het recht een rijtuig te besturen op de openbare weg en hem in
de kosten verwijst; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; laat de kosten de
Staat ten laste; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zetelende in hoger beroep.
2 december 1957. - 2° kamer. - V001'zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
Gelijlcl~tidende conclusie, H. Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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1° VERNIELING VAN AFSLUITING.AFSLUITING. -

BEGRIP.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAREN. :1\fiDDEL HETWELK NIET AANDUIDT HOE DE INGEROEPEN WETSBEPALING GESCHONDEN WERD. -- NIET ONTVANKELIJK.

1 o Een onroereride h·indernis voor het beschermen van het eiuendom, wellce met
dit doel geplaatst is en daa1·toe geschilct
is, lean een afsluiting uitmaken wellce
besche1·md is door artilcel 545 van het
Strafwetboelc (2).
2° Het middel hetwellc niet venl~tidelijkt
waarin het bestreden an·est de in het
rniddel aanyeduide wetsbepaling zo~t
hebben geschonden is n·iet ontvankelijlc (3).
(SMOLDERS, T. DETOURBE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
1956, blz. 309; Bull. en PASIC., 1956, I, 392, en
nota 1).
(3) Verbr., 26 maart 1956 (A1~·. Yerbr., 1956,
biz. 615; Bull. en PASIC., 1956, I, 787).

-201Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de voorzieningen n:i,et
ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang
in zover zij gericht zijn tegen de beschikkingen van het arrest waarbij de tegen
aanleggers ingebrachte telastleggingen
verjaard of niet bewezen verklaard zijn;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 545 van het Strafwetboek, hetwelk enkel van vernieling
van afsluiting melding maakt en hetwelk
het hof toepast tot bestraffing van het
wegnemen van een betonnen, paal die op
zichzelf geen afsluiting in de zin van
de wet kan opleveren :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de kwestieuze pilaster « een
onroerende hindernis voor het beschermen van het eigendom, · welke met dit
doel geplaatst is en daartoe geschikt is ll,
uitmaakte;
Dat het arrest eruit afleidt dat aanleggers, door bewuste pilaster weg te nenien, een afsluiting vernield hebben;
Dat deze beoordeling van feitelijke
aard en, derhalve, soeverein is;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, dan wanneer beklaagden door regelmatige nedergelegde conclusies deden gelden dat de aanwezigheid van de paal het
uitoefenen van een erfdienstbaarheid,
welke bekrachtigd is door een in kracht
van gewijsde gegaan en ten voordele van
beklaagden gewezen vonnis, niet enkel
moeilijk doch zelfs onmogelijk maakte;
Overwegende dat het middel, nu het
niet verduidelijkt waarin het arrest de
in het middel aangeduide bepaling zou
geschonden he ben, niet ontvankelijk is;
Aangaande de over de burgerlijke vorderingen gewezen beslissing :
Overwegende dat aanleggers geen bijzonder middel inroepen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
2 december 1957. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
Gelijkl~~idende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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Zo een dOor een bestuurder verrichte verwarrende manmuv1·e niet noodzakelijlc
een onvoorzienbare ge1Je1trtenis uitmaalct voor de andere bestmwders kan
dit nochtans het geval zijn ingevolge de
omstandigheden (1).
(MARITS, T. JURGENS EN CONSORTEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
In zover de voorziening gericht is tegen
de beslissingen, gewezen over de burgerlijke vorderingen van aanlegger tegen
Jurgens en van Blaxell tegen aanlegger :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, 16, 4, en 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende
Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest overweegt dat aanlegger een
onvoorzienbare hindernis uitmaakte voor
Jurgens aan wie zijn snelheid dus niet
mocht verweten worden, om de redenen
<< dat een onvoorzienbare hindernis wordt,
het voertuig dat, onder de ogen van een
bestuurder rijdend, plotseling een abnormale en onverwachte manreuvre uitvoert;
dat een verwarrende manceuvre de onvoorzienbaarheid ervan bewijst ll, en bij
overneming van de redenen van de eerste
rechter verklaart dat de snelheid van degene die verkeersvoorrang genoot « het
absoluut karakter van zijn voorrangsrecht niet kon wijzigen ll en « dat hij die
een door de wet erkende absolute prioriteit niet in acht neemt, voor de berijder
van de prioritaire weg een onvoorzienbare
hindernis uitmaakt ll, dan wanneer, 1" het
miskennen door een weggebruiker van de
bepalingen van de Wegcode niet noodzakelijkerwijze een in feite onvoorzienbare
gebeurtenis is (schending van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 16,
4, en 26 van het koninklijk besluit vim
8 april 1954); 2° de bovenaangehaalde
overwegingen geen antwoord opleveren op
de conclusies waardoor aanlegger betoogd
had « dat een weggebruiker die verkeersvoorrang verschuldigd is niet steeds noodzakelijkerwijze een onvoorzienbare hindernis is door het feit dat hij een voorrang niet in acht neemt; dat de voorzien-

VERKEER. -

VERWARRENDE MANCEUVRE
VAN EEN BESTUURDER. MANCEUVRE DIE
EEN ONVOORZIENBARE GEBEURTENIS RAN UITMAE:EN VOOR ANDERE BESTUURDERS.

(1) Verbr., 22 maart 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 643); 5 maart 1956 (ibid., 1956, I, 706) ;
en 2 juli 1956 (ibid., 1956, I, 1224).

-202baarheid een feitelijke vraag J.s waarvan
de oplossing naar gelang van de gevallen
verandert en dat ten deze de voorrang
genietende weggebruiker die de andere
gebruiker zag zelfs niet met zekerheicl
zijn eigen voorrang kon kennen ll (schencling van artikel !}7 van de Gronclwet);
3° de bovenaangehaalcle overwegingen van
het bestreclen ·arrest in tegenstrijd zijn
met de reclenen van cle eerste rechter en
clan wanneer althans de reclenen van het
bestreclen arrest, in zover clit verklaart
clat iVIarits een onvoorzienbare hinclernis
uitmaakte, aangetast zijn door dubbelzinnigheid, wat met het ontbreken van redenen gelijkstaat (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
als beginsel vooropstelt dat een voertuig
een onvoorzienbare hindernis worclt ingeval het, « onder de ogen van een bestuurcler rijdend, plotseling een abnormale en
onverwachte manamvre uitvoert; dat een
verwarrende manamvre het onvoorzienbaar karakter ervan bewijst ll ;
Overwegencle clat, al stelt de bestreden
beslissing ten onrechte als een rechtsregel
dat een verwarrencle manamvre een onvoorzienbare gebeurtenis is, zij er evenwei aan toevoegt, de font van aanlegger
afieiclencl nit bepaalde feiten welke zij nacler aandujdt, clat cleze font clermate
zwaar is dat zij de stuurfouten dekt welke
een bestuurcler heeft begaan die « verward ll is in << wat hij wettig kon voorzien ll, aldus in feite beslissend dat de
verwarrencle manamvre voor verweerder
Jurgens een onvoorzienbare gebeurtenis
opgeleverd lweft;
Dat clit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende clat nit het op het eerste
onclercleel verstrekte antwoorcl blijkt dat
het bestreden arrest de conclusies beantwoorcl heeft waarcloor aanlegger betoogd
had clat een weggebruiker die voorrang
verschulcligcl is niet noodzakelijkerwijze
een onvoorzienba~·e hinclernis is door het
feit . clat hij een voorrang niet in acht
neemt;
Overwegencle cla t de bestreclen beslissing de feitelijke omstancligheclen vermeldt waaruit zij afieiclt clat aanleggers
manceuvre onvoorzienbaar was; clat zij op
de verklaring « dat verweercler, toen hij
een andere weggebruiker zag aankomen,
zijn eigen voorrang niet kon kennen ll, in
het kort antwoorclt clat het onmogelijk is
clat aanlegger de mening van verweercler
op dit punt heeft kunnen raden;
Over het clerde onderdeel :
Overwegencle clat er generlei tegenstrij-

digheicl heerst tussen de redenen van het
beroepen vonnis en die van de beslissing
welke de redenen van dat vonnis heeft
overgenomen;
Dat immers het vonnis, ten antwoorcl
op het tot verweerder gericht verwijt dat
zijn snelheid te hoog was, verklaard heeft
dat de voorrang van de gebruiker van de
hoofdweg absoluut is; dat cleze zienswijze
zonder dubbelzinnigheicl overgenomen is
door het bestreden arrest hetwelk beslist
clat de snelheid van verweerder aileen als
bezwarend zou zijn aan te merken ingeval
Marits een onvoorzienbare hinclernis opgeleverd had;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 december 1957. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen.
GeUjlclt~idende oonolusie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. ~ Pleiters, HH. Simont en Van
Ryn.
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LASTERLIJKE AANTIJGING.

BE-

GRIP.

Uit de tennen van a1·tikel 443 van het
Strafwetboelc bUjlct dat, voor het aanwezig zijn van het misdl"ijf van laste1·lijke aanti.iging, het volstaat dat het
wettel-ijlc bewijs van het ten laste gelegd jeit niet gelwve1·d of door de wet
niet toegelaten wordt ,· niet is ve1·eist
dat het bew·ijs geleve1·d worde dat de
aant-ijging vals is. (Strafwetboek, arti-

kelen 443 en 447.)
(DE KOOK.)
ABBES'!'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 maart 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 443, 444 en
447 van het Strafwetboek, doordat het
bestreden arrest, bij bevestiging van het
beroepen vonnis uitspraak doende, aanlegster uit hoofde van lasterlijke aantijgingen veroordeelt tot een straf van vier
Iilaancl gevangenis en 100 frank geldboete, gebracht op 2.000 frank, of een
maancl vervangencle gevangenis, dan wanneer aanlegster zich beklaagt over een
erfenisbelaging welke in samenhang staat
met de telastlegging, en dan wanneer
deze clerhalve enkel bewezen kan worden
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verklaard indien aangetoond is dat de
klacht van aanlegster niet gegrond is :
Overwegende dat uit de termen van artikel 443 ·van het Strafwetboek blijkt
dat, voor het aanwezig zijn van het misdrijf, het volstaat dat het wettelijk bewijs van het ten laste gelegd feit niet
geleverd of door de wet niet toegelaten
wordt;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
door aanlegster genomen conclusies, het
bestreden arrest, door de telastlegging
bewezen te verklaren .zoals zij in de termen van artikel 443 van het Strafwetboek luidt, wettelijk het bestaan vastgesteld- heeft van alle elementen van het
misdrijf, en onder meer van het niet leveren van het bewijs van het ten laste
gelegd feit of van het verbod zulk bewijs
te leveren;
En overwegende dat de substantffile of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2 december 1957. - 2e k;amer. - Voorzittei·.• H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
Gelijkhtidende oonol~tsie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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INKOJVISTENBELASTINGEN.

BEDRIJ'FSBELAS'fiNG. NIJVERREIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJ'VEN. GEDEELTELIJ'KE BELAS'l'INGVRIJ'DOM VAN ZEKERE VERWEZENLIJ'KTE OF IN DE REKENINGEN EN INVEN'fARISSEN UITGEDRUKTE MEERWAARDEN. BELASTINGVRIJ'DOM BE'l'REWL' ALLEENLIJ'K DE
MEERWAARDEN VAN DE IN RET BEDRIJ'F GEiNVENTEERDE AC1'IV A EN 'NIE'l' DE WINS'l'EN DIE
VOORTVLOEIEN UIT DE GEDANE VERRICHTINGEN.

INKOJVISTENBELASTINGEN.

2°

BEDRIJ'FSBELASTING. NAAMLOZE VENN001'0PGERICH'f MET RET OOG OP RET
SCHAP. UITOEFENEN VAN EEN VVINSTGEVENDE BEDRIJ'FSACTIVITEIT. ~ ACTIVA VAN DE VENNOOTSCHAP
REBBENDE NOODZAKELIJ'K EEN BEDRIJ'FSKARA:KTER.

3°

INKOJVISTENBELASTINGEN.
BEDRIJ'FSBELASTING. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HANDEL DRIJ'VENDE IN ONROERENDE GOEDEREN. VER!KOOP VAN IN DE VENNOOTSCHAP
GEiNVESTEERDE IMMOBILIEN. VERVVEZENLIJ':KTE MEERVVAARDE. ARREST RETWELK
GEEN GEDEELTELIJ'KE BELAS1'INGVRIJ'DOM TOE0P
STAAT VAN VOORMELDE MEERVVAARDE. -

GROND VAN RET NIE'f PROFESSIONEEL KARAKTER VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN.- 0NWETTELIJ'KHEID.

1 o De bij a1·tilcel 27, parauraaf 2bis, van
de samengesohakelfle wetten toegelcenfle
gedeeltelij ke belastingvrijdom floelt niet
op de door fle nijverheifls-, hanflels- of
lanclbottwbedrijven verwezenlijlcte winston wellce ~tit de geflane verriohtingen
voortkomen maar beoogt alleenUjlc de
meerwaarflen van fle in het beflrijf geinvesteerde aotiva, flit is de meerwaarflen op onbepaalfle tijflstippen tot
stanfl gekomen in fle loop van de exploitatie en flie jiotief beschottwfl worflen als een winst van het jaar gedtt1·ende hetwellc het bestaan van die
meerwaarfle gebleken is (1).
2° Een naarnloze vennootschap is een
1·echtswezen hetwellc uitslttitend opgericht is met het oou op het ttitoetenen
van een winstgevende beflrijfsaotiviteit;
zij bezit niets dat niet tot flit floel gebrttikt worflt en al haar activa en namelijlc de in haar exploitatie ge'investee1·de onroerenfle uoefleren hebben·
noodzalcelijk een beflrijfska1·alcter (2).
3o Het an·est hetwellc, otschoon het aanneemt flat mwoerenfle goederen welke
flom· een naarnloze vennootschap' hanflel
drijvenfle in immobiliiin verlcocht worden in haaT exploitatie ue'investee1·fl
waren, nietternin besUst flat de op die
uoefleren verwezenlijkte meenvaarfle
geen gefleeltelijlce belastingVTijdorn geniet ove1·eenkomstig artilcel 27, paragraaf 2bis, van de sarnengeschalcelde
wetten o1n 1·eflen dat het geen beflTijfsimrnobiWin gold, rechtvaarfligt niet wettelij 1c zijn fUspositief (3).
(N. V. <<COMPAGNIE FORESTIERE ET FONCIERE DES
FLANDRES )), IN VEREFFENING, T. BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 27, paragraaf 2bis, littera a,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het be(1) (2) en (3) Verbr., 9 juli 1957 (Ar1·. Ye•·br.,
1957, biz. 958; Bull. en PASIC., 1957, I, 1347).
Raadpl. oak verbr., 21 november 1957 (Bull. en
PASIC., 1958, I, 299).
Zie de voetnota getekend R. D. onderaan
onderhavig arrest in Bull. en PAsrc., 1958, I,
351.
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1, 2, paragraaf 1, en 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 16 januari 1948, doordat het
hof van beroep beslist dat de bepalingen
van voormeld artikel 27, paragraaf 2bis,
littera a, niet toepasselijk zijn op de
meerwaarden welke de in het bedrijf
van aanlegster gestoken immobilH~n verkregen hebben en welke gebleken zijn
naar aanleiding van het verkopen van
die immobilien, om de enkele reden dat
zij geen bedrijfsimmobilien waren :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
aanslagen welke ten geschille blijven, te
we ten de aanslagen over de dienstj aren
1949 tot 1951, door de administratie gevestigd zijn met opneming, in de belastbare grondslag, van de sommen welke zij
beschouwde als de bij hun verkoop gebleken meerwaarde vertegenwoordigend
van in het bedrijf gestoken immobilien;
Overwegende dat het bestreden arrest,
hoewel aannemend, zonder deswege gecritiseerd te zijn, dat het niet betwist
bedrag van die meerwaarden een vermeerdering vertegenwoordigt van in het
bedrijf geinvesteerde activa, welke vermeerdering ingevolge het verrichten van
verkopen gebleken is, beslist dat voor
deze meerwaarde geen belastingvrijdom
verleend is in de mate bepaald bij artikel 27, paragraaf 2bis, littera a, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, omdat zij verkregen is op onroerende goederen welke niet
rechtstreeks voor de uitoefening van het
bedrijf dienen doch gekocht en verder
verkocht zijn met een louter speculatief
doel, overeenkomstig het maatschappelijk voorwerp van de in immobilien handelende, aanleggende vennootschap;
Overwegende, ongetwijfeld, dat de in
artikel 27, paragraaf 2bis, omschreven
belastingvrijdom niet geldt voor de in het
eerste deel van paragraaf 1 van artikel 27
bedoelde winsten, namelijk de winsten
welke voortvloeien uit al de gedane verrichtingen; dat voormelde paragraaf 2bis
enkel een voorbehoud is, gemaakt ten
aanzien van de vermeerderingen van geinves1;Jeerde activa, dit wil zeggen de
meerwaarden welke in de loop van de
exploitatie op onbepaalde tijdstippen tot
stand gekomen zijn, en welke in het
tweede deel van paragraaf 1 van artikel 27 fictief beschouwd worden als een
winst van het jaar in de loop van hetwelk
het bestaan van die meerwaarde gebleken is;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het hof van beroep de bedragen welke naar aanlegster beweert,
ten onrechte in de belastbare grondslagen

zijn begrepen, beschouwd heeft als een
dergelijke meerwaarde van in het bedrijf
gestoken activa; dat de in voormelde paragraaf :!bis omschreven belastingvrijdom. dus in beginsel toepasselijk was voor
de vaststelling van de belastbare meerwaarde;
Overwegende dat deze bepaling onder
meer melding maakt zonder voorbehoud,
van de bedrijfsimmobilien;
Overwegende dat in een naamloze vennootschap, aangezien het rechtswezen dat
zij uitmaakt opgericht is met het oog op
het uitoefenen van een winstgevende bedrijfsactiviteit, dat wezen niets bezit dat
niet tot dat doel gebruikt wordt en dat
clerhalve al de in het bedrijf geinvesteerde onroerende activa van dat wezen noodzakelijkerwijze een bedrijfskarakter hebben;
·
Overwegende dienvolgens dat het bestreclen arrest, door aanlegster, naamloze
vennootschap, het voorcleel van de gecleeltelijke belastingvrijdom, omschreven
in voorme1d artikel 27, paragraaf 2bis,
littera a, te weigeren ten aanzien van de
meerwaarde welke vastgesteld is door de
verkoop van in haar bedrijf gestoken onroerende goederen, om de reden dat deze
goederen geen bedrijfsimmobilien waren
wijl zij niet als productiemidclelen waren
aan te zien, zijn dispositief niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ver breekt het bestreden arrest, behalve in zover het het beroep zonder voorwerp verklaard heeft ten
aanzien van de aanslagen over het dienstjaar 1948; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal· gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
3 december 1957. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu.
- Gelijklttidende conclttsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.

2e KAMER. -

3 december 1957

1° BEWIJS. - DIRECTE BELASTINGEN.- BEWIJS VAN BET BESTAAN VAN EEN CONTRACT
VAN REKENING"COURANT. - BEWIJS DOOR EEN
DERDE TOEGELATEN BIJ MIDDEL VAN GETUIGENISSEN EN VERMOEDENS.
2° REKENING-COURANT. - STORTING
VAN BEZOLDIGINGEN OP EEN REKENING-COURANT. - !NSCHRIJYING VAN DE STORTING OP

!.-:-_ '-
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BETALING GELIJK 'l'E
S'l'ELLEN.

1 o Een derde mag het bestaan van een
contract van 1·elcening-co·urant bewijzen
bij middel van geh~igenissen en vermoedens. (Burg. Wetb., art. 1341 en 1348.)

2° De rechte1·, die door een soevereine be' oordeling van de fe-iten en de oogmerlcen
der partijen beslist heett dat bezoldigingen op een relcening-cou1·ant werden
ingeschreven, heett wettelijk hien~it
k~~nnen afteiden dat do01· deze inschrijving een privatief recht ten voordele
van de betroklcene was vastgesteld en
dat z·ij als betaling gold.
(SAVINIEN, 'l'. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, zonder in dit opzicht gemotiveerd
te zijn, het bestaan bevestigt van een
contract van rekening-courant gesloten
tussen aanlegger en de N. V. « Imprimeries Generales ll, en hieruit afieidt dat
de inschrijving van sommen op het krediet van de rekening van aanlegger in de
boeken van voormelde vennootschap geopend tot gevolg gehad heeft de eigendom
ervan ipso facto in het patrimonium van
de titelvoerder der rekening te doen vallen, dan wanneer : 1° aanlegger nooit erkend heeft dat een contract van rekening-courant tussen de « Imprimeries Generales ll en hemzelf gesloten is; 2° nooit
enig geschrift opgemaakt is tot vaststelling van het bestaan van het beweerd
contract van rekening-courant; 3° aanlegger in zijn conclusies zich ertoe bepaalt te erkennen dat de litigieuze bedragen ingeschreven zijn op het krediet van
zijn rekening, deze laatste term dienende
te worden begrepen in zijii gebruikelijke
zin van « boekhoudingsonderdeel, balanselement ll; 4° verweerder zelf, al doet hij
bij conclusies het bestaan van een « rekening-courant ll gelden, klaarblijkelijk aan
deze uitdrukking haar louter boekhoudkundige betekenis geeft, vermits hij inderdaad niet poogt daaruit de gevolgtrekkingen af te leiden welke uit een
contract van rekening-courant zouden
voortvloeien; 5° aangenomen dat het bestaan van een contract van rekening-cou-

rant bewezen zij, en bij gebreke van
enige wettelijke definitie van dit contract, de rechter, vooraleer uit bewust
contract gevolgtrekkingen van juridische
aard af te leiden had dienen te wijzen op
de feitelijke gegevens waaruit hij besluit
tot de wil der partijen om het e€mvoudig
inschrijven van de litigieuze sommen op
het krediet van aanleggers rekening-courant aan te zien als geldend voor betaling of schuldvernieuwing :
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat het voorschrift van
artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek,
hetwelk in bepaalde gevallen vereist dat
een akte v66r notaris of een onderhandse
akte wordt opgemaakt, enkE<l op de contracterende partijen en niet op de derden betrekking he eft;
Dat derhalve het bestreden arrest, om
de belastingschuld van aanlegger jegens
de Staat te bepalen, wettelijk heeft kunnen beslissen dat een contract van rekening-courant was gesloten tussen aanlegger en de vennootschap << Imprimeries Generales ll waarvan hij tegelijk bediende
en een der beheerders was, hoewel het
bestaan van dit contract, zoals in het
middel beweerd is, noch door aanlegger
was erkend, noch bij een geschrift was
vastgesteld;
Over het derde en het vierde onderdee! :
Overwegende dat het bestreden arrest
de termen van de conclusies, waarin aanlegger zich ertoe beperkte te erkennen
dat het bedrag van zijn bezoldigingen op
het krediet van zijn rekening geboekt
was, niet miskend heeft, vermits het niet
steunt op de erkenning, door aanlegger
bij conclusies, dat die rekening een rekening-courant was;
Dat het evenmin de inhoud van de conclusies van verweerder miskend heeft die
daarin uitdrukkelijk het bestaan van een
rekening-courant deed gelden;
Over het vijfde onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond door een beoordeling van de feiten
en de oogmerken der partijen, en dienvolgens soeverein, beslist heeft dat de rekening van aanlegger bij de vennootschap
welke hem bezoldigingen schuldig was,
een re)l:ening-courant was ;
Dat, aangezien aanlegger bij conclusies
geen omstandigheden ingeroepen heeft
van aard die beoordeling uit te sluiten,
de rechter over de grond zijn beslissing
op dit punt niet behoefde omstandiger te
rechtvaardigen;
Dat, vastgesteld hebbend dat het bedrag der bezoldigingen op die rekeningc6urant was ingeschreven, hij hieruit
wettelijk heeft kunnen afieiden dat door
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deze inschrijving een privatief recht ten
voordele van aanlegger was vastgesteld
en dat zij als betaling gold;
·
Dat geen van de onderdelen van het
middel mitsdien kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97, 110 en
111 van de Grondwet, en 25, paragraaf 1,
2°, 32, paragrafen 3 en 4, 35, paragraaf 1,
39 en 21, lid 2, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besulit van de Regent van
15 januari 1948; doordat het bestreden
arrest, hoewel vaststellend dat de inkomsten welke aanlegger in 1950 en 1951 verdiend heeft hem niet metterdaad betaald
zijn in de loop van die jaren, ze desniettemin begrijpt in de belastbare · grondslag
van de dienstjaren 1951 en 1952, dan wanneer het arrest vaststelt clat aanlegger
nagelaten heeft de uitbetaling van de
litigieuze inkomsten te vorderen; dan
wanneer het aldus inipliciet vaststelt dat
aanlegger noch in 1950, noch in 1951 over
bewuste inkomsten beschikt heeft, en
dan wanneer, onder het regime dat v66r
de wetten van 7 juli 1953 en 28 maart
1955 vigeerde, de inkomsten, aangeduid
in artikel 25, paragraaf 1, 2°, van de samengeschakelde wetten, nooit belastbaar
waren clan als inkomsten verbonden aan
het jaar tijdens hetwelk de verkrijger er
werkelijk over beschikt had, de wetgever
afwijkingen van dit beginsel - slechts
in zake de mobilienbelasting - enkel gestelcl hebbend bij artikel 21, lid 2, van
voormelde samengeschakelde wetten :
Overwegende aat, wanneer het bestreden arrest verklaart dat aanlegger zich
vrijwillig ervan onthouden heeft metterclaad de uitbetaling van zijn bezoldigingen te vorderen, het daardoor geenszins
het niet voldoen van de bezoldigingen bedoelt, doch het niet afnemen van enige
som, cloor aanlegegr, op de bezoldigingen
waarmede zijn rekening gecrecliteerd
was; dat derhalve het middel, hetwelk op
een verkeerde uitlegging van de bestreden beslissing gesteund is feitelijke
grondslag mist;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verool:deelt aanlegger tot de kosten.
3 december 1957. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen.
Gelijkl·nirlenrle concl1tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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1° WETTEN EN BESLUITEN. - VooRONTWERPEN VAN UITVOERINGSBESLUITEN. VEREISTE VOORWAARDE OPDA'l' ZIJ AAN RET
ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE DIENEN ONDERWORPEN TE WORDEN.
2° PARITAIRE COMMISSIE. - BESLISSING GENOMEN BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWE'l' VAN 9 JUNI 1945. - KONINRLIJK
BESLUIT HETWELK AAN DIE BESLISSING BINDENDE KRACHT VERLEENT OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 12 VAN DEZELFDE BESLUITWE1'. WETTELIJKHEID VAN Dll' KONINRLI.TK BESLUIT HEl'WELK NIET AAN RET ADVIES VAN DE
RAAD VAN STATE MOET ONDERWORPEN WORDEN.

1 o Een rler veTeisten oprlat een voo·rontweTp van een lt'itvoeT'ingsbesluit, kTachtens aTtilcel 2 l'irl 2, van rle wet rl(l.
23 aeoe·rnber 1946, aan het beTerlenee1·r1
arlvies van rle afrlel'ing wetgeving van
de Raarl ·van State rlient onrlel'WOTpen
te woTrlen, is aat het een besl1tit gelrlt
waaTbij rlegene rlie het besluit neemt,
rle Koning ot een minister, een organieke maatl'eyel neem.t of een 1·eglement
maakt.
2o De koninlclijlce besluiten waaTrlOOl'
lcrachtens aTtikel 12 van de besluitwet
van 9 juni 1945, een door een paTitail'
comite getl'ofjen beslissing binrlenrl gemaalct woTdt, hoeven niet vooTaf onde1-worpen te zijn aan het bererleneerd advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State, zelfs zo die beslltiten
de hoogd1·i£ngendheid niet vaststelleu.

(NATIONALE MAA'l'SCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN, T. BAETEN.)
ARREST.
HEYl' HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 16 juni 1956 in laatste aanleg gewezen door de werkrechtersraad te
Philippeville;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 29, 30, 67, 92, 94 en
107 van de Grondwet, 2, lid 2, van de wet
van 23 december 1946 houdende instelling
van een Raad van State, 12 van de besluitwet van 9 juni 1945, tot vaststelling
van het statuut der paritaire comite's,
genomen krachtens de wet van 20 maart
1945 en gehanclhaafd niettegenstaande het
terugbrengen van het leger op vreclesvoet,
krachtens artikel 26, 2°, van de wet van
1 juni 1949, en, voor zoveel als nodig, 1
en 2 van het koninklijk besluit van 3 november 1955 waarbij bindend wordt gemaakt de beslissing van 13 juli 1955 van

I
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personeel der exploitaties van de openbare autobusdiensten, doordat de bestreden sententie aanlegster veroordeeld heeft
om verweerder de som van 1.125 fr. 60 te
betalen, welke extra-lonen vertegenwocirdigt, beweerdelijk verschuldigd over het
tijdvak van 1 januari tot 23 augustus HJ55
bij toepassing van het koninklijk besluit
van 3 november 1955 waardoor bindend
gemaakt is een beslissing van het Nationaal paritair comite van de vervoerondernemingen, houdende vaststellling van het
dagloon van het rijdend personeel der exploitaties van de openbare autobusdiensten, met terugwerkende kracht op 1 januari 1955, zonder te weigeren bewust
besluit van 3 november 1955 toe te passen
of zelfs de wettelijkheid ervan te onderzoeken, dan wanneer meergemeld koninklijk besluit van 3 november 1955 een organiek en reglementair uitvoeringsbesluit
is in de zin van artikel 2, lid 2, van de
wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, en het
melding maakt noch van het dringend karakter, noch van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State,
dat bewust besluit van 3 november 1955
derhalve genomen is met schending van
artikel 2, lid 2, van de wet van 23 december 1946, en dat de werkrechtersraad
te Philippeville ambtshalve het toepassen
ervan had dienen te weigeren; waaruit
volgt dat de bestreden sententie, door
aanlegster krachtens dit besluit te veroordelen, de in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat de bestreden sententie
vaststelt dat verweerder ten laste van
aanlegster betaling vorderde van een extra-loon, berekend op de voet van de beslissing, welke op 13 juli 1955 is genomen
door het Nationaal paritair comite van
de, vervoerondernemingen, en welke' door
een koninklijk besluit van 3 november
1955 bindend gemaakt is overeenkomstig
artikel 12 van de besluitwet van 9 juni
1945;
Overwegende dat, volgens artikel 2,
lid 2, van de wet van 23 december 1946,
buiten de gevallen van hoogdringendheid,
de ministers aan het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State dienen te onderwerpen
de tekst van alle voorontwerpen van organieke en reglementaire uitvoeringsbesluiten, en dat zowel nit het doel dat de
wetgever op het oog gehad heeft als nit
de voorbereidende werkzaamheden tot de
wet blijkt dat evenaangehaalde bepaling
niet enkel van toepassing is op de uitvoeringsbesluiten welke tegelijkertijd organiek en reglementair zijn, doch even-

eens op die welke hetzij organiek, hetzij
reglementair zijn ;
Overwegende dat, al heeft de wetgever
geen begripsomschrijving verstrekt van
« organieke uitvoeringsbesluiten \) en van
« reglementaire uitvoeringsbesluiten )), er
evenwel uit deze termen zelf blijkt dat
een der vereisten opdat toepassing van
voormelde wetsbepalingen geboden zij, is
dat het een besluit geldt waarbij degene
die het besluit neemt. de Koning of een
minister, een organieke maatregel treft
of een reglement maakt;
Overwegende, voorzeker, dat artikel 12
van de besluitwet van 9 juni 1945 de
Koning de macht verleent, op verzoek van
een paritair comite of van een vertegenwoordigende organisatie, « bindende
kracht aan een beslissing, getroffen )) door
bewust comite, te geven; dat echter de
Koning, door deze macht uit te oefenen,
niet de overheid wordt welke de bindend
gemaakte organieke of reglementaire
maatregel neemt;
Dat dit onderscheid onderlijnd wordt
door artikel 16 van dezelfde besluitwet,
volgens hetwelk << elke inbreuk OD de overeenkomstig artikel 12 bindend gemaakte
beslissingen )) bestraft wordt met een
geldboete van 100 frank tot 100.000 frank;
Overwegende, derhalve, dat de koninklijke besluiten waardoor krachtens artikel 12 van de besluitwet van 9 juni 1945,
een door een paritair comite getroffen beslissing bindend gemaakt is, niet behoeven, op straffe van nietigheid, vooraf onderworpen te zijn geworden aan het beredeneerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
5 december 1957. - 1• kamer. - Voorz-itter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Bareel.
- Gelijlcluidende conclttsie (1), H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAREN, VONNIS VERWIJZENDE UITSLUITEND NAAR DE
REDENEN VAN EEN VONNIS IN EEN ANDERE ZAAK
GEWEZEN. - VONNIS NIET ME'l' REDENEN OMKLEED.
(1) Zie de conclusie van de H. procureur-generaal in Bull. en PASIC., 1958, I, 1357, alsook
de eraan verbonden voetnota's en verwijzingen.
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van een ander, aan de zaak vreemd
vonnis, voldoet niet aan de voorschriften van -het artikel 97 van de Grandwet (1).
(MUTUELLE VERVIETOISE D' ALLOCATIONS
FAMILIALES, T. DE LA MINE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juli 1956 in hoger beroep
gewezen -door de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 20 april 1810 op de organisatie van
de rechterlijke macht en de rechtsbedeling, 141 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, om
verweerders toe te laten tot het bewijs
van << de omstandigheid die hen bevrijdt ll van elke bijdrage tot het regime
van kindertoeslagen op hetwelk aanlegster zich tegen hen beriep op grond van
het mandaat van beheerder dat verweerster in een naamloze vennootschap uitoefent, zich ermede vergenoegd heeft de
stelling, door aanlegster regehnatig voorgebracht in haar conclusies v66r de rechter over de grond, « van wettelijke grandslag ontbloot ll te verklaren, door zonder
meer te verwijzen naar een << vonnis, op
11 juli 1956 door dezelfde zetel gewezen
in zake de « Caisse Mutuelle auxiliaire
pour a1locations familiales tegen Fran!;Ois ll; dan wanneer elk vonnis op zichzelf volledig gemotiveerd client te zijn,
en aan de door de wet gestelde regelmatigheidsvereisten client te voldoen, doordat de rechters over de grond, om hun
beslissing te motiveren, zich derhalve niet
mochten beperken bij een eenvoudige verwijzing naar de redenen van een vonnis,
door hen in een andere zaak en tussen
verschillende partijen gewezen :
Overwegende dat, volgens de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan,
aanlegster van verweerders betaling vorderde van bijdragen verschuldigd door
dame de la Mine, verweerster die door
aanlegster beschouwd was als zelfstandige en dienvolgens als onderworpen aan
(1) Verbr., 7 october 1915 (B11ll. en PAsrc.,
1915-1916, I, 453) in burgerlijke zaken; 8 december 1952 (An·. Yerbr., 1953, biz. 203; B11ll.
en PAste., 1953, I, 229, in re:pressieve zaak);
9 februari 1954 (B11ll. en PAsrc., 1954, I, 514) in
zake van rechtstreekse belastingen; raad:pl.
ook nota 1, onderaan verbr., 10 juni 1955 (A1·1·.

de wetgeving waarbij de kindertoeslagen
tot de werkgevers en de niet-loontrekkenden worden uitgebreid, uit aanmerking van haar functies als beheercler in
een naamloze vennootschap;
Overwegencle dat verweerders deden
gelden dat verweerster voornoemde functies slechts gedurende minder dan achttien dagen per jaar uitoefende;
Overwegende dat volgens het bestreden
vonnis, aaulegster betoogde : 1 o dat het
voor het verschuldigd zijn van de bijdragen volstaat dat verweerster gedurende
tenminste achttien dagen per jaar met
haar beheermandaat is bekleed geweest,
en 2° dat, ook al werd voor verweerster
de mogelijkheid aangenomen te bewijzen
dat, afgezien van de duur van haar mandaat als beheerder, haar functies minder
dan achttien dagen per jaar uitgeoefend
zijn, er desniettemin zou blijven dat_ dit
bewijs enkel op gewichtige en buitengewone omstandigheden betrekking zou dienen te hebben;
Overwegende dat het vonnis, om te beslissen dat deze tot staving van de vordering van aanlegster ingeroepen middelen
ontbloot zijn van wettelijke grondslag,
zich erbij beperkt te verwijzen naar het
<< vonnis, op 11 juli 1956 door deze zetel
gewezen in zake de Caisse Mutuelle auxiliaire pour allocations familiales tegen
Fran!;ois ll;
Overwegende dat, krachtens het in het
middel ingeroepen artikel 97 van de
Grondwet, ieder vonnis de redenen dient
in te houden welke aan de gewezen beslissing eigen zijn; dat een verwijzing
naar de redenen van een ander, aan de
zaak vreemd vonnis, niet voldoet aan de
voorschriften van de wet;
Dat eruit volgt dat het middel gegrond
is;
Om die redenen, en zonder dat het
tweede middel behoeft te worden onderzocht, verbreekt het bestreden vonnis;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerclers tot de kosten; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, in hoger beroep uitspraak
cloende.
5 december 1957. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Moriame.
Gelijkhiidende oonoM1sie,. H. Raoul

Ye1•br., 1955, biz. 837; Bull. en PAsrc., 1955, I,
1107).
Anders is het geval wanneer het vonnis
de redenen van het ander vonnis overneemt en
herhaalt (verbr., 5 november 1956, Arr. Ye1·b1·.,
1957, biz. 148; Bull. en PASIC., 1957, I, 227).
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLIJKE ZAKEN. BEWEERDE BOHENDING VAN EEN KONINKLIJK BESLUIT HETWELK
NIE'l' TOEPASSELIJK WAS NOCH TOEGEPAS'l'
WERD. NIET ONTVANKELIJK.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
BESLISSING NAAR LUID WAARVAN RET
SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL DIT HAD KUNNEN VERMIJDEN MITS VOORZICHTIG TE ZIJN.
VASTSTELLING DIE HE'!' BES'l'AAN VAN EEN
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT DOOR
DE DADER VAN RET ONGEI'AL BEDREVEN EN DE
GEVOLGEN ERVAN NIET UITSLUIT.

1° Het middel afgeleirl 1tit ae beweerde
sohending van bepalingen van een ander
lconinlclijlr; besluit dan dat hetwellc we1·r1
en moest toegepast worrlen, is niet ontvanlcelijlc (1).

2° De reohter, die vaststelt dat het slaohtofjer van een ongeval flit harl lcunnen
ontwijlr;en indien het aan de beginselen
der voorziohtigheid had voldaan, stelt
alzo het gebrelv niet vast van een ool·zalcelijlc verband t1tssen de tout door de
dader van het ongeval bedreven en de
sohade door het slaohtofjer ondel·gaan (2).
(VOLDERS, T. WILLEMS.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 8, 17, 26,
32, 41, 42, 43, 113 en 114 van de Wegcode,
97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest eiser aansprakelijk verklaart
voor het ongeval om rede_n dat hij een ongeoorloofde hindernis op de baan had gelaten, gezegde hindernis bestaande in zijn
(1) Verbr., 10 april 1930 (Bull. en PAsrc.,
1930, I, 189, A, to); 23 maart 1939 (A1'1'. J1erbr.,
1939, biz. 114; Bull. en PAsrc., 1939, I, 169).
(2) .Verbr., 11 april 1956 (Arr. J1e•·b1·., 1956,
biz. 656; Bull. en PAsic., 1956, I, 839, en nota 1,
biz. 840) ; 28 januari 1957 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 620).
VERBR.,
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regelmatig verlicht. voertuig dat hij, tijdelijk, in de loop van een manamvre, tot
stilstand had gebracht op zulke wijze dat
het achterste -g·edeelte ervan voor een
lengte van 0,90 meter op de baan stond,
dan wanneer eiser, die rijbewegingen
met zijn camion uitvoerde verplicht was,
bij de aankomst van andere voertuigen,
ze te laten doorgaan, maar dat het hem
verboden was andere lichten of reflectoren te gebruiken dan die welke bij de
Wegcode voorgeschreven of toegelaten
zijn; waaruit volgt dat het reglementair
verlicht achtergedeelte van zijn camion
geen ongeoorloofde hindernis kon uitmaken:
Overwegende dat, om aanlegger tot de
betaling van schadevergoedingen te veroordelen, het bestreden arrest hem het
feit als schuld ten laste legt zijn vrachtauto, 's avonds, te hebben laten staan
in zulke stand dat hij een ongeoorloofde
hindernis op de baan uitmaakte;
Overwegende dat het tegen het arrest
gericht bezwaar er in bestaat, in overtreding van de artikelen van de Wegcode
welke het middel aanduidt, aan het op
die wijze omschreven feit een ongeoorloofd karakter te hebben toegekend en
dientengevolge de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek te hebben geschonden;
Dat bedoelde bepalingen van de Wegcode die zijn van het koninklijk besluit
van 8 april 1954, in werking getreden op
15 juni 1954;
.
Overwegende dat het ongeval waaruit
de schade voortgevloeid is aangaande
dewelke het bestreden arrest uitspraak
heeft gedaan, op 16 juli 1953 plaats heeft
gehad; dat, bijgevolg, om te beslissen of,
in die omstandigheden, de bestuurders
van de voertuigen zich ja dan neen badden gedragen overeenkomstig het Algemeen Reglement op de politie van het vervoer en het verkeer, slechts toepassing
kon gemaakt worden van het koninklijk
besluit van 1 februari 1934, toen van
kracht;
Overwegende dat het middel afgeleid
uit de beweerde schending van bepalingen van een ander koninklijk besluit dan
dat hetwelk werd en moest toegepast
worden, niet kan aangenomen worden;
Dat in zover het de schending van het
artikel 97 van de Grondwet inroept, het
middel niet ontvankelijk is bij ontstentenis verder te bepalen op welke wijze :Q_et
arrest die wetsbepaling zou geschonden
hebben;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382, 1'383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 41, 42, 43 van de Wegcode, doordat het bestreden arrest, dat
vaststelt dat verweerder, die een ander
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voertuig kruist dertig meter v66r de
plaats waar eiser stilstond, gehouden was
« zijn wegschijnwerpers weer op te zetten onmiddellijk nadat hij de in de tegenovergestelde richting komende voerder
voorbij was ll, en dat, indien verweerder
clit gedaan had, « hij dan op genoegzame
verre afstand de door Voiders geschapen
hindernis had ontwaard en deze gemakkelijk had kunnen ontwijken door een
lichte en niet gevaarlijke zwenking naar
links ll, eiser nochtans gedeeltelijk aansprakelijk verklaart, dan wanneer het
arrest dat aldus vaststelt dat verweerder gemakkelijk de door eiser geschapen
hindernis (en het ongeval) had kunnen
ontwijken, indien hij aan de beginselen
der voorzichtigheid had voldaan, ipso
facto vaststelt dat het oorzakelijk verband tussen de zogezegde fout van eiser
(schepping van een hindernis) en de
schade, ontbreekt; waaruit volgt dat de
veroordeling van eiser niet gerechtvaardigd voorkomt :
Overwegende dat, daar waar hij erop
wijst dat, indien geen fout zou begaan
zijn geweest, het door een andere fout
verwekt gevaar gemakkelijk hadde kimnen vermeden worden en dus geen schadelijk gevolg had kunnen medebrengen,
de rechter alzo het gebrek niet vaststelt
van een oorzakelijk verband tussen gemelde andere fout en de schade overkomen als gevolg van het gevaar dat deze
fout deed ontstaan, niaar wel het bestaan
van twee fouten die allebei tot het verwezenlijken van de schade bijgedragen
hebben;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 december 1957. - 1° kamer. - Voo1·zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs.
Gelijlcl'ltidende
conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. della
Faille d'Huysse en Van Leynseele.

(1) Arg. verbr., 22 december 1890, redenen
(Bull. en PAsrc., 1891, I, 31); 16 november 1906,
redenen (ibid., 1907, I, 45) ; 6 maart 1953, redenen (.4.Tr. Ve,-b,·., 1953, biz. 464; Bull. en PAsrc.,
1953, I, 524, en nota 1); 29 maart 1957 (AT1".
Fe1·b,·., 1957, biz. 641; B·ull. en PASIC., 1957, l,
930\ ; nota 4 onderaan verbr., 20 februari 1936
(ibid., 1936, I, 158, 1e kol., 3e alinea). Cont1·a :
verbr., 18 maar·t 1926 (ibid., 1926, I, 307).
Zie ook : BEUDANT, bd. IV, nr 192, biz. 206;
DE PAGE, bd. V, nr 812, biz. 709; PLANIOL en
RIPERT, bd. III, nr 888; KLUYSKENS, bd. V,
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PUBLIEK DOMEIN. -

VESTIGING EN BEHOUD VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID OP EEN
GOED VAN RET OPENBAAR DOMEIN; VOOR·wAARDEN.

H et vestigen en het handhaven van een
erfdienstbaaTlwid op een tot het openbaar domein beho1·end goed is niet onve?"enigbaar met de openbare bestemming van dit llomein, zo dit p1·ivaat
1·echt het openbaaT gebntilc van het domein niet leon beletten noch het ?"echt
voor het' beheeT lcon veThinde1·en om, llit
geb?"uilc te regelen of te wijzigen vol,qens
de behoeften en het belang van de gemeenschap der bttrgers (1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. VLIEl'INCK EN DE WILDE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 maart 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 538, 540, 1598 en
2226 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis beslist dat de
openbare domanialiteit van een goed niet
belet dat dit goed met een erfdienstbaarheid zou worden bezwaard, indien deze
erfdienstbaarheid - zoals in casu niet van aard is om het normaal gebruik
van het openbaar domein te verhinderen,
zodat het bestreden vonnis de vordering
van eiser, strekkende tot het toemetselen
van vensters en keldergaten die op het
openbaar domein van de Staat uitgaven,
afwijst, dan wanneer dit openbaar domein, gelet op zijn onvervreemdbaarheid,
met geen erfdienstbaarheid kan belast
worden:
Overwegende dat het bestreden vonnis,
zonder hieromtrent gecritiseerd te worden, erop wijst dat de uitzichten die de

Zakem·echt, nr 38, biz. 465; BuTTGENBACH, P?·incipes gfmrh·ruu;;c et nwyens d' action des ad?ninistrations publiques, nr 391, biz. 274;
DE
LAMBEDIN,
'f'Taite elementaiTe de d1·oit
administmt-if, ur. 1487, biz. 766; LAURENT,
bd. VII, nrs 130 tot 136; bd. VIII, nr 92; CoLIN en CAPITANT, bd. I, nr 1642; ERRERA, T1·aite
de d1·oit JJUblic, biz. 336, paragrafen 222 en 223;
ORBAN, iJ'Ianuel de d1·oit arlminist1·atij, nr 295,
biz. 363; WonoN, TTaite des chases publiques,
urs 205 tot 213.
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(VONK EN STEINHOFF, T. N. V. BELGAMAR.)
verweerders genoten .op de spoorweg,
aangebracht werden met de toestemming van
ARREST.
het beheer ten gevolge van een met voornoemd beheer gesloten overeenkomst en
RET HOF; - Gelet op het bestreden
dat, tijdens de exploitatie van de spoorarrest, op 24 mei 1957 gewezen door het
weg, heden buiten dienst gesteld, de
grond thans in het privaat domein van Hof van beroep te Brussel;
de Staat gevallen zfjnde, die uitzichten
Overwegende dat de voorzieningen verde exploitatie van die spoorweg niet be- knocht zijn; dat zij uitsluitend gericht
let hebben;
zijn tegen de burgerlijke partij;
Overwegende dat aldus uit de bestreOver het eerste middel, door beide aanden beslissing blijkt dat het vestigen en
leggers 'ingeroepen en afgeleid uit de
het handhaven van de erfdienstbaarheid
van uitzicht op het tot het openbaar do- schending van de artikelen 97 van de
mein behorend goed niet onverenigbaar Grondwet, 461 van het Strafwetboek, 3
was met de openbare bestemming van dit en 4 van de wet van 17 april1878 en van
domein en aan particulieren niet heeft , het gezag van het gewijsde, doordat het
toegelaten op dit domein een privaat bestreden arrest op het enkel hoger berecht te verkrijgen dat het openbaar ge- roep van verweerster als burgerlijke parbruik ervan kon beletten, noch het recht tij de aanleggers solidair met anderen
voor het beheer te verhinderen om dit veroordeeld he eft om a an verweerster,
gebruik te regelen of te wijzigen volgens als verzekeraarster in de rechten getrede behoeften en het belang van de ge- den van de vennootschap Union Miniere
du Haut Katanga, schadevergoeding te
meenschap der burgers;
betalen, dan wanneer, zoals aanleggers
Dat het middel naar recht ~aalt;
het v66r het hof van beroep staande b,ielOm die redenen, verwerpt de voorzie- den, aanleggers door de eerste rechter
ning.
veroordeeld waren om ten nadele van
naamloze vennootschap Societe gene6 december 1957. - 16 kamer. - Voor- de
rare metallurgique de Hoboken een zezitter, H. de Clippele, raadsheer waarnekere hoeveelheid cobalt die hun niet toemend
voorzitter.
Verslaggeve1·,
behoorde bedrieglijk weggenomen te hebH. Bayot. Gelijlcluidende conchtsie,
en dan wanneer die veroordelingen,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste ben,
bij ontstentenis van hoger beroep van
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
hunnentwege of vanwege het openbaar
Leynseele.
ministerie, kracht van gewijsde erua omnes hadden verkregen met inbegrip van
de aanduiding van de benadeelde partij :
2e KAMER.
9 december 1957
Overwegende dat, wanneer noch de beklaagde noch het openbaar ministerie
GEWIJSDE. - S'l'RAFZAKEN. - BURGER- hoger beroep tegen een vonnis hebben inLIJKE VORDERING. - VEROORDELING VAN DE gesteld het over de publieke vordering
VERDACHTE DOOR DE EERSTE RECHTER WE- gewezen dispositief, wat bewuste vordeGENS RET PLEGEN VAN EEN MISDRIJF JEGENS ring aangaat, kracht van gewijsde beEEN BEPAALDE PERSOON. - 0NTVANKELIJK komt;
. HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
Overwegende echter dat uit het artiALLEEN. - RECHTER IN HOGER BEROE:' WIJ- kel 7 van de wet van 2 mei 1849 blijkt dat
ZENDE OVER DE BURGERLIJKE VORDERING, door het ontvankelijk hoger beroep van
VASTSTELLENDE DAT RET MISDRIJF GEPLEEGD de burgerlijke partij de kennisneming
WERD TEGENOVER EEN ANDERE PER SOON. van het feit dat het voorwerp van de
GEEN MISKENNING VAN RET GEWIJSDE.
vervolging uitmaakt, wat de burgerlijke
belangen betreft, aan de rechter in hoger
Miskent het gewijsde niet, de 1·echte1· in
beroep opgedragen wordt;
hager beroep d·ie, 1titspraak doende op
Dat de rechter dus opnieuw het feit
het ontvanlcelijlc hager beroep van de
dient te onderzoeken en te beoordelen op
burgerlijlce partij alleen, vaststelt dat
voorwaarde de beslissing tot de vordering
de rloor de belclaagrle begane inb1"61tlc
van de burgerlijke partij te beperken, en
werrl gepleegd ten nadele van een anniet van de publieke vordering kennis te
·rlere persoon dan rleze wellce door de
nemen;
eerste rechte1· werd aangeduid (1).
Overwegende dat het eerste middel naar
recht faalt;
0 penbaar domein van de Staat,

(1) Raadpl. verbr., 26 mei 1952 (Arr. Verbr.,
1952·, biz. 541; Bull. en PASIC., 1952, I, 621) ;
24 juni 1957 (Ar1·. Ye>·b>'., 1957, biz. 901; Bull.
en ~ASIC., 1957, I, 1273).

(Het overige zonde1· belang.)

Om die rede'nen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ieder aanlegger tot
de kosten van zijn voorziening.
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9 december 1957. - 2° kamer. - VoorzUter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het BurgerH. Neveu. GeUjkl~tidende concl~tsie,
lijk Wetboek, 2 en 10 van de wet van
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Plei- 31 maart 1898 over de beroepsvereniginters, HH. Herman Wagemans en Theo
gen, 1 van de wet van 27 juni 1921 over
Dom (beiden van de Balie van Antwer- de verenigingen zonder winstgevend doel
pen).
en de instellingen van openbaar nut, 1
van het koninklijk besluit ur 55 van
23 december 1934 over de oneerlijke mededinging en 4 van de wet van 2 mei 1949
op de organisatie van de Hoge Raad voor
2 6 KAMER. - 9 december 1957
middenstand, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat eiseres
1° VER]]NIGING ZONDER WINSTG]]- een vereniging zonder winstbej ag is met
VEND DOEL. - ARRES'l' HE1'WELK VAST- als doel onder meer de van algemene orde
STELT DAT EEN VERENIGING TOT DOEL HEEFT DE zijnde beroepsbelangen der leden van de
BEHOEPSBELANGEN DER LEDEN TE VERDEDIGEN. · corporatie te verdedigen en te bevorde- AHREST HETWELK EVENZO AANNEEMT DAT ren, en dat eiseres de aan << het beroep ll
DE VERENIGING, TEN DEZE, GEEN EIGEN SCHADE berokkencle schade had ingeroepen, ~ cle
HEEFT KUNNEN ONDERGAAN INGEVOLGE EEN
aanstelling ,als burgerlijke partij van
AANTASTING VAN HAAR BELANGEN. - WETTE- eiseres · onontvankelijk heeft verklaard,
LIJKHEID.
om reden dat het abstract begrip << het
beroep ll in werkelijkheid de belangen
2° BURG]]RLIJKE VORDERING.
van de leden van eiseres zou dekken, en
AANSTELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ.
0NTVANKELIJKHEIDSVOOHWAARDE. - AANHA- dat eiseres niet gerechtigd zou · zijn artikel 10 van de wet van 31 maart 1898 in
LING VAN EEN PERSOONLIJK NADEEL. - VOLte roepen om in rechte voor haar leden
STAAT NIET TOT DE BESTRAF~'ING.
op te treden, dan wanneer door de wet
1° Ofschoon een arrest vaststelt dat een van 31 maart 1898 en meer bepaald artikel 2, de wetgever de mogelijkheid heeft
vereniging zonder winstoo.qmerlc tot doel
geschapen beroepsverenigingen op te richheett de algemene beroepsbelangen van
ten waarvan het persoonlijk belang zich
haar leden te beschermen en te bevo1·met dat van het beroep in het algemeen
deren kan de rechter nochtans wettelijk
vereenzelvigt, dan wanneer, ten gevolge
besUssen dat de vereniging zelve, ten
van de wet van 27 juni 1921 en meer bedeze, geen schade heett kiltnnen onderpaald artikel 1, verenigingen zonder
gaan, ingevolge een door een derde aan
winstbejag met hetzelfde doel en dus met
deze belangen toegebrachte aantasting.
hetzelfde belang vei·mochten opgericht
2o Opdat een burgerlijlce vo·rdering v66r te worden, dan wanneer de wet van 2 mei
1949 en meer bepaald artikel 4, aan om
de stTafrechtbanlcen ontvankelijk weze
het even welke beroepsvereniging met
moet men bewijzen dat men persoonlijlc
rechtspersoonlijkheid .het recht toekent
benadeeld heett k~tnnen zijn door de
de belangen van het beroep in het algeinbre~tlc ,· het volstaat niet op een be lang
meen tot haar persoonlijk belang gelijk
in de bestrajfing aanspraak te malcen
te maken, dan wanneer uit het koninkhetwelk zich met het maatschappelijlc
lijk besluit van 23 december 1934 en meer
belang vermengt waarvan cle bescherbepaald artikel 1 volgt dat daden van
mi1.t!l uitsl~titena van het u.itoefenen van
oneerlijke mededinging de belangensfeer
de publielce vo1·cle1·ing nfhnngt (1).
raken van de beroepsgroeperingen met
rechtspersoonlijkheid, dan wanneer om
(V. Z. W. D. NA'l'IONAAL COMITE DER
de vergoeding na te streven van de schade
JUWELIERS, T. DE KEYSER.)
berokkend aan het beroep in het algemeen eiseres geen vordering instelde dragende op de individuele rechten van haar
ARRES'l'.
leden zodat het niet nodig was dat zij
artikel 10 van de wet van 31 maart 1898
BET HOF; - Gelet op het bestreden zou kunnen inroepen, dan wanneer eisearrest, op 8 juni 1957 gewezen door het res door de schending van de algemene
Hof van beroep te Brussel;
belangen van het beroep dus persoonlijke
schade heeft geleden en him·van op grond
van de artikelen 1382 eli 1383 van het Bur(1) Verbr., 28 mei 1934 (Bull. en PAsrc.,
gerlijk Wetboek vergoeding mocht vra1934, I, 294; 10 november 1937 (A,.,., Ye,·b,·.,
gen, dan wanneer het dus tegenstrijdig is
1938, blz. 148; Bull. en PASIC., 1937, I, 337);
enerzijds vast te stellen dat eiseres in de
16 mei. 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1020, en
wettelijke voorwaarden verkeerde om de
de nota's 1 en 2).
belangen van het beroep in het algemeen
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belangen van het beroep in het algemeen
inriep, en anderzijds te beslissen dat die
belangen van het beroev in het algemeen
niet het persoonlijk belang van eiseres
maar het persoonlijk belang van haar leden uitmaakten :
Overwegende dat noch uit de bepalingen van de wet van 31 maart 1898 op de
beroepsverenigingen en voornamelijk uit
haar artikel 2, noch uit de bepalingen van
de wet van 27 juni 1921, welke rechtspersoonlijkheid toekent aan de verenigingen
zonder winstoogmerk en aan de verenigingen van ovenbaar nut en namelijk uit
haar artikel 1 en evenmin uit de bepalingen van de wet van 2 mei 1949 houdemle
organisatie van de Hoge Raad van de
middenstand en inzonderheid uit haar artikel 4 voortvloeit, zoals het middel het
beweert, dat de beroepsbelangen welke de
beroepsverenigingen tot doel hebben te
beschermen zich met hun eigen belang
zouden vereenzelvigen en dat die beroepsverenigingen, zelfs wanneer zij niet overeenkomstig de wet van 31 maart 18!l8 OlJ"
gericht zijn, gerechtigd zijn herstelling te
eisen van de schade veroorzaakt door de
afbreuk aan de belangen tot welker bescherming zij werden opgericht;
Overwegende dat het bestreden arrest
dus heeft kunnen beschouwen dat uit het
feit dat aanlegster tot doel heeft « de van
algemene orde zijnde beroepsbelangen
der leden van de corvoratie te verdedigen
en te bevorderen >> niet volgt dat die beroepsbelangen in haar hoofde de aard
verwerven van een eigen belang, onderscheiden van de persoonlijke belangen
van bepaalde leden van de vereniging;
Dat het evenzo heeft kunnen aannemen dat het abstract begrip « het beroep » waarop aanlegster steunde om
haar eis tot herstelling van de aan het
beroep berokkende schade te rechtvaardigen, in werkelijkheid beroepsbelangen
van leden van de vereniging bedoelt;
Overwegende dat aldus ,uit het bestreden arrest blijkt dat de rechter over de
grond ter zake alle mogelijkheid heeft
uitgesloten van een zelfs moreel nadeel
door het ten laste van de beklaagde gelegd misdrijf aan aanlegster zelf veroor"
zaakt;
Overwegende dat hoogstens uit de motieven van het arrest blijkt dat aanlegster aanspraak zon kunnen maken op een
belang in de bestraffing van de door verweerder aangewende middelen om, in
weerwil van het verbod van de wet en
de door haar voorziene straf, de verkoop
van de voorwerpen van zijn koophandel
te bevorderen;
Dat dergelijk belang zich met het maatschal)pelijk belang vermengt waarvan de

bescherming uitsluitend van het uitoefenen van de publieke vordering afhangt;
Overwegende dat door derwijze vast te
stellen dat aanlegster het rechtstreeks
slachtoffer van het misdrijf niet heeft
kunnen zijn, de rechter rechtmatig haar
stelling als burgerlijke vartij onontvankelijk heeft knnnen verklaren;
Waaruit volgt dat het middel in zover
het steunt op overwegingen aangaande
de grond van het betwiste vraagstnk,
niet kan aangenomen worden;
Dat, in zover het een tegenstrijdigheid
in de motieven inroept, het in feite niet
opgaat vermits de beweerde tegenstrijdigheid zou voortvloeien nit de gevolgtrekking welke aanlegster nit de vaststellingen van de rechter beweert af te leiden,
dan wanneer de termen zelve van het arrest die gevolgtrekking tegenspreken;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en van de bewij'skracht der door eiseres v66r het hof van
beroep genomen besluiten, doordat het
bestreden arrest de aanstelling als burgerli;ike partij van eiseres onontvankelijk heeft verklaard om reden dat de burgerlijke vartij niet een persoonlijke
schade inriep maar de aan de beroepsbelangen van haar leden berokkende schade
en dat zij niet gerechtigd was de belangen van haar leden vo6r de rechtbanken
te behartigen ; dan wanneer eiseres in
haar beslniten had laten gelden dat de
onwettige daden van verweerder haar
persoonlijke taak verzwaarden en dat
deze daden niet aileen hen die het beroep
nitoefenen maar ook al diegenen die met
het beroep iets te maken hebben aan minachting en misprijzen van de bevolking
bloot stelden; dan wanneer door de juiste
draagwijdte van de conclusies van eiseres
te miskennen, het bestreden arrest deze
conclusies geen voldoende antwoord heeft
gegeven :
Overwegende dat het bestreden arrest
geenszins betwist dat aanlegster in haar
conclusies aanvoerde dat zij een persoonlijke schade had ondergaan welke door
het ten laste van verweerder gelegde misdrijf was veroorzaakt;
Dat, niettemin, zonder de bewijskracht
van die conclusies te miskennen, de rechter, die eraan geen met haar termen onverenigbare zin toewijst, heeft kunnen
beslissen « dat de ingeroepen schade in
werkelijkheid deze is van bepaalde leden
van de vereniging »;
Overwegende dat door in die algemene
bewoordingen op de conclusies van aanlegster te antwoorden en door daarenboven te bepalen dat de beweringen van
aanlegster rusten op een verwarring' tussen het beroep en de beroepsbelangen
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van bepaalde !eden van de veremgmg,
de rechter de hem door artikel 97 van de
Grondwet opgelegde verplichting vervuld
heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 december 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijkl~tidende conol~t
sie, H. Depelchin, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Aime De Caluwe (van de
Balie bij het Hof van beroep te Brussel)
en VanRyn.

2•
1°

KAMER. -

10 december 1957

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.
BEPALING NAAR DE NORMALE WINS TEN VAN
SOOR'fGELIJKE BELAS'i'INGPLICH1'IGEN. AFDOEND KARAK'i'ER VAN DE ELEMENTEN WAAROP
DE GELIJKHEID STEUNT. BINDENDE BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE GROND.

2°

INKOlVISTENBELASTINGEN.
BEPALING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG NAAR
DE NORMALE WINSTEN VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. TEGENBEWIJS DIENT
GELEVERD BIJ 1\<IIDDEL VAN DUIDELIJKE EN CONTROLEERBARE BEWIJSELEMENTEN. TE ONDERSCHEIDEN VAN HE1' BEWIJS VAN RET JUIST
BEDRAG VAN DE INKOMSTEN.

1 o De rechter over de gronrl beoordeelt
soeve1·ein het afdoend lcarakte1· en de
bewijswaa1·de van de elementen waa1·op
de oelijlcheid gesteund is van het bedrijf van de belastingschtt.ldige met de
bedrijven welke voor het ramen van de
belastbare grondslag als vergelijkingstmnten gelcozen werden (1). (Artik~l 28

van de samengeschakelde wetten.)
2° W anneer de administTatie de belastbaTe tvinsten, bij toepassing van aTtilcel 28 van de samengeschalcelde wetten,
bepaald heett naa1· de 1W1'male winston
van soo1·tgelijlce belastingplichtigen lean
cle betToklcene teuen deze bijzondeTe
tvijze van bewijsleve1·vng slechts opkomen door middel van dtticlelijke en cont!-oleeTbaTe bewijselementen (2).
Die bewijsvoering is te ondeTscheiden van
deze van het j~tist beclTag van cle inkomstan, clewellce strenger is.
(1) Verbr., 6 november 1956 (Arr. Ve1•br.,
1957, biz. 155; Bull. en PASIC., 1957, I, 238).
(2) Raadpl. verbr., 26 mei 1953 (Bull. en
PASIC., 1953, I, 739) en 6 october 1953 (ATT.
Ve1·b•·., 1954, biz. 77; Bull. en PAsrc., 1954, I,
8!1\.

{FONTAINE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 28, 30, lid 4, en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, 1317 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest de verwerping van de
door aanlegger aangevoerde rekeningen
enkel grondt op de beschouwing (( dat de
adrninistratie in de overgelegde boekhouding voldoende verzuimen en onregelmatigheden vastgesteld heeft opdat zij niet
als oprecht en juist aan te zien weze ll,
zonder de conclusies te beantwciorden
waarbij aanlegger in bijzonderheden de
werkelijkheid en de draagwijdte van de
beweerde onregelmatigheden betwistte :
Overwegende dat aanlegger in de conclusies welke hij v66r het hof van beroep
genomen heeft, onder erkenning dat in de
aan de administratie voorgelegde rekeningen zekere onjuistheden schuilden,
zich ertoe beperkt heeft te doen gelden
dat deze van weinig belang waren om te
betogen dat zij geen verwerping van
voormelde rekeningen met zich konden
brengen;
Overwegende dat, benevens de in het
middel aangehaalde · grond, luidend dat
de onregelmatigheden en verzuimen voldoende zijn opdat [!.anleggers boekhouding niet als oprecht en juist aan te zien
weze, de rechter in hoger beroep erop
wijst (( dat, ingeval de. adrninistratie in
de loop van een controle zekere bepaaldelijk boekhoudkundige fouten ontdekt,
zij geenszins verplicht is haar nasporingen zo ver te drijven dat zij de rekeningen van een belastingplichtige opnieuw
juist maakt, wat aileen dezes taak is ll;
Overwegende dat de rechter mitsdien,
enerzijds, op aanleggers conclusies een
passend antwoord verstrekt heeft, en anderzijds, door een soevereine feitelijke
beoordeling heeft beslist da t aanlegger de
adrninistratie geen bewijskrachtige elementen verschaft heeft, wat het bezigen
van de vergelijking met de normale winsten van soortgelijke belastingplich tigen,
in artikel 28 van de samengeschakelde
wetten omschreven en ten deze toegepast,
wettigt;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden in zover het berust
op de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 28, 30, lid 4, en 55 van de
samengeschakelde wetten ;
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-215Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen !l7 van de
Grondwet, 28 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van 15 januari Hl4S, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist << dat de voor de vergelijking
in aanmerking genomen belastingplichtigen, in elk geval een van hen, in verscheidene opzichten met verzoeker punten
van overeenstemming vertonen die talrijk
genoeg zijn om een oordeelkundige en
passende vergelijking uit te maken ll, dan
wanneer deze beslissing generlei verantwoording vindt in de drie elementen
welke oneigenlijk << vergelijkingscriteria ll
genoemd zijn, noch in de vasts telling da t
het ten laste van aanlegger aangeslagen
inkomen overeenstemt met dat van een
der vergelijkingspunten, en dan wanneer
het bestreden arrest, hetwelk enkel op
een trouwens secundair punt van overeenstemming wijst, te weten het verblijven in dezelfde stad, om vervolgens aan
te nemen dat talrijke punten van overeenstemming vastgesteld zijn, mitsdien
door een tegenstrijdigheid in de redenen
aangetast is welke met het ontbreken
van redenen gelijkstaat :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
over de grond het afdoend karakter en
de bewijswaarde van de elementen waarop de gelijkheid gesteund is van het bedrijf van een belastingplichtige met de
bedrijven welke voor het ramen van de
belastbare grondslag als vergelijkingspunten gekozen zijn soeverein beoordeelt;
.
Overwegende, anderzijds, dat, wanneer
de administratie de belastbare inkomsten
bepaalt, uitgaande van de normale winsten van soortgelijke belastingplichtigen,
voor het verrichten van die raming niet
naar verscheidene soortgelijke belastingplichtigen behoeft te worden verwezen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de gepastheid van de door de administratie gekozen vergelijkingspunten te
rechtvaardigen, zich er niet toe beperkt
er op te wijzen dat de aldus aangeduide
belastingplichtigen «hun beroep te Luik
uitoefenen Jl, doch, enerzijds, eraan toevoegt dat << de voor de vergelijking in
aanmerking genomen belastingplichtigen,
in elk geval een van hen, in verscheidene
opzichten met verzoeker punten van overeenstemming vertonen die talrijk ge:noeg
zijn om een oordeelkundige vergelijking
nit te maken ll en anderzijds, << als vergeli,ikingscriteria ll laat gelden de aanzienlijkheid van de onderscheiden door

verzoeker gedane kopen, het bestaan van
tariefverhogingen, het toepassen van het
mntualiteitstarief, alsmede de brnto-ontvangst;
Waaruit volgt dat, in zover het middel
gestennd is op de schending van de artikelen !l7 van de Grondwet en 28 van de
samengeschakelde wetten, geen van de
onderdelen ervan kan aangenomen worden;
Over het dm·de middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen !l7 van de
Grondwet, 28 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 19·48, 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, onder de bestanddelen van
de vermoecle winst, een post << verscheidene ll in aanmerking neemt welke aan
een cler vergelijkingspunten ontleend is
en voor beide dienstjaren 1!l49 en 1950 op
100.000 frank is vastgesteld, clan wanneer
artikel 28 van de samengeschakelde wetten niet veroorlooft, onder voorwendsel
van vergelijking, bij de geraamcle winsten posten te begrijpen welke niet nitdrukkelijk omschreven of verdnidelijkt,
en clienvolgens willekeurig geschat zijn :
Overwegende dat uit de inhoucl van het
bestreden arrest niet blijkt dat het rekening zou gehouden hebben met een vergelijkingselement, << verscheidene ll geheten, en voor de dienstjaren 1949 en 1!l50
op 100.000 frank geraamd;
Dat, in zover het op de schending van
de artikelen !l7 van de Grondwet, 28 en
55 van de samengeschakelde wetten ge·steund is, het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen !l7 van de
Grondwet, 28 en 55 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 1948, 1317 tot 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, hetwelk aanlegger enkel toestaat tegen het bewijs, dat nit de regelmatige toepassing van artikel 28 van de
samengeschakelde wetten blijkt, op te
komen met bepaalde en controleerbare bewijselementen, na beslist te hebben, om
het toepassen van bewust artikel te
rechtvaardigen, dat aanlegger geen bewijselementen bijbrengt, juist hiercloor
aangetast is door een tegenstrijdigheid in
zijn gronden welke met het ontbreken
van gronden gelijkstaat; en doordat het
bestreden arrest, door te beslissen dat de
bij toepassing van artikel 28 van de samengeschakelde wetten regelmatig aangeslagen belastingplichtige, om op te komen
tegen het vermoeden van overeenstemming dat aan de aanslag verbonden is,
door middel van bepaalde en controleer-

-216bare bewijselementen het bewijs van het
aanwezig zijn van een overbelasting dient
bij te brengen, ten aanzien van de bewijslevering de belastingschuldige, die valgens de artikelen 28 en 55 aangeslagen is
door rechtzetting van zijn aangifte, gelijkstelt met degene die, van ambtswege
aangslagen wegens niet indiening van
aangifte volgens de in artikel 56 omschreven procedure, het bewijs van het juist
bedrag zijner inkomsten dient bij te brengen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
de administratieve fase van het geschil
op het oog heeft waar het erop wijst, tot
rechtvaardiging van het toepassen door
de administra tie van artikel 28 der samengeschakelde wetten, dat aanlegger
alstoen geen bewijselementen bijgebracht
heeft, terwijl, wanneer het arrest beslist
dat, dit artikel door de aclministratie
wettelijk toegepast zijnde, tegen het
daaruit blijkende bewijs enkel door middel van bepaalde en controleerbare bewijselementen kan opgekomen worden,
het uitsluitend de gerechtelijke fase van
het geschil bedoelt;
Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid
mitsdien niet bestaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat, aangezien de administratie bij toepassing van artikel 28 van
de samengeschakelde wetten de belastbare winsten bepaald heeft door vergelijking met de winsten van soortgelijke
belastingplichtigen, het bestreden arrest
deze bepaling niet geschonden heeft door
te beslissen dat aanlegger tegen deze bijzondere wijze van bewijslevering niet
vermag op te komen clan door midclel van
duidelijke en controleerbare bewijselementen; dat het arrest aldus aanlegger
geenszins het bewijs van het juist bedrag
van zijn inkomsten oplegt, wat een bewijs is dat tegelijk van het eerste onderscheiclen en strenger is ;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist
en het tweede onderdeelnaar recht faalt;
Overwegende, voor het overige, dat de
middelen niet ontvankelijk zijn in zover
zij de schending van de artikelen 1317
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek aanvoeren, naardien aanlegger niet aanduidt
waarin deze wetsbe1mlingen zouden zijn
geschonden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 december 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve-r,
H. Daubresse. - Gelijkl~tidende concln-

sie, H. Ganshof van_ der Meersch, advocaat-generaal. - Pletters, HH. J". Melon

en S. Corbiaux (heiden van de Balie bij
het Hof van beroep van Luik) en Van
Leynseele.

2•

KAMER. -

10 december 1957

INKOMSTENBELASTINGEN. -EXTRABELASTING. DOOR EEN ONBEKENDE S(JHEN·
KER GEDANE SCHENKING.- GEEN AFTREK ALS
REFEREN'l'IE.

Wanneer in de emtmbelasUng belastbare
inlcornsten een do01· een onbekende
schenlcer gedane schenlcing voorlcornt,
staat de wet, voor dit bedrag, geen attrelc toe als l"eferent-iewinst (1).
(BELGISCHE

STAAT, MINIS'l'ER
T. CLERENS.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1956 gewezen door het
Hor van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1349 van het Burgerlijk Wethoek, 2, paragraaf 1, 4 en 5 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doordat het bestreden arrest
verweerder op het stuk van de extrabelasting een referentiewinst toekent, om
de reden clat er dient te worden vermoed
dat de in zijnen hoofde in bewuste belasting aangeslagen inkomsten voortkomen
van de enige bedrijfsactiviteit die van
hem bekend is, vermits geen element aangevoerd is dat aannemelijk maakt dat hij
een andere activiteit gehad heeft welke
die inkomsten heeft kunnen opbrengen,
clan wanneer de in de extrabelasting aangeslagen inkomsten nit een andere bron
dan de beclrijvigheid van de belastingplichtige kunnen voortkomen en, in deze
eventualiteit welke het hof van beroep
niet over het hoofd mocht zien, de referentiewinst niet mag toegekencl worden :
Overwegende dat de belastingplichtige
in de extrabelasting, om het aftrekbaar
forfaitair minimum, omschreven in artikel 5, paragraaf 6, van de wet van 16 oc(1) Raadpl. verbr., 18 december 1956 (ATr.
Jl e1·bT., 1957, blz. 272; Bull. en PASIC., 1957, 1,
420).

-------------
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-217tober 1945, hetwelk gewijzigd is door de
wet van 30 mei 1949, te genieten, dient te
bewijzen dat hij gedurende het belastbaar tijdperk een bedrijfsactiviteit uitgeoefend heeft en dat deze de belastbare
inkomsten heeft kunnen opbrengen;
Overwegende dat het bestre(len arrest
erop wijst dat verweerder gedurende het
belastbaar tijdperk een bedrijfsactiviteit
uitgeoefend' heeft welke voortvloeit uit
zijn functies als niet-werkend vennoot in
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam « Olerens freres ll en als bestuui·der van de naamloze vennootschap
« Etablissements J. B. Olerens ll, en dat
dergelijke activiteit aan aanlegger, benevens zijn inkomsten als niet-werkend
vennoot en bestuurder, aan de extrabelasting onderworpen winsten of baten heeft
kunnen opbrengen;
Overwegende dat het beklaagd arrest,
om te beslissen dat verweerder het recht
heeft het aftrekbaar forfaitair minimum,
omschreven in voormeld artikel 5, paragraaf 6, te genieten, vervolgens hierop
steunt « dat, nu elk element ontbreekt
dat aanmimelijk maakt dat verzoeker een
andere activiteit gehad heeft welke de in
de extrabelasting aangeslagen inkomsten
heeft kunnen opbrengen, er dient te worden vermoed dat deze inkomsten voortkomen van de enige bedrijfsactiviteit
welke van verzoeker bekend is ll;
Overwegende dat, opdat hij onderworpen zij aan de extrabelasting, het niet
nodig is dat de belastingplichtige door
zijn eigen activiteit exceptionele baten
behaald heeft welke vallen binnen de
grenzen, aangeduid door artikel 2, paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945,
dat het volstaat die baten behaald te hebben;
Overwegende dat het hof van beroep
uit de omstandigheden aileen dat de bedrijfsactiviteit van verweerder gedurende het belastbaar tijdperk hem aan de
extrabelasting onderworpen winsten of
baten had kunnen opbrengen en dat geen
element aannemelijk maakt dat verweerder een andere activiteit gehad heeft
welke de inkomsten; waarop in zijnen
hoofde bewuste belasting geheven is,
heeft kunnen opbrengen, niet wettig vermocht af te leiden dat deze inkomsten
allemaal van de enige bekende bedrijfsactiviteit van verweerder voortkwamen;
Dat immers dergelijke redenering niet
noodzakelijk de onderstelling doet vervallen dat een deel van de belastbare inkomsten ee'n andere oorsprong heeft dan
verweerders bedrijvigheid, bij voorbeeld
een door een onbekende schenker gedane
schenking, in welk geval de wet geen aftrek als referentie toestaat;
Dat het middel gegrond is;

den arrest enkel in zover het de aanslagen van verweerder in de extrabelasting
te niet doet in de mate dat zij gevestigd
zijn zonder rekening te houden met de
referentiewinst van 390.000 frank en het
over de kosten uitspraak doet; beveelt
dat van onderhavig arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
10 december 1957. - 2• kamer. - V001'zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevm·,
H. Moriame. - Gelijkluidende conclltsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en Y. Rousseau (deze laatste van de Ba·
lie bij het Hof van beroep te Brussel).

2•
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KAMER. -

10 december 1957

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. DOOR DE ARTIKELEN 7 EN 8 VAN DE WET VAN
6 SEPTEMBER 1895 OP STRAFFE VAN VERVAL
VOORGESCRREVEN FORilfALITEITEN. OPENBARE ORDE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

BEROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP. VERVAL VOORZIEN BIJ DE ARl'lKELEN 7 EN 8
VAN DE WE'f VAN 6 SEPTEMBER 1895 VAN AMBTSWEGE DOOR RET ROF VAN BEROEP TOE TE PASSEN.

3°

INKOMSTENBELAS·TINGEN.

--

BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. VERVAL VOORZIEN BIJ DE ARTIKELEN 7 EN 8
VAN DE WET VAN 6 SEPTEMBER 1895. - ARTIKELEN 173 EN 1030 VAN RET WETBOEK VAN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING NIET TOEPASSELI.T.K.

1° De formaliteiten, op straffe van verval,
voorgeschTeven door de artilcelen 7 en 8
van de wet van 6 septembeT 1895 z·ijn
van open bare orde (1).

2° Daar het de openbare OTde raalct, dient
het ve1·val vooTZ'ien b·ij artilcel 8 van de
wet van 6 septembeT 1895 van ambtswege door de 1·echter opgewoTpen te
WOTden (2).
3° De aTtilcelen 173 en 1030 van het Wetboelc van bu1·gerlijlce 1·echtsvoTdering
zijn niet toepasselijlc op het veTval da.t
uit het niet inachtnemen van de aTt-ilcelen 7 en 8 van de wet van 6 september
1895 VOOTtvloeit (3).

(1) (2) en (3) Verbr., 29 october en 12 november 1957 (Bull. en PASIC., 1988, I, 208 en
246); 19 november 1957 (supm, biz. 165; Bull.
Om die redenen, verbreekt het bestre- , en PASIC., 1958, l, 294).

218 (GERARD, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scl;lending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 67, lid 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 19 van de wet van 6 september 1895, doorclat het bestreden arrest het eerste rechtsmiddel, vervat in de
op 20 october 1955 gedagt~kende en op de
terechtzitting van 17 october 1955 neergelegde conclusies van aanlegger, niet
beantwoord heeft, dan wanneer nit de
termen van artikel 67, lid 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen blijkt dat de lastgeving van cle bij artikel 7 van de wet
van 6 september 1895 bedoelde gevolmachtigde niet nitclrnkkelijk behoeft te zijn en
clat zij genoegzaam blijkt nit de betekenillg van het ten verzoeke van de schatplkq.tige aangezegde verhaal, waarnit
volgt dat aanlegger, door de deurwaarcler
op te dragen zijn beroep aan de administratie te betekenen en vervolgens het verzoekschrift, dat gevoegd was bij het door
hem betekende exploot, ter griffie neer te
leggen, overeenkomstig de wet gehandeld
l1eeft en dat de denrwaarder de macht
had de neerlegging ter griffie, van de
stnkken welke het . beroep uitmaken te
verrichten, dan wanneer, anderzijds, artikel 19 v.an de wet van 6 september 1895
de denrwaarders uitdrukkelijk machtigt
de door hen te betekenen exploten over te
maken bij ter post aangetekende brief, de
afgifte van de brief op het postkantoor
geldende als aanzegg~ng aan de betekende
partij, waaruit volgt dat de wetgever in
de algemene bepalingen van de wet, hondende regeling van de procedure op het
stuk van beroepen waarvoor in belastingzaken aileen het hof van beroep bevoegdheid heeft, voor de door de deurwaarders gedane aanzeggingen een bijzondere
wijze van overmaking heeft willen invoeren die het hun onder meer mogelijk
maakt de persoonlijke overhandiging van
de stnkken te vervangen door de aantekening ter post, met het oog op een vereenvondiging der kwestieuze procedure :
Overwegende dat onder de aan het hof
regelmatig voorgelegde stukken geen conclusies van aanlegger, gedagtekend op
20 october 1955 en op de terechtzitting
van 17 october 1955 neergelegd, voorkomen;
Overwegende dat de enige aan het hof
voorgelegde conclusies van aanlegger als

dah1n1 21 october 1955 hebben en door de
voorzitter op de terechtzitting van het
hof van beroep van 25 october 1955 voor
cc gezien » getekend werden;
Overwegende dat, aangenomen dat het
in werkelijkheid op deze laatste conclnsies doelt, het middel, zoals het luidt, het
niet mogelijk maakt met zekerheid te onderscheiden welke stelling van aanlegger
het beklaagd arrest niet zou beantwoord
hebben;'
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 8 en 9 van de wet van 6 september 1895, doordat het hof van beroep
geen antwoord verstrekt heeft op het argument hetwelk hieruit getrokken was
dat artikel 8 geen andere draagwijdte
heeft dan cle termijn te bepalen binnen
welke het beroep ter griffie client te worden cc nedergelegd ll, en da t men dus niet
van de context van dat artikel mag uitgaan om de manier te bepalen waarop
die nederlegging client te geschieden, en
evenmin op het argument dat hieruit is
getrokken dat het beroep client te worden
ingesteld bij verzoekschrift, in persoon
of door gemachtigde, zonder te verduidelijken door wie het op de griffie van het
hof van beroep moet worden cc ingesteld l<
waaruit volgt dat het hof, door zich ertoe
te beperken te antwoorden dat de woorden cc ins telling ll en cc nederlegging ll
klaarblijkelijk in een zelfde betekenis gebruikt zijn en allebei een overdracht van
hand tot hand beduiden, de door aanlegger ingeroepen argumenten niet behandeld heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
de stelling van aanlegger op passende
wijze beantwoordt waar het · verklaart
cc dat artikel 7 van de wet van 6 septembei· 1895 bepaalt dat het beroep ter griffie
van het hof van beroep wordt ingesteld;
dat artikel 8 preciseert dat het verzoekschrift en het origineel van de aanzegging
ter griffie van het hof moeten worden
nedergelegd; dat de woorden <c instelling ll
en cc nederlegging ll, klaarblijkelijk in
een zelfde betekenis gebruikt, een overdracht van hand tot hand beduiden; dat
anderzijds nit het in onderling verband
brengen van evenvermelde artikelen
blijkt dat onde.r nederlegging client te
worden verstaan de indiening op de griffie, door de verzoeker of zijn gemachtigde, van de twee documenten welke samen het beroep uitmaken; dat de aldus
begrepen nederlegging de enige formaliteit is welke, bij gebreke van het gewoon
exploot van rechtsingang, het voornemen
van de belastingplichtige authentiek
maakt het geschil dat tussen hem en de
directenr der belastingen gerezen is v66r
het hof te brengen; . . . dat nit deze be-
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schouwingen volgt dat een zending door
de post niet aan de vereisten van de wet
voldoet, en dat de formaliteiten van openbare orde welke voor het indienen van
een beroep nodig zijn ter zake niet zijn
vervuld >>;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 173 en 1030 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, doordat
het bestreden arrest het beroep, door
aanlegger tegen de beslissing van de directeur der belastingen ingesteld, nietig
verklaart, zonder een passend antwoord
te verstrekken op de conclusies waarbij
aanlegger deed gelden dat voormelde artikelen 173 en 1030 van toepassing waren
en dat verweerder over de grond geconcludeerd had, en dan wanneer de belastingwetten, inzonderheid de wet van
6 september 1895, van strikte uitlegging
zijn en niet afwijken van de regelen,
vervat in de artikelen 173 en 1030 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
luidens welke geen akte van rechtsple-ging nietig kan worden verklaard indien
de wet de nietigheid niet uitdrukkelijk
uitspreekt, indien het niet bewezen is dat
die nietigheid de belangen van de tegenpartij geschaad heeft of indien zij niet
v66r elke bespreking over de zaak zelf is
voorgesteld :
Overwegende dat de formaliteiten, op
straffe van verval voorgeschreven door de
artikelen 7 en 8 van de wet van 6 september 1895, van openbare orde zijn;
Dat hieruit volgt, enerzijds, dat de artikelen 173 en 1030 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering niet toepasselijk zijn op het verval dat uit het niet
inachtnemen van bewuste artikelen 7 en
8 voortvloeit en, anderzijds, dat de rechter over de grond de verplichting had dit
verval van ambtswege op te werpen;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
aanleggers stelling op passende wijze beantwoordt waar het verklaart « dat de
regelen der burgerlijke rechtsvordering
in deze materie niet van toepassing zijn,
dat de formaliteiten, door de wet voorge. schreven voor het indienen van het beroep, van openbare orde zijn; dat het hof
de plicht heeft, desnoods van ambtswege,
uitspraak te doen over de vormgebreken
welke de procedure kunnen aankleven
waardoor de zaak bij hetzelve aangebracht is; dat verzoeker dus vergeefs opwerpt dat er reeds over de grond geconcludeerd werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

10 december 1957. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Moriame. - Gelijlcl?tidende conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKO:MSTENBELASTINGEN.- SPECIALE
BELAS'l'ING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT
LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. 0PEISING. WERKELIJKHEID EN RECHTZINNIGHEID VAN DE OPEISING. LEVERINGEN
AAN VIJANDELlJKE MILI'I'AIREN.- KARAKTER
VAN ECHT- EN RECH'l'ZINNIGHEID AFGELEID UIT
DE ENKELE HOEDANIGHEID VAN VIJANDELIJKE
MILITAIR AAN WIE DE LEVERINGEN GEDAAN
WERDEN. 0NWE'l"l'ELIJKHEID.

Het lcarakte1· van echt- en rechtzinnigheid
hetwelk de opeising dient te vertonen
om het niet-toepassen van de speciale
belasting op de winsten voortvloeiend .
uit levering en en prestaUes aan de·
vijand te 1·echtvaa1·digen valt niet af te
leiden ~tit de enlcele hoedanigheid van
vijandelijlce militair van de personen
aan wie ile leveringen geda.an werden.

(Wet van 15 october 1945, art. 1, par. 4.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. P. V. B. A. << ETABLISSEMENTS A. RADERMECKEH ».)
ARRES1'.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, paragrafen 1 en 4 van
de wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten,
voortvloeiend uit leveringen en prestaties
aan de vijand, en 2 van de wet van
19 maart 1953 tot aanvulling van artikel 1, paragraaf 4, van evengemelde wet
van 15 october 1945, doordat het bestreden arrest beslist da t aileen de wins ten
opgeleverd door de zaken welke verweerster afgedaan heeft met onder « Verwaltung » staande firma's uitgezonderd met
de in stuk 73 van het administratief dossier aangeduide firma, of met Italiaanse
firma's, in de speciale belasting zullen
aangeslagen worden, en aldus de andere
winsten van genoemde belasting vrijstelt, en hiertoe zonder meer aanneemt,
enerzijds, de gelijksteiling met de opeising ten aanzien van de leveringen welke

-220op bevel van ·de Ledercentrale gedaan pens het verplicht karakter _der leverinzijn, en, anderzijds, de echte en recht- gen;
zinnige opeising ten aanzien van de aan
Overwegende clat, volgens artikel 1, paDui tse mili tairen gedane leveringen; eer- ragraaf 4, van de wet van 15 october
ste onderdeel, dan wanneer het hof van 1945, welke bepaling aangevuld is door
beroep de plicht had de gegronclheicl van artikel 2 van de wet van 19 maart 1953,
de aanslag in de speciale belasting in zijn in geval van opeising, van een door de
geheel te onclerzoeken, wat de verplich- vijancl opgelegde maatregel van voorlopig
ting in zich sloot vooraf te onclerzoeken, beheer of van dwangbeheer en tevens in
aan de ene kant, of de winsten opgele- geval van gelijkstelling met een opeising,
verd door alle op bevel van de Ledercen- in de bij voormelcl artikel 2 bepaalde
trale gedane leveringen normaal waren, voorwaarden, niet enkel de speciale b~
welke voorwaarde formeel vereist is door lasting toepasselijk is voor zover de presartikel 1, paragraaf 4, lid 1, van de .wet teerder een abnormale winst heeft bekovan 15 october 1945 in geval van 'excep- men, doch het regime zelf van gelijksteltie van opeising of van gelijkstelling met ling illet een opeising uitgesloten is, hetopeising, en, a::m de andere kant, of ver- zij wanneer de leveringen of prestaties
weerster niet verkeerde in een van de rechtstreeks verband houclen met de oortwee gevallen van uitsluiting, omschreven logsinspanning van de vijand, hetzij wanin artikel 1, paragraaf 4; lid 3, van de- neer zij uitgevoerd zijn clank zij procluczelfcle wet, zoals dit artikel aangevuld is tie- of leveringsmiclclelen die verhoogd of
door artikel 2 van de wet van 19 maart versterkt werden vergeleken bij deze
1953; tweecle onclerdeel, dan wanneer het waarover de onderneming v66r 10 mei
hof van beroep zijn arrest niet wettelijk 1940 beschikte;
met redenen omkleecl heeft waar het de
Waaruit volgt dat het hof van beroep,
winst, opgelevercl door de zaken welke waarbij verweerster de exceptie van opafgeclaan zijn met de in stuk 73 van het eising aangebracht had, om tot het ontaclministratief dossier aangecluicle firma, lJreken van elke in de speciale belasting
uitsluit van toepassing van de speciale belastbare gronclslag te besluiten, zich
belasting; clerde onclerdeel, clan wanneer niet ertoe mocht beperken te verklaren,
de omstandigheicl cla t de leveringen a an - aldus enkel het aanwezig zijn vastDuitse militairen gedaan zijn op zichzelf stellend van een enkel der elementen
niet volstaat om te beslissen clat die leve- welke vereist zijn voor het inwilligen van
ringen verricht zijn ingevolge een opei- de exceptie van opeising, - clat de levesing in cle zin van artikel 1, paragraaf 4, ringen aan de vijand gedaan door tussenlid 1, van de wet van 15 october 1945, en komst van de Ledercentrale, geclaan werdan wanneer nit de << Bezugscheine Jl, on- den in uitvoering van een met een opder meer uit de stukken 56, 59, 00 en 63 eising gelijkgesteld bevel, zonder te onvan het administratief dossier, niet blijkt derzoeken of de andere voorwaarclen
clat ten laste van verweerster een werke- waarvan deze gelijkstelling afhankelijk
lijke, echte en rechtzinnige opeising uit- gesteld is om tot niet-toepassing van de
gevoerd werd :
wet te leiden, ter zake vervuld waren en
onder meer of de leveringen geen rech tOver het eerste ondercleel
streeks verbancl houden met de oorlogsOverwegende clat, verweerster in haar inspanning van de vijand en niet uitgereclamatie tegen haar aanslag in de spe- voercl werden clank zij verhoogde prodricciale belasting de exceptie van opeising tie- of leveringsmidclelen, en, bij voorkoaangevoerd hebbend, de. clirecteur cler be- mend geval, of geen van die leveringen
lastingen deze exceptie· verwierp om de verweerster een abnormale winst opgereclen clat de hanclelingen van de Leder- bracht heeft;
centrale niet het karakter van een opeiDat clit onderdeel van het micldel gesing hebben en daarmede zelfs niet gelijk groncl is;
te stellen zijn ;
Over het tweede onderdeel :
Dat, op beroep ingestelcl door verweerster, het hof van beroep de exceptie inOverwegencle dat het arrest in ZIJn rewilligcle om de enkele reclen dat, aange- clenen erop wijst dat de leveringen, door
zien de warencentrales clienen te worden verweerster gedaan aan onder Verwalbeschouwcl als organismen welke ten .tung gestelde firma's (stukken 65 tot 67),
voorclele van de vijand handeiclen of de onder meer · aan de « Fabrique nationale
normale tussenpersonen waren tussen de d'armes de guerre Jl, niet uitgevoerd werbezetter en de producent, «de leveringen den onder het regime van de opeising of
aan de vijancl gedaan op bevel van die van gelijkstelling met een opeising;
centrales, met opeisingen clienen te worDat het in zijn dispositief voor recht
den gelijkgestelcl Jl, en dat ter zake de zegt da t alleen de winsten, opgeleverd
bewoorclingen van zekere mededelingen, door de zaken welke verweerster afgedoor de Leclercentrale aan verweerster daan heeft met de firma's onder « Vergedaan, geen twijfel laten bestaan no- waltung », uitgezonderd met de in stuk 73
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aangeduide firma, in de speciale belasting
zullen worden aangeslagen;
Overwegende dat stuk 73 een brief is
waardoor de Ledercentrale verweerster
aanwijst voor een levering, te doen aan
de «Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik ll (F.N.);
Dat de stukken 65 tot 67 de opgave uitmaken van de leveringen welke verweerster gedaan heeft aan firma's onder verwaltung;
Overwegende dat de enkele verwijzing
naar de stukken 65 tot 67 het hof niet
in staat stelt in te zien om welke reden
de winst, opgebracht door de levering
welke, ter voldoening aan de in stuk 73
vervatte aanwijzing, door verweerster
zou gedaan zijn aan de daarin vermelde
firma onder Verwaltung, niet in de belasting zou kunnen. worden aangeslagen;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, volgens artikel 1, paragraaf 4, van cle wet van 15 october
1945, de opeising om het niet-toepassen
van de belasting te rechtvaardigen een
karakter van echt- en rechtzinnigheid
dient te vertonen;
Overwegende dat cUt karakter niet valt
af te leiden uit de enkele hoedanigheid
van vijandelijk militair van de personen
aan wie de leveringen gedaan zijn;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, in zover het beslist dat niet
aan de speciale belasting onderworpen
zijn de winsten, voortvloeiend uit de
leveringen, op bevel van de Ledercentrale
gedaan aan de yijand alsmede aan de
firma onder Verwaltung_ vermeld in
stuk 73 van het adnilnistratief dossier
en aan Duitse militairen; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
(1) Artikel 1 van het koninklijk besluit van
24 juli 1956 is in werking getreden op 1 juli
1956 (art. 27) en heeft de alinea' s 3 en 4 van
artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1938 gewijzigd, maar beroept zich nag
op de bepalingen van de wetten betreffende de
gezinsvergoedingen aan de loontrekkende werklieden.
(2) Raadpl. TRINE, Allocations familiales aux
travailleurs salw·ies, nr 16.
(3) Men erkent in 't algemeen de hoedanigheid van handelaars aan zelfstandige handelsvertegenwoordigers, maar elk geval dient op

10 december 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend 'voorzitter.
Verslaggeve·r,
H. Belpaire. - Gelijklnidende concl1tsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleite·rs, HH. Van Leynseele
en E. A. Ronse (deze laatste van de Balie
bij het Hof van beroep te Gent.)
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1° KINDERTOESLAGEN. - HANDELSVERTEGENWOORDIGER. - ALS ZODANIG VERSTREKTE PRESTATIES HE'f UITSLUITEND OF HOOFDBEROEP UITMAKEND. - 0NDERSTELD VOOR DE
TOEPASSING VAN DE WETGEVING OP DE KINDERTOESLAGEN UI'r KRACHT VAN EEN DIENSTCONTRACT TE WERK GESTELD. - VERMOEDEN
HETWELK NIET MAG TEGENGESPROKEN WORDEN ZO BE'l'ROKKENE NIE'l' ONDERWORPEN IS
AAN DE WETGEVING OP DE MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID. VERMOEDEN (( JURIS TANTUM ll IN HET TEGENOVERGES'l'ELD GEVAL.
2° KINDERTOESLAGEN. - WERKGEVERS
EN NIET-LOONTREKKENDE ARBEIDERS. - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER. VERMOEDEN VAN HANDELSIJEDRIJVIGHEID WAT
IJETREFT DE TOEPASSING VAN DE WE'l'GEVING OP
DE KINDER'l'OESLAGEN. - VERMOEDEN TOT
TEGENBEWIJS.
1° Voor

de toepassing van de wetgeving lietreffende de lcindm·toeslagen zijn
de handelsvertegenwoordigers onderstela u.it lcracht van een dienstcontmct
te wedc gesteld te zijn indien de als zodanig ve1·strelcte prestaties hun uitslnitend of hootdbe1·oep 11.itmaken; dit ve1·moeden mag niet tegengesproken worden zo bet-rolclcene onderworpen is aan
de wetgeving op cle rnaatschappelijlce
zelce1·heid der a1·1Jeiders; in tegenove1·gesteld geval geldt dit vermoeden tot
tegei~bewijs te leveren floor degene die
liewee·rt dat het ter zalce gaat over ee'll
zelfstandi,qe a1·beider (1) (2) (3). (Wet

van 10 juni 1937, art. 1 en 9; organiek
kon. besl. van 22 december 1938, art. 3,
zijn eigen beoordeeld te worden. Raadpl.
verbr., 26 november 1934 (Bull. en PASIC., 1935,
I, 63); 7 maart 1950 (An·. Ferb?'., 1950, biz. 454;
Bull. en PASIC., 1950, I, 483) en 5 februari 1957
(A1·r. T'e1·b,-., 1957, biz. 436; Bull. en PASIC.,
1957, I, 667); FREDERICQ, bd. I, nrs 40, 212 en
volg.; VAN RvN, bd. I, nr 62; NovELLES, D,-oit
comme1·cial, bd. I, Des cmnme1·9ants, urs 7S7
en 788; De la commission, nr 17.
Voor hetgeen de verzekeringsagenten aangaat, raadpl. verbr., 22 november 1956 (A1-r.
T'erb1·., 1957, biz. 196; Bull. en PASIC., 1957, I,
304).

-222al. 3 · kon. besl. van 19 december 1939,
de w~tten over de kindertoeslagen voor
loonarbeiders samenvattend; art. 3, al. 3
en 10, aangevuld door artikel 2 van het
kon. besl. van 21 augustus 1946.)
2o Voor de toepassing van het o1·ganiek
lconinlcUjk besl1dt van 22 december· 1938,
V001'Z·ien d001' de wet van 10 Inni 1937,
tot uitbreiding van de kindertoeslagen
tot de wer lcgevers en de niet-loont-relclcenden wordt hij, die in een handelsregister ingeschreven is, llrachtens artilcel 7 van voorrneld besl!Lit, tot het
tegenbewijs, vermoed werlcelijlc een
handelsbedrijvigheid uit te oejenen (1).
(V. Z. W. D. <<CAISSE MUTUELLE LIEGEOISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES MU1.'AF », T. PREGARDIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 october 1955 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei;
Overwegende dat nit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door aanlegster ingestelde vordering ertoe strekte verweerster te doen
veroordelen tot het betalen van sommen
welke door deze over het tijdva:k van het
eerste halfjaar 1949 tot het tweede halfjaar 1953 zouden verschuldigd zijn als
bijdragen, verhogingen en daarmede verbonden vaste rechten, krachtens de wetgeving op de kindertoeslagen betreffende
·de niet-loontrekkende arbeider.s;
Dat deze vordering door de rechter
over de grond verworpen is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 5 en 9
van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en tot de niet-loontrekkenden, 3 en
141 (gewijzigd door het besluit van de
Regent van 7 september 1946, art. 9) van
het organiek koninklijk besluit van
22 december 1938, voorzien door voormelde wet van 10 juni 1937, voor zoveel
als nodig, 3 van de wet van 4 augustus
1930, houdende veralgemening van de
kindertoeslagen voor de loonarbeiders, samengevat bij het koninklijk besluit van
19 december 1939, naar hetwelk voormeld
artikel 3 van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938 verwijst, 1319,
(1) Raadpl. WYNANTS, {( Les consequences de
!'inscription au registre du commerce en ce
qui concerne 1'assujettissement a la loi du
10 juin 1937 », Revue des allocations fwmiliales,
1950, blz. 44; TRI!lE, Allocations farniliales aux
t1·availleurs sala1-ies, ur 15, l3o,

1320, 1322, 1349, 1350, 1352 en 1779 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnis
de vordering van aanlegster tot betaling
van de bijdragen, door verweerster, haar
aangeslotene, verschuldigd over het _iijdvak van het eerste halfjaar 1949 tot het
tweede halfj aar 1953 inbegrepen, verwerpt, om de redenen dat verweerster
«door verscheidene attesten ervan liet
blijken dat zij sedert einde 1947 achtereenvolgens door verschillende werkgevers
te werk was gesteld als demonstraties
houdende vertegenwoordigster, en als zodanig gebonden was door een dienstcontract waaronder zij aan het gezag van
haar werkgevers onderworpen was>> en
« dat deze bedrijvigheid het enig beroep
(van verweerster) uitmaakte », eerste onderdeel, dan wanneer de attesten welke
door verweerster overgelegd en door aanlegster in haar v66r de rechter over de
grond regelmatig genomen conclusies
tekstueel overgenomen zijn, uitdrukkelijk luidden dat verweerster gedurende
het litigieuze tijdvak gewerkt had « als
'zelfstandige vertegenwoordigster >l; dat
de rechter over de grond nit bewuste attesten de gevolgtrekking, in de bovenBtaande reden aangehaald, niet heeft
kunnen af!eiden zonder de bewijskracht
van die akten te schenden (schending van
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en zonder de wezenlijke kenmerken van het contract van
huur van diensten, welke hij daarin beweerde te ontdekken te miskennen (scherrding van artikel 1779 van het Burgerlijk
Wetboek) ; dat hij insgelijks in gebreke
gebleven is aan te duiden welke andere
attesten dan de in de conclusies van aanlegster aangehaalde hij eventueel in aanmerking zou hebben genomen, noch om
welke reden hij dergelijke attesten zou
hebben verworpen (schending van art. 97
van de Grondwet), tweede onderdeel, dan
wanneer het vermoeden dat geen « buiten
dienstverband staande arbeiders >l in de
zin van artikel 3 van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938,
ZIJn de handelsvertegenwoordigers en
reizigers, aangeduid in artikel 3, 1°, van
de wet van 4 augustus 1930, slechts een
weerlegbaar vermoeden is wanneer de
betrokkenen niet aan de wetgeving op de
maa:tschappelijke zekerheid der arbeiders onderworpen zijn; dat het bestreden vonnis, door niet na te gaan of verweerster inderdaad aan die wetgeving onderworpen was, waar dergelijke onderworpenheid door aanlegster bij conclusies uitdrukkelijk ontkend was, zijn beslissing niet ten genoege van recht met
redenen omkleed heeft (schending van
art. 97 van de Grondwet) en het wettelijk
karakter van voormeld vermoeden heeft
geschonden (schending van de in het mid-
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-..,. 223del aangeduide bepalingen op de we~ten
op de kindertoeslagen en van de artlkelen 1349, 1350 en 1352 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat artikel 3 van het organiek koninklijk b.~sluit van 22 det;em~
ber 1938 voorzien biJ de wet van 10 JUlli
1937 wellre de kindertoeslagen uitbreidt
tot de werkgevers en de niet-loontrekkenden, verwijst naar de bepalingen van de
wet van 4 augustus 1930 betreffende de
kindertoeslagen voor loonar beiders;
Dat krachtens artikel 3, leden 3 en 10,
van het koninklijk besluit van 19 december 1939 tot samenvatting van deze wet
en de koninklijke besluiten krachtens een
latere wetgevende delegatie genomen,
welk artikel door artikel 2 van de besluitwet van 21 augustus 1946 aangevuld
is, onder meer de handelsvertegenwoordig·ers ondersteld worden, voor de toepassing van deze wetgeving, uit kracht
van een dienstcontract te werk gesteld te
zijn, onder voorwaarde dat de als zodanig
verstrekte prestaties hun uitsluitend beroep of hun hoofdberoep uitmaken; dat
dit vermoeden niet mag tegengesproken
worden behalve indien de betrokkene uit
dien h~ofde niet onderworpen is aan de
wetgeving op de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
· Overwegende dat het middel het bestreden vonnis niet critiseert in zover het
beslist dat verweerster achtereenvolgens
te werk gesteld werd door verscheidene
werkgevers als demonstraties houdende
vertegenwoordigster en dat deze activiteit haar enig beroep was;
Overwegende dat aanlegster bij conclusies ontkende dat verweerster aan de
wetgeving op de maatschappelijke zekerheid onderworpen was; dat verweerster
het tegendeel niet verklaarde en dat de
rechter over de grond impliciet aangenomen heeft dat zulks het geval was aangezien hij van oordeel is dat aanlegster
het bewijs ervan mocht bijbrengen dat
verweerster zelfstandig arbeidde;
Overwegende dat hieruit voortvloeide
dat verweerster wettelijk vermoed bleef
krachtens een contract van huur van
diensten als handelsvertegenwoordigster
te werk gesteld te zijn geweest, en dat
het op aanlegster rustte eventueel het
tegenbewijs ervan bij te brengen;
Overwegende dat de rechter over de
grond mitsdien uit de overgelegde attesten het bewijs niet afgeleid heeft dat verweerster jegens haar achtereenvolgende
werkgevers door een contract van huur
van diensten verbonden was, hetgeen
wettelijk vermoed was, doch dat hij, zonder miskenning van de inhoud van de
overgelegde attesten en inzonderheid van
de trouwens voor interpretatie vatbare
termen « zelfstandige vertegenwoordig-

ster JJ, welke daarin gebezigd waren om
verweerster aan te duiden, van oordeel
is geweest dat die documeliten het op
aanlegster rustend tegenbewijs niet opleverden;
Dat elk van de onderdelen van het
mid del feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 5 en 9
van de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en de niet-loontrekkenden, 3, 7,
lid 1, 46, 47, 48, 85ter en 86 van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, voorzien bij artikel 9 van voor"
melde wet, 1315, 1349, 1350, 1352 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, hoewei vaststellend dat verweerster gedurende het litigieuze tijdvak « een inschrijving in het handelsregister, volgens welke
zij handelaarster in kledingsartikelen
voor dames was JJ, behouden had, de vordering van aanlegster verworpen heeft
om de reden dat zij « geen genoegzaam
bewijs ervan bijgebracht had dat verweerster in de loop van de jaren voor
welke de bijdragen gevorderd waren, een
handelsbedrijvigheid uitgeoefend had ... JJ;
dan wanneer het feit waarop het bestreden vonnis wijst wettelijk het uitoefenen van die handelsbedrijvigheid door
verweerster liet vermoeden, en het dienvolgens op deze rusttE:, ingeval zij niet
meer van zins was haar bijdragen voor
de kindertoeslagen voor zelfstandigen te
kwijten, het bewijs bij te brengen tegen
het vermoeden van de wet, tot staving
van haar aanbod van ontslag, dat het
bestreden vonnis, door de vordering van
aanlegster te verwerpen zonder vast te
stellen dat verweerster haar ontslag genomen had, noch dat zij bewezen had dat,
in strijd met wat haar inschrijving in het
handelsregister liet vermoeden, zij geen
handelsbedrijvigheid meer uitoefende, en
door dit bewijs ten laste van aanlegster
te Iaten, de in het middel aangeduide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat de rechter over de
grond, door vast te stellen, enerzijds, dat
verweerster, bij weten van aanlegster,
het gebouw verlaten had waar zij eertijds haar handelsbedrijvigheid in uitoefende, en anderzijds, dat het door haar
gedurende het overwogen tijdvak uitgeoefende beroep onverenigbaar was met
het uitoefenen van een handelsberoep, en
door hieraan toe te voegen dat zij dienvolgens « zonder nut JJ haar inschrijving
in het handelsregister behouden had, op
impliciete doch zekere wijze beslist heeft
dat het wettelijk vermoeden jwris tant1tm, dat aan dergelijke inschrijving door
artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit
van 22 december 1938 yoor de toepassing
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van dit besluit verbonden is, te niet gedaan was;
Overwegende dat, al heeft hij eraan
megevoegd dat aanlegster onder deze
omstandigheden geen genoegzaam bewijs
bijgebracht had van het uitoefenen, door
verweerster, van een handelsbedrijvigheid welke, zich bij haar bedrijvigheid
als demonstraties houdende vertegenwoordigster voegde, hij evenwel voormeld
wettelijk vermoeden niet miskend heeft
vermits hij beslist dat dit vermoeden te
niet gedaan was, doch aanlegster een
bewijs opgelegd heeft dat zij niet behoefde te leveren aangezien zij, bewust wettelijk vermoeden vervallen zijnde, de
last had de gegrondheicl van haar eis te
rechtvaardigen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
12 december 1957. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Piret. - Gelijldttidende
conclttsie, H. ;R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Ryn.

l

e KAMER. -

13 december 1957

1°

BEWIJS. GELOOF AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD.
HUWELIJKSCONTRAC'l',
VERKLARING DOOR DE RECHTER.- VERKLARING DIE MET REDENEN O:MiKLEED IS EN MET
DE TERMEN YAN DE AK'l'E STROOK'r. GEEN
MISKENNING VAN HET GELOOF AAN DE AKTEi'l
VERSCHULDIGD.

2°

HUWELIJKSCONTRACT. GEMEENSCHAP. ScHULDEN DOOR DE ECHTGENOOT
TIJDENS
DE
GEMEENSCHAP
GEMAAKT.
SCHULDEN DIE VAN HET PASSIEF VAN DE GEMEENSCHAP DEEL UITMAKEN.

3°

HUWELIJKSCONTRACT. GEMEENSCHAP. SCHULDEN DOOR DE ECH'l'GENOOT

(1) AUBRY en RAU, bd. VIII, paragntaf 509,
nota 72; BAUDRY-LA.CANTINERIE, Cont1·at de ma•·iage, bd. I, nr 574; CoLIN en CAPITANT, bd. III,
nr 277; J OSSERAND, bd. III, nr 326; KLUYSKENS,
H et hu1vel-ijkscont1·act, nr 192; PrRET, nota onder Luik, 5 juni 1950, Rev. crit. jur. belge,
blz. 27 en volg. ; verslag van de Commissie van
j usti tie en van de burgerlijke en strafrechterlijke wetgeving van de Kamer van volksvertegenwoordigers aangaande de wet van 16 april
1935, Pasinomie, 1935, blz. 293, kol. 1; Fr.
verbr., 9 december 1874 (Dall. ph·., 1875, I,
118) en 17 april 1945 (ibid., 1946, I, 90).
Cont!·a : LAURENT, bd. XXII, ur 59; DE PAGE,

TIJDENS DE GEMEENSCHAP GEMAAKT. GOEDING. VEREISTE,

VER-

4°

HUWELIJKSCONTRACT. GEMEENSCHAP. VERGOEDING DOOR ARTIKEL 1437
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VOORGESCHREVEN. VOORWAARDE.

5°

HUWELIJKSCONTRACT. GEMEENscHAP. MISDRIJF DOOR DE MAN TIJDENS
DE GEMEENSCHAP GEPLEEGD, GELDELIJKE
VEROORDELINGEN DOOR DE GEMEENSCHAP BETAALD.

6°

HUWELIJKSCONTRACT. GEMEENSCHAP. VERGOEDING AAN DE VROUW VERSCHULDIGD KRACHTENS ARTIKEL 1425 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK.- VEREISTE.

1° Het arrest hetwellc van een httwelijlcscontract een verlclaring geett die met
redenen is omlcleed en met de termen
van de alcte verenigbaar is, miskent het
geloot aan die akte verschttldigd niet.
2° Artilcel 1409, 2°, van het Bttrgerlijk
Wetboelc stelt als regel dat alle door de
man gedtwende de gerneenschap aange_gane schu.lden van het passief der gerneenschap deel ttitrnalcen.
3° In voonneld a1·tikel 11,09, 2°, van het
BttrgerUjlc Wetboelc betelcenen de woorden « behatf,dens de vergoeding in de gl!vallen waarin daartoe aanleiding bestaat ll dat een vergoeding verschttld·igd
is in de gevallen door de wet bepaald.
4° Om het recht op vergoeding te verantwoorden eist artilcel 1437 van het Burgerlijk lVetboelc dat de door de gerneenschap betaalde schttld geen schttld van
dezelfde zij doch een persoonlijke schttld
van een der echtgenoten.
5° Artikel 1424 van het Httrgerlijlc Wetboelc voorziet in ~een veruoeding wanneer de gemeenschap de stratrechtelijke
gevolgen van een door de man bedreven
misdrijf betaald heett; het is niet van
toepassing op de veroordeling van de
man tot schadevergoeding zelts wanneer deze de schade herstelt geleden ingevolg.e een rnisd?"ijf (1).

bd. X, nrs 530 en 990; PLANIOL en RrPERT, herzien door BouLANGER, bd. VIII, nr 386.
Een wetsontwerp geamendeerd door de Senaat en voor 't ogenblik aan de Kamer onderworpen (Parlem. Hand., Senaat, 1956-1957,
nrs 363, en 1957-1958, nr 124; Kamer, 1955-1956,
nr 417-3}, wijzigt de artikelen 1409, 1424 en
1425 van het Burgerlijk W etboek en introduceert er een artikel 1424bis; het bepaalt dat in
geval van betaling door de gemeenschap van
uit een misdrijf df uit een door een van de
echtgenoten bedreven quasi-delikt voortvloeiende burgerlijke schulden, vergoeding verschuldigd is onder aftrek van het voordeel door de
gemeenschap behaald.

-2256° Arti.lcel 14'25 van het Bnrgerlijlc Wetboek is slechts toepasselijlc wannee1· de
gemeenschap het bedrau van een tegen
de man krachtens artikel 1386bis van
hetzelfde tvetboek 1titgesproken veroordelinu betaald heett (1).
(VERCAUTEREN, T. DAELS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1102,
1134 1156, 1157, 1317, 1319, 1320, 1387, 1409,
1424: 1425, 1437, 1498 van het Burgerlijk
Wetboek 97 van de Grondwet, doordat

het best~eden arrest beslist dat de schulden door eerste verweerder, Fransciscus
Daels, opgelopen tengevolge van zijn veroordeling tot vergoeding wegens schade
door misdrijven berokkend, geen persoonlijke schulden uitmaken, maar binnen de
gemeenschap vallen, alhoewel het huwelijkscontract beschikt dat « Ils (les futurs
epoux) ne seront point tenus des dettes
l'un de l'autre creees avant ou pendant
le mariage ll, om reden da t eli t be ding
slechts de herhaling zou zijn van artikel 1498 van het Burgerlijk Wetboek, dat
rechtspraak en rechtsleer de toepassing
van gezegd artikel beperken tot de schulden die eventueel de erfenissen en de
giften zouden belasten, dat alhoewel het
partiji:m vrijstaat deze beschikkingen te
verruimen of te beperken << elk afwijkend
beding nochtans duidelijk moet worden
gesteld )) ~on dat partijen slechts bedongen hebben dat « Ils ne seront pas tenus
des dettes ll, zonder de woorden « toute
dette )) of « toute dette quelconque ll te
gebruiken, dan wanneer partijen, door
in het huwelijkscontract dd. 31 october
1908 te beschikken dat « Ils (les futurs
epoux) ne seront point tenus des dettes
l'un de l'autre creees avant ou pendant
le mariage ll, klaarblijkelijk geen loutere
herhaling van artikel 1498 van het Burgerlijk Wetboek hebben gew~ld (waarvan
zij de bewoordingen zelf met overgenomen hebben) daar in zulk geval de beschikking absoluut overbodig was en
geen gevolg kon hebben en, namelijk, de
door rechtspraak en rechtsleer aan artikel 1498 toegebrachte beperking niet hellben willen overnemen, en dan wanneer
de bewoordingen van de overeenkomst
klaar en duidelijk waren en geen verkla(1) PIRET, loc. cit., biz. 40; verbr., 21 januari 1943 (A,-,·. Yerb1·., 1943, blz. 12; Bull. en
PASIC., 1943, I, 31).
VERBR.,
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ring vereisten, daar, door te beschikken
dat zij « ne seront point tenus des dettes
l'un de l'autre creees avant ou pendant le
mariage ll, partijen, die geen beperking
voorzien hebben, noodzakelijk alle schul~
den hebben voorzien evenzogoed als wan'neer zij de woorden « toute dette ll of
« toute dette q'uelconque ll hadden gebezigd :
Overwegende dat uit het bestreden arrest, uit de voorziening en uit de bij de
voorziening gevoegde stukken blijkt dat
de rechter over de grond uitspraak te
doen had over de uitlegging van een beding van het tussen aanlegster en eerste
·verweerder gesloten huwelijkscontract;
Overwegende dat dit contract bepaalt :
(( les futurs epoux adoptent le regime de
la communaute mais cette communaute
sera reduite aux acquets, et comme telle,
reglee conformement aux dispositions des
articles 1498 et 1499 du Code civil. Ils ne
seront point tenus des dettes l'un de l'autre creees avant ou pendant le mariage ll;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de woorden « Ils ne seront point tenus des dettes ... ll onmiddellijk volgen
op de verwijzing naar artikel 1498 van
het Burgerlijk Wetboek, en dat zij van
geen bedoeling van die bepaling af te wijken laten blijken; dat, zo de partijen
dergelijke bedoeling gehad hadden, zij
de woorden « toute dette ll of « toute·
dette quelconque ll zouden gebezigd hellben ll;
Overwegende dat het arrest op grorid
van deze beschoi1wing beslist dat de
woorden « les dettes ll in het betwist beding dezelfde betekenis hebben als in artikel 1498 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat deze uitlegging met
redenen omkleed en met de termen van
gemeld becling verenigbaar is;
Dat het. middel dienvolgens feitelijke
grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1102,
1134, 1387, 1409, 1424, 1425, 1437, 1498 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwef, doordat het bestreden arrest beslist
dat de schulden door eerste verweerder
opgelopen wegens veroordeling tot schadevergoeding, tot herstelling van de door
een misdrijf berokkende schade, ten laste
van de huwelijksgemeenschap vallen,
zonder vergoeding, om reden dat artikel 1424 van het Burgerlijk Wetboek
slechts de geldboeten betreft en a contrario bevestigt dat de burgerlijke gevolgen van het misdrijf geen aanleiding
geven tot vergoeding, dan wanneer de
door de man, tengevolge van een misdrijf, verschuldigde burgerlijke gevolgen
persoonlijke schulden van de man uitmaken, die tot zijn persoonlijk voordeel
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betaald worden, en op dewelke het princiep van artikel 1424 van het Burgerlijk
.Wetboek dient toegepast, met erkenning
van het recht tot vergoeding ten voordele van de gemeenschap :
Overwegende dat artikel 1409, 2°, van
llet Burgerlijk W etboek, waarvan de
termen algemeen zijn, als regel stelt dat
alle door de man gedurende de gemeenschap aangegane schulden van het passief
.der gemeenschap deel uitmaken;
Dat onder bedoelde schulden dus, onder meer, die schuld voorkomt welke
svruit uit een door de man gedurende de
gemeenschap gepleegd misdrijf;
Overwegende weliswaar dat voormeld
artikel op die algeme:rie regel een beperking stelt : de verplichting tot « vergoeding in de gevallen waarin daartoe aanleiding bestaat )};
Overwegende evenwel dat de gevallen,
waarin een vergoeding dient uitgekeerd,
door de wet limitatief zijn bepaald; dat
zij de uitzondering en niet de regel uitrnaken;
Overwegende dat artikel 1437 van het
Burgerlijk Wetboek ten dezen aanzien
geen toepassing kan vinden; dat het imrners, om het recht op vergoeding te verantwoorden, eist dat de door de gemeenschap betaalde schuld geen schuld van
dezelve zij, doch een persoonlijke schuld
van een der echtgenoten, dan wanneer,
ten deze, de gemeenschap enkel een
schuld gekweten heeft welke artikel 1409
haar ten laste legt;
Overwegende dat aanlegster een recht
op vergoeding te haren voordele evenrnin
kan steunen op artikel 1424 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk voorziet in een
vergoeding voor de door de man opgelopen en door de gemeenschap betaalde
gel dboeten, naardien deze bepaling enkel
toepasselijk is op de strafrechtelijke
gevolgen van een inbreuk;
Overwegende, tenslotte, dat het recht
op vergoeding van aanlegster geen steun
vindt in de bepalingen van artikel 2 van
de wet van 16 april 1935, hetwelk artikel 1425 van het Burgerlijk Wetboek
vervangen heeft, vermits eerste verweerder niet veroordeeld is bij toepassing van
artikel 1386bis van hetzelfde Wetboek;
Dat llet middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
13 december 1957. - 1• kamer. - Voo1·zitte·r, H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
VeTslaggever,
H. Bayot. GeUjlclt~idende conclt~sie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. PleUers, HH. della
Faille d'Huysse en Simont.
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DESKUNDIG ONDERZOEK..- BuRGERLIJKE ZAKEN. BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 315 EN 317 VAN RET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECRTSVORDERING. NIE'l' IN
ACR'l' GENOMEN. VEREISTE OPDAT HE'l' DESKUNDIG ONDERZOEK NIE1'1G DIENT VERKLAARD.

De mislcenning van de bepalingen van de
artilcelen 315 en 3.17 van het Wetboelc
van b1wgerlijlce 1·echtspleging naar l1r.id
waa1·van de deslcundige aan partijen
laat we ten op wellce plaats, dag en 111tr
hij zijn verrichtingen zal aanvangen en
partijen zodanige voordrachten en vorde1"ingen zullen lcunnen cloen als zij het
,qoed vinden, brengt niet nooclzalcelijlc
de nietigheid van het aeskundig onderzoelc mede; de nietigheid ervan dient
slechts te worden uitgesprolcen wanneer
de begane orwegelnwtigheia de belangen
vnn een der part-ijen heeft geschana (1).

("Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, art. 173 en 1030.)
(N. Y. BELGISCRE MAATSCRAPPIJ VAN ALGEMENE
VERZEKERINGEN OP RET LEVEN, 'l'. ANDRIES.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 october 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1.317, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 173, 315 en 31.7 van llet Wetboek van burgerlijke rechtspleging, doordat, om het deskundig verslag geldig te
verklaren dat op 22 maart 1955 door dokter Uyttenhove in de zaak werd neergelegd, zijn beslissing op dat verslag te
steunen en het middel tot nietigheid te
verwerpen in conclusies door de aanlegster voorgesteld en afgeleid hieruit dat
de deskundige artikel 31.5 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging had
geschonden door de partijen niet te verwittigen van de aanvang der verrichtingen van het deskundig onderzoek in de
door dit artikel voorziene vormen, het
bestreden arrest steunt, enerzijds, hierop
dat de schending van het hierboven aangeduid artikel 315 de belangen van de
aanlegste.r niet zou geschaad hebben,
noch de rechten van de verdediging zou
(1) Verbr., 13 november 1919 (Bull. en
PASIC., 1919, I, 254) en 4 maart 1955 (A1T.
Y e1·b'··, 1955, biz. 567; Bull. en PAsrc., 1.955, I,
732, alsook de nota 1, biz. 733); Fr. verbr.,
18 januari 1916 (Dall. 11b'., 1921, I, 28); DAL-

Repe,·toi,·e de procedw·e civile et cmnmerciale, 1955, vo ExpeTtise, ur 162.
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-227aangetast hebben, en, anderzijds, o]) de
beschouwing dat de conclusies van de
deskundige niet zouden verschillend geweest zijn indien deze de partijen had
opgeroepen en gehoord, wegens de aard
van de opdracht welke hem door de eerste rechter was gegeven geworden, opdracht welke er enkel in bestond, luidens
het vonnis a quo waarvan het bestreden
arrest uitdrukkelijk de redenen overneemt « de juistheid of de onjuistheid te
bepal~n van een medisch advies gegeven
omtrent een toestand waarvan de feitelijke omstandigheden ten processe niet
werden betwist >>, dan wanneer : 1° de
bij de artikelen 315 en 317 van _het Wetboek van burgerlijke rechtsplegmg voorgeschreven rechtsvormen substantieel zi_jn
en voorgeschreven zijn op straf van metigheid van het verslag van de deskundige die ze miskend heeft zonder door de
partijen ervan ontslagen te zijn, doordat
· ze aan de verrichtingen van het deskundig onderzoek een tegensprekelijk karakter moeten geven en de rechten van de
verdediging moeten vrijwaren, zo~at hun
verzuim als zodanig een aantastmg van
de rechten van de verdediging en .~en
krenking van de belangen der l?artlJ_en
uitmaakt; het bestreden arrest cht prmciep heeft miskend bij het on~~rzoeke~
of de schending van de wetteliJke vormen, daarenboven, een grief medebracht
voor de aanlegster en haar recht van verdediging had gekrenkt (schending van de
artikelen 173, 315 en 317 va_n het We~boek
van burgerlijke rechtsplegmg) ; 2° m de
veronderstelling zelfs dat ~~ aanlegster
het bestaan had moeten bewiJzen van een
grief of een krenking _van ha::r recht van
verdediging voortvloe1ende mt de schending van artikel 315 va~ het Wetboek van
burgerlijke rechtsplegmg,. de beschouwing, al zouden de conclusies van de d~~
kundige niet verschillend geweest ZlJll
indien hij de partijen had opgeroepen en
gehoord niet kan volstaan om aan de
aanlegster het belang te ontzeggen dat
zij voor haar verdediging had, de m~te
riele verrichtingen van d~. deskundi~e,
welke als grondslag van ZIJn conclus1es
gediend hebben, op het ogenblik wanne~r
ze geschiedden na te zien ; he~ arrest IS
dus niet wettelijk gerechtvaardigd (scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet 173 315 en 317 van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging); 3° _het kara~
ter van de aan de deskundige toev.ertrouwde opdracht, in de vermeldmg
welke ervan gemaakt wordt door het vonnis a quo waarvan het bestreden arrest
uitdrukkelijk de redenen overneemt, de
aanlegster niet alle belang ontl?-am. om,
voor haar verdediging, de vernchtmgen
van het deskundig onderzoek te volgen,
daar die opdracht, volgens het tussenvonnis van 2 februari 1955, deze was « de

oorzaak te bepalen van de dood van Al;mand Sciffer op 23 mei 1952, en, zo dit
thans niet meer positief kan bevestigd
worden, na te gaan of de vaststellingen
van dokter Bafort de conclusies, waartoe
hij gekomen is, rechtvaardigen of eventueel, de tegenstrijd tussen deze vaststellingen en de conclushis aan te duiden »; het bestreden arrest heeft dus het
geloof geschonden dat client gehecht aan
het tussenvonnis van 2 februari 1955
door, met de eerste rechter te beslissen
dat de opdracht van de deskundige « enkel ging om de juistheid of de onjuistheid
te bepalen van een medisch advies gegeven omtrent een toestand waarvan de
feitelijke omstandigheden ten processe
niet werden betwist » (schending van de
artikelen !J7 van de Grondwet, 1317, 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek)
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de artikelen 173
en 1030 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging voortvloeit dat het niet naleven van de door de artikelen 31.5 en 317
van dit_ Wetboek bepaalde vormen, door
het middel bedoeld, niet noodzakelijk en
in alle omstandigheden de nietigheid van
het deskundig onderzoek medebrengt; dat
de nietigheid niet moet worden uitgesproken wanneer de begane onregelmatigheid de belangen van een der partijen
niet heeft geschaad ;
Dat het eerste onderdeel van het middel naar recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat partijen aan de deskundige
hun volledige bundels hadden overhandigd waarin de bijzonderheden van de
dood van Sciffer en al hun middelen van
verdediging omstandig uiteengezet werden; dat het bij het overnemen van de
motieven van de eerste rechter bovendien
v:aststelt dat het in de opdracht van de
deskundige er enkel om ging de juistheid
van een medisch advies te bepalen omtrent een toestand waarvan de feitelijke
omstandigheden ten processe niet werden
betwist aldus erop wijzende dat de opdracht van de deskundige ten deze geen
materiele vaststellingen behelsde ;
Waaruit volgt dat, in strijd met wat
het middel onderstelt, de deskundige tot
geen materiele vaststellingen is overgegaan waarover aanlegster er belang bij
zou gehad hebben een controle uit te oefenen·
D~t het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de door het vonnis
van 2 februari 1!t55 aan de deskundige
gegeven opdracht alternatief was te weten : de oorzaak te bepalen van de dood
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.meer positief kan bevestigd worden, na
te gaan of de vaststellingen van dokter
Bafort, de conclusie, waartoe hij gekomen is, rechtvaardigen ofwel, eventueel,
de tegenstrijdigheid tussen deze vaststelli,ngen en de conclusie welke dokter Bafort eruit afgeleid heeft aan te duiden;
Overwegende dat uit het bij de voorziening gevoegd deskundig verslag blijkt
dat de deskundige slechts het tweede onderdeel van de hem toevertrouwde opdracht heeft kunnen vervullen daar ten
tijde van het overlijden geen lijkschouwing plaats greep;
Dat door aldus te verklaren dat het ten
deze in de opdracht van de deskundige
er enkel om ging de juistheid te bepalen
van een medisch advies, noch de rechtbank van eerste aanleg noch het hof van
beroep de bewijskracht van het interlocutoir vonnis van 2 februari 1955 miskend
heeft;
Dat het del'de onderdeel van het middel
.feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
13 december 1957. - 1• kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Louveaux. - Gelijkl1tidende concl1Mie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiter, H. Simont.
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ERFDIENSTBAARHEID.

NIET

VOORTDURENDE ERFDIENSTBAARHEID DOOR EEN
HANDELING VAN DE MENS GEVES'riGD. WIJZEN VAN VESTIGING.

2° ERFDIENSTBAARHEID. ERVAN. -

3°

GEBRUIK

PERKEN.

ERFDIENSTBAARHEID. -

RECHT

VAN OVERGANG. ElRFDIENSTBAARREID DOOR
EEN RANDELING VAN DE MENS GEVESTIGD. HODDER KAN DOOR DE VERJARING GEEN RUIMER RECHT NAN OVERGANG BEKOMEN DAN DATGENE DAT HEM VERLEEND IS DOOR DE TITEL.

(1) Over de betekenis van bet woord « titel »
in artikel 691 van het Burgerlijk rechtboek,
raadpl. verbr., 26 december 1868 (Bull. en
PAsrc., 1869, I, 269); 4 october 1932 (ibid., 1923,
I, 476); Fr. verbr., 25 maart 1935 (Sirey, 1936,
I, 97, en de nota getekend EsMEIN .
. (2) DE PAGE, bd. VI, nrs 622 en 624; DEKKERS,
bd. I, nr 1383; PLANIOL en RIPERT, herzien door
PICARD, bd. III, nrs 956 en 959; 4 october
1923 (Bull. en PASIC., 1923, I, 476) en 11 juli

1 o Een door toedoen van de mens gevestigde niet vo01'td1t·rende erfdienstbaarheid, zoals een recht van overgang, Jean
enlcel doo1· een Utel (1) en niet door ve·rjadng ve1·lc1·egen worden. (Burgerlijk

Wetboek, art. 691.)
2° Hij d·ie een recht van erfdienstbaa1·heid heett, mag daarvan slechts gebruik
male en overeenlcomstig zijn titel ,· hij
mag de toestand van het dienend ert
niet verzwaren. (Burgerlijk Wetboek,

art. 702.)
3° De ho1tder van een erfdienstbaa·rheid
'Van overgang kan door verjaring geen
ruime1· recht van ove·rgang belcomen dan
dntgene dat hem ve1·leend is door de
titel wnardoor de erfdienstbaa1·heid is
gevest-i,qd; dergelijlce u.itb1'e·iding vot·mt
hetzij een nie·nwe hetzij een bijlcomencle
ertcUenstbna1·heid (2).
(ADAM, T. TOCKERT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1956 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Am·len;
·
Over het miduel, afgeleid nit ue scherrding van de artikelen 690, 691, 702, 708,
1134, 1135, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het vonnis, na
vastgesteld te hebben dat de authentieke
akte van 16 augustus 1913, totstandgekomen tussen de respectieve rechtsvoorgangers van partijen, bepaalt : « De heer Dominique Kraus, koper, heeft insgelijks
recht op een overgang te voet over het
eigendom van de heer Jean Hardy. Deze
overgang dient uitgeoefend te worden
langsheen de thans verkochte grond om
de koper toegang te verlenen >>, voor recht
zegt dat de erfdienstbaarheid, door voormelde akte gevestigd « op het erf van geintimeerde ten behoeve van het erf van
appellante het overgaan, te voet, toestaat van deze, van haar familie en van
de andere bij haar inwonende personen,
van de klanten van het kegelspel, van de
leveranciers, van de arbeiders, van de
ambachtslieden en in het algemeen van
de personen wier aanwezigheid gewettigd
~929 (ibid., 1929, I, 300); Fr. verbr., 19 maart
1861 (Dall. peT., 1861, I, 162) en 21 januari
1947 (Dall., 1947, blz. 185). Over de draagwijdte van dit laatste arrest raadpl. van de ene
kant, SaLus, Revue tTi1nestrielle de droit civil,
1948, blz. 84, en van de andere kant, BECQUE,
Se11L ju1·id., 1947, nr 3754.
Zie nota getekend R. H. onderaan onderhavig arrest in Bull. en PAsrc., 1958, I, 401.

-229is door het onderhouden en het exploiteren van het achterdeel van het eigendom
van appellante zoals het thans samengesteld is, met inbegrip van het kegelspel,
welke overgang desnoods plaats heeft met
behulp van een rijwiel, een kruiwagen of
enig, ander licht rijtuig, die dan met de
hand gehouden, voortgeduwd of -getrokken worden ll, om de reden dat verweerster het recht de klanten van haar kegelspel over de strook van de overgang te
laten gaan kan verkregen hebben door
verjaring omdat men de verzwaring van
een niet voortdurende erfdienstbaarheid,
zoals het recht van overgang, ingevolge
de verjaring van de wijze van uitoefening ervan moet :iannemen wanneer die
erfdienstbaarheid door een titel gevestigd
is en dat de strook en de frequentie van
de overgang dus door verjaring wijzigingen kunnen ondergaan welke het nadeel
van de erfdienstbaarheid voor het dienend erf verzwaren, dan wanneer, naar
luid van artikel 702 van het Burgerlijk
Wetboek, hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft daarvan slechts gebruik
mag maken overeenkomstig zijn titel en
dat, naar luid van artikel 691 van dat
wetboek voortdurende niet zichtbare erfdienstbaarheden, en niet voortdurende
zichtbare of niet zichtbare erfdienstbaarheden slechts door een titel kunnen worden tot stand gebracht, het bezit, zelfs
sedert onheuglijke tijden, niet voldoende
zijnde om ze te vestigen; dat, derhalve,
de verzwaring van de wijze van uitoefening van een niet voortdurende erfdienstbaarheid enkel, zoals de erfdienstbaarheid
zelf, kan voortvloeien uit een titel en
niet door verjaring kan verkregen worden (schending van de artikelen 691, 702,
708 van het Burgerlijk Wetboek); waaruit insgelijks volgt dat de rechters over
de grond bovendien de bewijskracht van
de bovenaangehaalde vermeldingen van
de akte van 16 augustus 1913 geschonden
hebben (schending van de artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek) en
in ieder geval de uitwerkselen van de
door die akte gevestigde erfdienstbaarheid miskend hebben (schending van de
artikelen 690, 702 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek) :
·
Overwegende dat de rechter, de omvang dienende te bepalen van de erfdienstbaarheid van overgang welke ten
l1ehoeve van het erf van verweerster op
het eigendom van aanlegster bestaat, bij
uitlegging van de authentieke akte, welke bewuste erfdienstbaarlieid geyestigd
heeft, en steunende op de omstandigheden
waarin die akte was gesloten, beslist
heeft dat de onderzochte akte het overgaan te voet toestond van verweerster,
van haar familie en van de andere bij
haar inwonende personen, van de leve-

ranciers. en van de arbeiders, van de ambachtslieden en in het algemeen van de
personen wier aanwezigheid gewettigd is
door het onderhouden en het exploiteren
van het achterdeel van het eigendom van
appellante, zoals het thans samengesteld
is, welke overgang desnoods plaats heeft
met behulp van een rijwiel, een kruiwagen of enig gelijkaardig licht rijtuig, die
dan met de hand gehouden, voortgeduwd
of -getrokken worden;
Overwegende dat het middel geen kritiek richt tegen dit deel van de beslissing;
Overwegende dat de rechter bovendien
beslist dat verweerster door de dertigjarige verjaring het recht verkregen heeft
op de sh·ook der erfdienstbaarheid de
klanten van het kegelspel te laten overgaan dat zij achter het woonhuis ingericht heeft en zulks hoewel het overgaan
door die klanten van verweerster, valgens de uitdrukkelijke vermelding van
het bestreden vonnis, een verzwaring van
de erfdienstbaarheid uitmaakt;
Overwegende dat, naar artikel 691 van
het Burgerlijk Wetboek, een door toedoen van de mens gevestigde niet voortdurende erfdienstbaarheid enkel door een
titel en niet door verjaring kan verkregen worden;
Overwegende dat artikel 702 van het
Burgerlijk Wetboek nader bepaalt dat
hij die een recht van erfdienstbaarheid
heeft daarvan slechts gebruik mag maken overeenkomstig zijn titei, zonder dat
hij de toestand van het dienend erf mag
verzwaren;
Overwegende dat uit deze artikelen
blijkt dat de houder van een erfdienstbaarheid van overgang, een door toedoen
van de mens gevestigde niet voortdurende
erfdienstbaarheid, door de verkrijgende
verjaring geen ruimer recht van overgang
kan bekomen dan datgene dat hem verleend is door de titel waardoor de erfdienstbaarheid is gevestigd, daar dergelijke uitbreiding hetzij een nieuwe erfd1enstbaarheid, hetzij een bijkomende
erfdienstbaarheid vormt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redimen, verbreekt het bestreuen vonnis in zover het bestreden is; beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de alclus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Marche
in hoger beroep uitspraak doende.
13 december 1957. - 1a kamer. - Voo1·zitte1·, H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
VeTslaggeve1·,
H. Piret. Gel!iilvluid.ende conclt~sie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procu-
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Pleiters, HH. Simont en
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DIEFSTAL EN AFPERSING. -

DIEF-

STAL. BEKLAAGDE MEDEEIGENAAR VAN DE
ZAAK DIE BEDRIEGLIJK WEGGENO~IEN WERD.
0~ISTANDIGHEID WELKE DE DIEFSTAL NIET
UlTSLUIT.

De omstanrligheid rlat rle (lief merleeigenaar was van rle zaalc rlie berlTieglijlc
u>eggenomen wenl sl·uit het bestaan niet
u:it van het wanberlTijf van rliefstal (1).

(Strafwetboek, art. 461.)
(FALISE, T. LUTAN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest; op 13 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 461, 462 en 463 van het
Strafwetboek, doordat het bes'treden arrest, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, niet bewezen verklaart de telastlegging van diefstal door verweerster van
een som van 240.000 frank ten nadele van
aanlegger en het strafgerecht onbevoegd
verklaart om van zijn burgerlijke vordering kennis te nemen, om de enkele redenen dat het v66r het hof gedane onderzoek niet aangetoond heeft dat de
feiten der telastlegging 1bewezen zijn geworden, dat de burgerlijke partij vergeefs tracht aan te tonen dat de door het
aanvullend onderzoek aan het licht gebrachte .feiten de gegrondheid van haar
eisen zouden bewezen hebben, dat immers, aangezien verweerster met aanlegger was gaan samenwonen, een aanzienlijk deel van de bij haar ontdekte geldsommen
spaarpenningen
uitmaakten
welke gezamenlijk vergaard werden, dan
wanneer deze redenen de grondslag niet
aanduiden van de !Jeoordeling van de
rechters in boger beroep ten aanzien van
de bepaalde feitelijke elementen door
aanlegger aangevoerd in de door hem
v66r die rechters regelmatig genomen
conclusies (te weten de in die conclusies
beschreven ontwikkelingsgang van de
houding van beklaagde en de voortduring van de beschuldigingen der burgerlijke partij, zoals deze elementen bleken
uit een bij de vroegere onderzoeken ge(1) Verbr., 11 april 1938 (Bull. en
193'8. T. 142).

PASIC.,

voegd aanvullend onderzoek) en waaruit
hij het bewijs van de telastlegging afleidde, en in ieder geval in het onzekere
laten of het arrest die elementen aangezien heeft als niet bestaande of als in
feite niet bewezen of naar recht niet dienend, wat een miskenning uitmaakt van
de verplichting de vonnissen met redenen
te omkleden; dan wanneer het arrest,
door te verklaren enerzijds dat een aanzienlijk deel van de sommen ontdekt bij
beklaagde, die met aanlegger was gaan
samenwonen, spaarpenningen uitmaakte
welke zij gezamenlijk vergaard hadden,
zijn beslissing niet motiveert ten aanzien
van de bij beklaagde niet ontdekte sommen, noch ten aanzien van het deel der
bij haar ontdekte sommen dat geen gezamenlijk vergaarde spaarpenningen uitmaakte, en, aangaande het deel dat zodanige spaarpenningen uitmaakte, zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt,
- daar de omstandigheid dat een som
door partijen gezamenlijk zou gespaard
zijn wettelijk het bestaan van een diefstal van die som door een der onverdeelde medeeigenaars niet uitsluit, - en
in elk geval zijn beslissing niet motiveert
naar het vereiste van artikel 97 van de
Grondwet, daar het in het onzekere laat
of het overwogen heeft - en om welke
reden - dat bewust deel het privatief
eigendom van verweerster zou zijn geweest in strijd met de stelling van aanlegger en de erkenningen zelf van verweerster, dan wel of het geacht heeft dat
er naar recht geen bedrieglijke wegneming kon plaats hebben van een onverdeelde zaak door een medeeigenaar in het
onverdeelde Of van gezamenlijk vergaarde spaarpenningen door een van hen
die aan het aanleggen van die spaarpenningen deelgenomen hebben of strafbare
diefstal van dergelijke spaarpenningen,
door een persoon gezamenlijk vergaard
met degene met wie zij gaan samenwonen is, dan wel nog· of het beslist heeft
dat bewuste omstandigheid in feite, ter
zake, het bestaan van een wegneming of
een bedrieglijk oogmerk uitsloot, deze
dubbelzinnigheid in de redenen het Hof
van verbreking belettend de wettelijkheid
vim het bestreden arrest te toetsen en
met een ontbreken van redenen gelijkstaande :
Overwegende dat verweerster ten laste
gelegd was ten nadele van aanlegger een
som van on&eveer 240.000 frank en een
obligatie van de Wederopbouw bedrieglijk weggenomen te hebben;
Overwegende dat het bestreden arrest,
benevens de verklaring dat deze telastlegging niet bewezen is, de vrijspraak
van verweerster en de verwerping van
aanleggers burgerlijke vordering op de
volgende redenen steunt :

-231« Overwegende dat de burgerlijke partij
vergeefs tracht aan te tonen dat de feiten, aan het licht gebracht door het aanvullend onderzoek waarom zij verzocht
had, de gegrondheid van haar stelling
zouden bewezen hebben;
ll Dat immers uit de vaststellingen, gedaan tijdens de strafinformatie welke
ten laste van de beklaagde geopend werd
blijkt dat, daar deze met de burgerlijke
partij gaan samenwonen is, een aanzienlijk doch niet bepaald deel van de bij
Lutan ontdekte geldsommen de gezamenlijk vergaarde spaarpenningen uitmaakte ll;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep aldus in het onzeker laat of hij
uit de omstandigheid dat aanlegger en
verweerster samen eigenaars, zouden wezen van een aanzienlijk deel van de in
de telastiegging aangeduide som in feite
afleidt dat het bedrieglijk oogmerk in
hoofde van verweerster niet bewezen is,
dan wel of hij naar recht aanneemt dat
deze omstandigheid het misdrijf, omschreven in de · artikelen 461 en 463 van
het Strafwetboek, uitsluit, dan wanneer
de gedeeltelijke of onverdeelde rechten
die de medeeigenaar bezit in de zaak
welke hij zich geheel toegeeigend heeft
ten nadele van de medeeigenaar in het
onverdeelde voor het bestaan van dat
misdrijf geen beletsel opleveren;
Dat de op deze dubbelzinnige beschouwing gesteunde afwijzing van aanleggers
burgerlijke vordering niet wettelijk met
redenen omkleed is;
Dat het middel gegrond is;
.Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover daarbij over de burgerlijke vorderir..g van aanlegger uitspraak is gedaan; beveelt dat melding
van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
-

16 december 1957. - 2~ kamer. - Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Daubresse.
Geli.jlcluidende
conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite·rs, HH. Pirson en Demeur.
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2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING. TE VERMELDEN WETTELIJKE BEPALINGEN.

3°

DOUANEN EN ACCIJNZEN. VIsi'l'A'l'IE VAN EEN HUIS IN DE TOLKRING. AAN
HE'l' ONDERZOEK ONTTROKKEN GOEDEREN IN
EEN HUIS INGEBRACH'l'. GELDIGHEIDSVOORWAARDE VAN HET HUISBEZOEK.

1° De voorschritten van a1·Ulcel 195 van
het Wetboelc van strajvordering zijn
niet op strafte van nietigheid gegeven (1).
2° Ten a.anzien van artilcel 97 van de
Grondwet, zijn de in stratzalcen gewezen beslissingen va.n veroordez.ing, in
1·echte met 1·edenen omlcleed wannee1·
zij de wetsbepalingen vermelden wellce
de bestanddelen van de misdrijven aanmerlcen en die wellce de straffen bepalen (2).
3° Krachtens a1·tilcel 182 van de wet van
26 augustns 1822 is voor de visitaUe van
een hnis in de tollcring geen formalUeit
vereist, zelts bij nacht, wanneer aan
het onderzoelc onttrolclcen goede1•en er
ingebracht at opgenomen zijn terw·ijl de
doltaneambtenaren die goederen vervolgden.
(HONOREZ, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 195 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden arrest de wetsbepalingen niet aanduidt
krachtens welke de telastleggingen bewezen verklaard en de straffen toegepast
zijn :
Overwegende dat de voorschriften van
artikel 195 van het Wetboek van strafvordering niet op straffe van nietigheid
gegeven zijn;
Overwegende, ten aanzien van artikel 97 van de Grondwet, dat de bestreden beslissing vooraan in het dispositief
de. wetsbepalingen aanduidt welke de bestanddelen van de inbreuken vermelden
en die welke de straffen bepalen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;

io VONNISSEN EN ARRESTEN.
S'l'RAF;f,AKEN. BESLISSING VAN VEROORDELING. - JYJELDING 'l'ER 'l'ERECHTZIT'l'ING VAN
DE 'fOEJEPASTE WE'l"l'ELIJICE BEPALINGEN. NIET OP STRAF VAN NIE'l'IGHEID VOORGESCHRE- .
VEN.

(1) Verbr., 1 april 1957 (Arr. Yerb1·., 1957,
blz. 650; Bull. en PAsiC., 1957, I, 943).
(2) Verbr., 7 januari 1957 (Arr. Yerb1·., 1957,
biz. 305; Bull. en PAsrc., 1957, I, 503).

-232
· Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10 van de
Grondwet en 182 van de wet van 26 augustus 1822, alsmede uit de nietigheid
van de vervolging welke op een procesverbaal van een onwettelijke huiszoeking gesteund is, doordat het arrest verklaart dat de verbalisanten het recht
hadden het huis van beklaagde in de tolkring binnen te gaan omdat zij goede
gronden hadden om te menen dat beklaagde goederen bij zich droeg welke
dienden aangegeven te worden ; dan wanneer dergelijke huiszoeking niet mag
plaats hebben in de tolkring, des nachts,
zonder de assistentie van de burgemeester
of zijn afgevaardigde, dan in het geval
dat goederen, onttrokken aan het onderzoek door de ambtenaren, terwijl dezen
die goederen vervolgden, in een huis zijn
ingebracht of opgenomen, en dan wanneer de bestreden beslissing niet vaststelt
dat de goederen in het huis van aanleg·ger
zijn ingebracht of opgenomen :
· Overwegende dat krachtens artikel 182
van de wet van 26 augustus 1822, voor de
visitatie van een huis in de tolkring geen
enkele formaliteit vereist is, zelfs bij
nacht, wanneer aan het onderzoek onttrokken goederen er ingebracht of opgenomen zijn terwijl de ambtenaren die
goederen vervolgden;
Overwegende dat in het door de beambten der douanen opgestelde procesverbaal vastgesteld is dat aanlegger een
last droeg welke bestond in twee gepaarde zakken uit Frankrijk herkomstige
geestrijke dranken bevattend, dat hij
deze last liet vallen toen hij door een
der tolbeambten aangesproken werd, en
de vlucht nmn;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusies van aanlegger, het hof van
beroep zich mocht beperken tot inroeping
van deze elementen om te beslissen dat
de verbalisanten goede gronden hadden
om te menen dat aanlegger goederen bij
zich droeg welke dienden aangegeven en
om hem te volgen in het in de tolkring
gelegen huis;
Dat het middel naar recht faalt;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantii-He of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziec
ning.
16 december 1957. - 2• kamer. - Voor-.
zitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen.
- Gelijklttidende conclttsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Delporte (van de Balie van Bergen).
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KAMER. -

16 december 1957

1° OPLICHTING. - BEDRIEGLIJKE HAN~
DELINGEN. ~ GEBRUIK VAN DOCUMENTEN TOT
S'l'AVING VAN VALSE MONDELINGE BEWERINGEN•.
2° OPLICHTING.- GEBRUIK VAN EEN VALS~
HOEDANIGHEID. - BEGRIP,
1° Het gebn.tilc van docwnenten, met een
valse melding, tot staving van valse
mondelinge beweringen lean een bedrieglijke handelin[! ttitmalven in de zin van
artilcel 496 van het f:Jtratwetboelc (1).
2° Het teit van· zich voor te stellen als
de n·ie'ltWe exploitant van een firma dan
wanneer deze hoedctni[!heid '!;als is kan
het gebntik van een valse hoedanigheid
n-itmalcen voo1·zien cloo-r a1·tilvel 496 van
het Stratwetboelc, wanneer clie hoeclani{!heid voo1·opgestelcl wercl met het oog
te beclriegen en een leverancier daarclom· metterdaad beclrogen wercl (2) .

(ROSSEEL,

1'.

CUYKENS.)

ARREST.

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging, doordat de nota welke het hof van
beroep verworpen heeft, door aanlegger
terstond na de pleidooien nedergelegd is :
Overwegende dat uit een vaststelling
van het arrest blijkt dat de nota « na de
sluiting van de debatten >> het hof geworden is;
·

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 september 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 496 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeeld heeft uit hoofde van
verscheidene oplichtingen (telastlegging
A, 1° tot 6°), dan wanneer, toen aanlegger de bestelling overmaakte voor de in
bewuste telastlegging omschreven Iederwaren en stukken leder, hij oprecht was

(1) Verbr., 26 september 1955 (ii1'T. Ve1·bT.,
1956, blz. 39; Bull. en PAsrc., 1956, I, 49).
RaadpL verbr., 1 februari 1954 (Bull. en
P ASIC., 1954, I, 479),

(2) Verbr., 12 juni 1944 (A.1·r. Ve1·b1·., 1944,
biz. 388; Bull. en PAsrc., 1944, I, 378) en 8 december 1952 (A1'1·. Verb1·., 1953, biz. 211; Bull.
en PAsrc., 1953, I, 237).
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in de verklaring dat deze goederen voor
de opening van een nieuwe handelszaak
bestemd waren; dat de overhandiging
van de goederen plaats gehad heeft zonder dat aanlegger van valse namen of
valse hoedanigheden gebruik heeft gemaakt en zonder dat hij bedrieglijke handelingen aangewend heeft om van het
vertrouwen of de lichtgelovigheid misbruik te maken, en dan wanneer derhalve
de bestanddelen van het wanbedrijf van
oplichting ten deze niet aanwezig zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt « dat, al is het juist dat Rosseel
aan zijn leveranciers verklaard heeft dat
hij een zaak in lederwaren zou openen
en niet dat hij een dergelijke zaak geopend had er evenwel niet uit het oog
mag worden verloren dat uit de elementen der zaak blijkt dat hij deze overneming van een handelszaak als een uitgemaakt feit voorstelde, dan wanneer onderhandelingen zonder meer waren begonnen tussen de getuige Rosalie Deplancq, weduwe Loonis; en Rosseel, welke
onbeeindigd gebleven waren; .... dat hij
desondanks jegens zijn leveranciers ermede voortgegaan is een handelsbedrijf
als zeker voor te stellen waarvan hij zeer
goed wist dat het niet tot stand zou kunnen komen; ... dat hij zodoende bedrieglijk van de lichtgelovigheid van zijn leveranciers misbruik gemaakt heeft en
dezen bedrogen heeft door onder meer
het papier met het hoofd van de firma
Loonis te bezigen ll ;
Overwegende, wijders, dat het beroepen vonnis, waarvan het bestreden arrest uitdrukkelijk verklaard heeft de redenen over te nemen, erop gewezen had
<< dat beklaagde. .. bedrieglijk misbruik
gemaakt heeft van de lichtgelovigheid
van zijn leveranciers, door zich bij hen
voor te stellen als de nieuwe exploitant
van de firma Loonis, voordat een definitieve overeenkomst tot stand gekomen
waSll;

Overwegende dat de rechter over de
grond uit deze feitelijke elementen welke
hij · soeverein vastgesteld heeft, wettelijk heeft kunnen afieiden dat aanlegger
bedrieglijke handelingen aangewend en
gebruik gemaakt had van een valse hoedanigheid in de zin van artikel 496 van
het Strafwetboek;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Overwegende, voor het overige, dat de
voorziening slechts feitelijke beschouwingen doet gelden die buiten de bevoegdheid
van het hof vallen;
(1) Raadpl. verbr., 1 februari 1955 (Arr.
Verbr., 1955, blz. 431; Bull. en PAsrc., 1955, I,
573) ; 4 juni 1957 (A rr. J1 e1·b1·., 1957, hlz. 841;
Bull. en PASIC., 1957, I, 1203).

En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
verweerder ingestelde burgerlijke vordering:
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
16 december 1957. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, rmidsheer waarnemend
voorzitter. - Vers~aggever, H. Gihnet.
- GeUjk~uidende conc~usie, H. Paul Ma-

haux, advocaat-generaal.

l°

KAMER. -

19 december 1957

1° MIDDELEN TOT VERBREKING. DIRECTE BELAS1'INGEN. MISKENNING VAN
DE BEWIJSKBACH'!' VAN DE AKTEN. MIDDEL
HETWELK DE SCHENDING VAN DE AR'!'IKELEN 1316 EN VOLGENDE VAN HE'!' BURGERLIJK
WE'l'BOEK INROEP'f. NIET ONTVANKELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE BELASTING OP DE WINS'fEN VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. LEVERINGEN EN PRESTATIES DIE
AANLEIDING HEBBEN GE3EVEN 'lOr EEN NORMALE WINS'l'. BELASTING NIET TOEPASSELI.TK ZO DE PRESTEERDER RET VOORWERP IS
GEWEES'!' VAN EEN ECH'!'E EN RECHTZINNIGE OPEISING.

1° HPt middel hetwelk de mislcenning van
de bewijslcmcht van de alcten i-lwoept
en slechts de schending van << de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk
Wetboelc ll vermeldt, is niet ontvankelijlc daar het niet met de vereiste nattWTcem·ighe·id de geschonden wetsbepalinuen aandu·idt (1). (Wet van 6 september

1895, art. 14, vervangen door artikel 1
van de wet van 23 juli 1953, art. 1.)
2° In gevctl van echt~ en 1·echtzinnige
opeising is de speciale belasting op de
w·insten voo1·tvloeiend ttit ~eve1·ingen en
prestaties aan de vijand slechts van
toepassing in zover de p1·esteercler een
abnonnale winst he eft belcomen (2).
(Wet van 15 october 1945, art. 1, § 4.)

(2) Zie verbr., 19 februari 1957 (Arr. J1e1·br.,
1957, blz. 494; Bull. en PAsiC., 1957, I, 743);
29 october en .10 december 1957, S1.'pra, blz. 108
en 219; Bull. en PAsrc., 1958, I, 212 en 387).
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weest, de belasting enkel toepasselijk is
voor zover de presteerder een abnormale
winst bekomen heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
ARREST.
met betrekking tot de door verweerster
RET HOF; - Gelet op het bestreden aan de firma Cauvin gedane leveringen,
arrest, op 21 januari 1957 gewezen door erop wijst dat het echt en rechtzinnig
karakter van de opeising blijkt uit de
het Hof van beroep te Brussel;
docnmenten die het arrest aanduidt en
Gelet op het eerste middel, afgeleid uit dat niet bewezen, noch zelfs beweerd is
de schending van de artikelen 1316 en dat verweerster nit haar prestatie een
volgende van het Burgerlijk Wetboek en abnormale winst zon gellaald hebben;
1 van de wet van 15 october 1945 tot inOverwegende dat, waar llet nit deze in
voering van een speciale belasting op de feite
soevereine vaststellingen afleidt dat
winsten, voortvloeiend ui t leveringen en de administratie ten onrecllte bescllouwd
prestaties aan de vijand, doordat het be- had als onder de speciale belasting valstreden arrest aanneemt dat de leverin- lend de winsten welke nit de prestatie
gen, door verweerster aan de firma Gau- van verweerster aan de firma Cauvin
vin gedaan, plaats gehad hebben inge- waren voortgevloeid het bestreden arvolge een echte en rechtzinnige opeising, rest, verre van artikel 1 van de wet van
en zijn beslissing rechtvaardigt door het 15 october 1945 te scllenden, llet juist
enkel feit dat het echt en rechtzinnig ka- toegepast lleeft;
rakter van de opeising nit de stukken 5
Overwegende dat het middel niet stelt
en 11 van het dossier blijkt, dan wanneer uit deze stnkken niet blijkt dat alle dat aanlegger in zijn voor het llof van
vereisten om een opeising als echt en beroep genomen conclnsies het ecllt en
rechtzinnig aan te zien ten deze verenigd . reclltzinnig karakter van de opeising zou
zijn, en dan wanneer het bestreden ar- betwist llebben en dat het arrest llierop
rest dientengevolge ofwel aan bewuste niet zou geantwoord hebben;
Dat het eerste middel niet kan ingestukken een met de inhoud ervan onver·
enigbare draagwijdte toegeschreven heeft, willigd worden;
ofwel de aangevoerde opeising als echt
Over het tweede middel, afgeleid uit
en rechtzinnig aangezien heeft zonder de schending van de artikelen 97 en i12
dat bewezen was dat alle vereisten ver- van de Grondwet, 1316 en volgende van
enigd waren :
het Burgerlijk Wetboek, 1 van de wet
Over de grond van niet ontvankelijk- van 15 october 1945 tot invoering van een
heid, door verweerster aan het middel speciale belasting op de winsten voorttegengeworpen en hiernit afgeleid dat het vloeiend uit leveringen en prestaties aan
niet nauwkeurig de bepalingen van het de vijand, doordat het bestreden arrest,
Burgerlijk Wetboek aanduidt waarvan na aangenomen te hebben dat de leveringen van verweerster aan de firma Cauvin
schending aangevoerd is :
Overwegende dat het middel aan het plaats gehad hadden ingevolge een ecllte
arrest verwijt de bewijskracht van ze- en rechtzinnige opeising, hieruit eerst
afleidt dat de administratie ten onrechte
kere stukken geschonden te hebben;
Dat het evenwel tot staving van deze overwogen heeft dat de door haar begrief enkel schending van de artike- paalde winsten onder de speciale belaslen 1316 en volgende van het Burgerlijk ting vielen, en vervolgens dat, aangezien
bewnste winsten gediend hebben als basis
Wetboek vermeldt;
Overwegende dat het mitsdien niet met voor een enige, van ambtswege gevestigde
aanslag, deze aanslag in zijn geheel
de nauwkeurigheid, vereist door artikel 14 van de wet van 6 september 1895, client te worden vernietigd, dan wanneer
zoals het vervangen is door artikel 1 van de litigienze aanslag rust op de winsten
de wet van 23 juli 1953, de wetsbepalin- welke zijn voortgevloeid zowel uit de legen aandnidt welke, volgens aanlegger, veringen aan de firma Canvin als uit zekere andere leveringen aan de vijand,
zouden geschonden zijn;
dan wanneer de motivering van het arOver het middel, in zover het afgeleid rest deswege dubbelzinnig moet worden
is nit de schending van artikel 1 van de geheten, daar zij onduidelijk is ten aanwet van 15 october 1945 :
zien van de winsten waarover zij hanOverwegende dat naar luid van para- delt, en dan wanneer, in ieder geval,
graaf 4 van deze bepaling, aangevuld eerste eventualiteit, indien de winsten
door artikel 2 van de wet van 19 maart welke in de motivering van het arrest in
1953, in geval van opeising, van een door beschouwing zijn genomen uitsluitend de
de vijand opgelegde maatregel van voor- winsten vertegenwoordigen die uit de
lopig beheer of van dwangbeheer, en op leveringen aan de firma Cauvin voortvoorwaarde dat de presteerder bewijst vloeien, het bestreden arrest, ofwel de
dat deze echt en rechtzinnig zijn ge- bewijskracht van de bestreden directo(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T. N. V. ((LA OAPRIOHROME ll.)
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winsten op de leveringen aan de firma
Gauvin niet te kunnen afscheiden van de
totale door de administratie aangeslagen
winsten, ofwel zekere belastbare inkomsten zonder geldige reden van de belasting vrijgesteld heeft in de onderstelling
dat het arrest geacht heeft geheel de litigieuze aanslag te moeten vernietigen omdat een van de bestanddelen ervan niet
belastbaar was, en, tweede eventualiteit,
indien de winsten welke in de motivering
van het arrest in beschouwing genomen
zijn de totaliteit van de aan de speciale
inkomsten vertegenwoordigen, het arrest
zekere belastbare inkomsten zonder geldige reden van de belasting vrijgesteld
heeft :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster aan het middel
tegengeworpen en hieruit afgeleid dat het
niet nauwkeurig de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek aanlluidt waarvan
senending ingeroepen wordt :
Overwegende dat het middel, in zover
het de schending van de artikelen 1316
en volgende van het Burgerlijk Wetboek
doet gelden, niet ontvankelijk is om dezelfde reden als die welke de tegen het
eerste middel aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid rechtvaardigt;
Ten aanzien van de aangevoerde scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet en 1 van de wet van 15 october
1945 :

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
na betreffende de door verweerster · aan
de firma Gauvin gedane leveringen erop
gewezen te hebben dat niet bewezen,
noch zelfs beweerd is dat verweerster uit
haar prestatie een abnormale winst zou
gehaald hebben, beslist, enerzijds, dat het
derhalve ten onrechte is dat de administratie overwogen heeft dat de door haar
bepaalde winsten onder de speciale belasting vielen, anderzijds, dat, aangezien
bewuste winsten gediend hebben als basis
voor een enige, van ambtswege gevestigde aanslag, deze aanslag in zijn geheel
dient te worden vernietigd, zonder dat
het karakter of de datums behoeven te
worden opgespoord van het overblijvende
der leveringen welke voor het vaststellen
van de belastbare grondslag in aanmerking genomen zijn;
Overwegende dat in de economic van
de tekst, de aangegeven niet onder de
speciale belasting vallende winsten, enkel die winsten kunnen zijn welke bekomen zijn door de prestatie aan de firma
Cauvin, bij uitsluiting van de winsten

welke voortvloeien uit de andere leveringen die in aanmerking genomen zijn voor
het vaststellen van de enige belastbare
grondslag, die ze allemaal omvatte;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
de totale vernietiging van de aanslag
welke rustte zowel op de inkomsten,
voortvloeiend uit aan de firma Gauvin
gedane leveringen, voor welke inkomsten
het beslist dat zij niet onder de speclale
belasting vallen, als op andere inkomsten
rechtvaardigt door erop te wijzen dat,
daar deze aanslag van ambtswege gevestigd was, de beslissing tot vernietiging
betreffende een der elementen van de belastbare grondslag vernietiging van geheel de aanslag met zich brengt;
Dat het mitsdien voldaan heeft aan de
vormverplichting, voorgeschreven door
het in het middel aangeduid artikel 97'
van de Grondwet;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 15 october 1945, welke wetsbepaling
ook in het middel aangeduid is, vreemd
is aan de dam·in voorgebrachte g1'ief;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 december 1957. - 1e kamer. - Voorzitte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neven.
- Gelijlclttidende conclusie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Leynseele en De Pelsmaecker
(deze laatste van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel.)
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ART!EEDRIJFSBELASTING.
KEL 33, PARAGRAAF 9, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN. VERHOGING MET 20 T. H.
EESTAANSREDEN VAN DIE VERHOGING.

INKOJ\IISTENBELASTINGEN.
ARTIKEL 52, PARAGRAAF 7, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. AFTREKKING TEN
EINDE DUBBELE AANSLAG 'l'E VERMIJDEN. AF'l'HEKKING BELASTING VAN BELASTING. DOEL EN MODALITEI'l' VAN DIE AF'l'REKKING.

3°

BEDRIJFSBELASTING.

AR'l'I-

KEL 35, PARAGRAAF 9, VAN DE SAMENGESCHA·
KELDE WET'IEN. VERHOGING MET 20 T. H.
VERMINDERING OP 10 T. H. OF AFSCHAI<'FING VAN DE VERHOGING. EETALING DOOR
EEN VENNOOTSCHAP MET RECH'l'SPERSOONLIJKHEID VAN BELASTINGEN WEL!{E NADIEN, OVEREE'!KOMS'l'IG ARTIKEL 52, PARAGRAAF 7, VAN
DE SA:\IENGESCHAKELDE WE1"l'EN, AFGE1'.ROK-

-
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KEN WERDEN VAN DE OP DE UITGEKEERDE INKOMSTEN VERSCHULDIGDE BELASTINGEN. BE'l'ALING DIE GEEN AANLEIDING GEEFT TOT
VERMINDERING OF AFSCHAFFING VAN DE VERHOGING VAN 20 T. H.

1° Door de bedrijfsbelastin,q

versch1~ldi,qfl

op de inkomsten bedoeld cloor artikel 2.5.
paragraaf 1, 1°, 2°, littera b, en 3°, met
20 t. h. te verhogen heett cle wetneve·r
ae belasting,qelijlcheid beoogd tu.ssen aan
de ene kant degenen flie voormelde inlcomsten gen·ieten doch cle belastinn hierop slechts later kwijten en nan cle anclere lcant clegenen die de inlcomsten becloelcl aoor Mtikel 2.5, parag1·aat 1, 2°,
Uttera a genieten en cle belasUnn hierop
onmidclellijlc Tcwijten. Die verhoging ·is
derhalve niet versch1ildigcl bij afhou.cling van de belasting aan ae bron of
bij betaling bij voorbaat oncler cle voorwaarclen en in cle termijn cloor de wetgeving gestelcl.
2° Artikel .52, pa1·agraat 7, van cle samengeschakelcle wetten hetwellc, bij 1~it7w
ring van de reserves, wellce in hootfle
van de in paragraat 6 becloelde vennootschappen, bij ae aa.nleg .van deze reserves, werden aangeslanen. ~e attreklcing
voorziet van cle op clie inkornsten reecls
door de vennootschap betaalcle belastingen heett tot cloel te vermijclen clat,
rekening hot~dencl met cle ten laste van
de vennootschap geheven be lasting, van
degene aan w·ie cl·ie inkomsten nitgelceerd wo1·clen meer zou. worden geeist
dan wat de toet voo1·schrijft (1).
3° De door een vennootsohap met rechtspersoonlijlcheid gedane belastingsbetaling op de ge1·eserveerde winsten, belasting wellce bij toepassing van artilcel .52,
paragraaf 7, van cle sarnen,qeschalcelde
wetten a.fgetrolclcen dient te worclen van
cle op fle 11it clie reserve spr·nitende 1t.itgelceerde inlcornsten, rnag niet worden
gelijlcgesteld rnet een aanslag aan cle
bron van d-e op die inlcornsten versch1rldigde bedrijfsbelasting noah met een
overeenlcornstig artikel 3.5, paragraaf 9,
bij voorbaat gedane belastingsbetaling.
(HIRSCH, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grand(1) Raadpl. verbr., 15 januari 1957 (A1-r.
Yerbr., 1957, biz. 345; Bull. en PASIC., 1957, l,
548, en de nota 1).

wet, 35,· inzonderheid paragrafen 5 tot 9,
52, inzonderheid paragraaf 7, van de sa-.
mengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist << dat ten deze de administratie >>, zoals ZlJ gedaan heeft,
« de versclmldigde belasting diende te
bepalen overeenkomstig paragraaf 6 van
artikel 35 van de samengeschakelde wetten, vervolgens de zodoende berekende
bedrijfsbelasting diende te verhogen met
20 t. h., bij toepassing van paragraaf 9
van evengemeld artikel, vermits het over
de in deze bepaling omschreven inkomsten gaat >> en << dat de ambtenaar-schatter, pas na aldus de theoretisch verschuldigde belasting bepaald te hebben, artikel 52, paragraaf 7, diende toe te passen
en de in clit artikel omschreven aftrekking diende te verrichten >l, hiertoe onder
meer overwegend « dat niets er zich tegen
verzet dat de toepassing van artikel 35,
paragraaf 9, op zichzelf het verschuldigd
zijn met zich kan brengen van een belasting cUe zonder het bestaan van bewuste
bepaling niet had kunnen verschuldigd
wezen >>, dan wanneer, enerzijds, de toepassing van de verhoging, voorgeschreven
door voormeld artikel 35, paragTaaf 9,
noodzakelijkerwijze onderstelt dat een·
belasting opeisbaar is, - aangezien een ·
verhoging, als een bijkomstigheid, een
hoofdsom impliceert, - en dan wanneer
anderzij ds deze zelfde be paling welke beoogt de belastinggelijkheid tot stand te
brengen tussen de belastingplich tigen die
de belasting betalen op het ogenblik zelf
dat zij de door die belasting getroffen
.inkomsten ontvangen en de belasting-,
plichtigen die de belasting pas betalen
tenminste een jaar na de belastbare inkomsten verkregen te hebben, ter zake
niet kon leiden tot toepassing van de verhoging welke zij regelt, vermits de belasting op de inkomsten welke aanlegger genoot reeds geind was v66r de uitkering
van die inkomsten :
Overwegende dat artikel 35, paragraaf 9, van de samengeschakelde· wetten, gewijzigd door artikel 18 van de
wet van 8 maart 1951, het tot stand brengen van de belastinggelijkheid met de
loontrekkenclen beoogt, ten aanzien hetzij
van de onderscheiden bezoldigingen of baten waarvoor de bedrijfsbelasting aan de
bran afgehouden is, hetzij van de belastbare winsten waarop de belasting bij
voorbaat betaald is in de termijn en onder de voorwaarden gesteld door de wet
en het koninklijk besluit van 14 maart
1951;
Dat mitsdien de verhoging met 20 t. h.
van de bedrijfsbelasting als bestaansreden heeft de uitgestelde kwijting van de
belasting wanneer deze niet aan de bran
geind of vrijwillig bij voorbaat gestort
wordt;

-237Overwegende dat artikel 52, para- vennootschap gedane betalingen er niet
graaf 7, van. de samengeschakelde wet- toe zouden leiden een dubbele belasting
ten een aftrekking « belastingen van be- te vermijden, doch aan de vennoot een
lastingen » toestaat ten einde dubbele bevrijstelling van belasting van 20 t. h. te
lasting van een zelfde inkomen in hoofde verlenen, ofschoon deze, de afhouding niet
van een zelfde belastingschuldige te ver- « werkelijk Jl ondergaan heeft, zoals artimijden; dat krachtens paragraaf 1 van kel 35, paragraaf 9, vereist, en dan wanhetzelfde artikel de directe belastingen, neer, daar de stortingen niet door de venwelke de vennootschappen die rechtsper- noot zelf noch voor zijn rekening versoonlijkheid bezitten reeds gekweten heb- richt is, een dergelijke starting te zijnen
ben wegens gereserveerde winsten, afge- opzichte geen · gelijkaardige gevolgen
trokken worden wanneer deze winsten heeft als die van de afhoudingen welke
op de lonen worden gedaan;
uitgekeerd of verdeeld worden;
Overwegende dat deze wetsbepalingen
Waaruit volgt dat noch de tekst, noch
generlei vrijstelling van belasting verle- de bestaansreden van de in het middel
aangeduide wetsbepalingen aanleggers
nen;
Dat de aftrekking << belastingen van stelling rechtvaardigen; dat het middel
belastingen Jl in de eerste plaats het vast- naar recht faalt;
stellen impliceert van het bedrag van de
Om die redenen, verwerpt de voorzieaanslag in hoofde van de verkrijger van ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
de inkomsten bij de uitkering met inaanmerkingneming zowel van de verlagingen
19 december 1957. - 1• kamer. - Voorals de verhogingen waartoe zijn persoon- zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
lijke toestand aanleiding kan geven, en voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux.
vervolgens, wanneer er onder de winsten - Gelijlcl!tidende conclusie, H. F. Dudie bij het vestigen van die aanslag tot man, advocaat-generaal (1). - Pleiters,
basis dienen, winsten voorkomen waarop HH. Van Ryn en Fally (deze laatste van
een directe belasting geheven wercl, het de Balie bij het Hof van beroep te Brusaftrekken van de op die winsten reeds sel).
betaalde belastingen;
Overwegende dat, al worden krachtens
deze wetsbepalingen de belastingen, be1" KAMER. - 20 december 1957
taald door de vennootschap, welke rechtspersoonlijkheid geniet, in de daarin bepaalde mate in aanmerking genomen voor 1° REDENFJN VAN DE VONNISSEN EN
het vestigen van de aanslag van het beARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. drag der belasting clat per slot van reke0P HOGER BEROEP GEWEZEN BESLISSING WELning door de vennoot verschuldigd blijft,
KE ZEKERE BEWEEGREDENEN VAN HET BERGEhoewel in rechtskunclig opzicht de venPEN VONNIS BEAAMT. - DISPOSITIEF VAN HE'!'
nootschap, aan de ene, en de vennoot aan
BEROEPEN VONNIS HERVORMD. - HERVORde andere zijde, onderscheiden belastingMING VREEMD AAN DE BEAAMDE BEWEEGREDF.plichtigen zijn, men de draagwijdte van
NEN. - GEEN TEOENSTRIJDIGHEID.
artikel 52, paragraaf 7, niet mag uitbreiden, welke draagwijdte is, door een uit- 2° VERBREKING. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- BES'l'REDEN BESLISSING GESTEUND OP EEN
zonderingsbepaling te vermijden dat, reBEWEEGREDENEN DOOR DE VOORZIENING AANGEkening houdend met de ten laste van de
VOOHTEN. - .i\IIAOHT VAN HE'!' HOF VAN VERpersonenvennootschap geheven belasting,
BREKING EEN REOHTSREDEN AAN 'l'E VOEREN
van de werkende vennoot, aan wie een
WELKE HE'l' DISPOSITIEF RECHTVAARDIGT.
uit de reserve voortkomend inkomen toegekend wordt, niet meer wordt geeist dan 3° ZEEVAART. - GoEDEREN DIE VERLIES oF
wat de wet voorschrijft voor de aanslag
SCHADE HEBBEN ONDERGAAN.- VEHPLICH'l'ING
welke op die inkomsten ten laste van die
HIERVAN DE VEHVOERDER SCHRIF'l'ELIJK KENvennoot client gevestigd te worden;
NIB TE GEVEN. - UITZONDERING.
Dat deze draagwijdte aldus uitgebreid
zou worden indien de betalingen die de 1° Een an·est lean zoncle1' tegenst'l'ijdi,qvennootschap verricht heeft tot het volheicl, enerzijcls, cle beweeg1·eclenen van
doen van de aanslag van haar gereserhet bm·oepen vonnis overnemen en, anveerde winsten, zouden worden gelijkgeclerzijds, gezegcl vonnis hervormen, wansteld met in mindering te brengen betanee?" die hervo1·ming vreemcl is aan de
lingen, door de vennoot verricht overeendoor het arrest ove1·genomen overweginkomstig artikel 35, paragraaf 9, of met
gen.
afhoudingen die << werkelijk Jl aan de
2° W anneer cle bestTeden beslissing haar
bron gedaan zijn op de bezoldigingen van
clispositief ste1tnt op een door de voo1'die vennoot, krachtens artikel 31, paragraaf 3, van de samengeschakelde wet(1) Zie conclusie van het openbaar ministeten;
Dat in dit geval immers de door de rie in Bull. en PAsrc., 1958, I, 425.

ziening aangevochten dispositief mag
het hof een rechtsbeweegreden aanhalen
wellce het diBlJOsitief rechtvaard·igt (1).

(Stilzwijgende beslissing.)
3° 1Vanneer b'ij zeevaart verzonden goederen beschacligd werden moet de be.
stemmeling him·van aan de ve1·voerder
of aan zijn agent schritteUjlc . lcennis
geven binnen tle termijnen en in .de vormen bij Mtilcel 91, A, pa1·agraat III,
6°, leden 1 en 2, van de zeevaartwet
voorgeschreven, beho2tdens zo de geleden
averij op tegenspraalc vastgesteld is geweest op het ogenblilc van de in ontvan.astneming otwel zo partijen overeengelcomen zijn de goederen nadien te expertiseren (2).
(KAPITEIN YOST, T. MAATSCHAPPIJ VAN AMERIKAANS BECHT SINT PAUL FIRE AND MARINE
INSURANCE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
het vonnis a quo te niet doet en eiser veroordeelt om a an verweerster 26.540 fr.
te betalen ten titel van schadevergoeding,
om de reden dat « door de eerste rechter
oordeelkundig werd beslist, in · overwegingen waarbij het hof zich aansluit,
dat... het voor~ehoud door aanlegster
(hier verweerster) gemaakt, aan de hand
der bewoordingen die op het laatvolgen
voorkomen, zich onbetwistbaar uitstrekt
zowel tot de averij als tot eventueel tekort en geenszins aan duidelijkheid
mist>>, doordat die motivering; door verwijzing naar de redenen van de eerste
rechter tegenstrijdig is met het dispositief van het bestreden arrest dat zonder
voorbehoud het vonnis a quo te niet doet,
en dus niet wettelijk de beslissing van
het hof zou kunnen rechtvaardigen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder tegenstrijdigheid, enerzijds,' de
beweegredenen van het beroepen vonnis
heeft kunnen overnemen, in zover het
besliste dat het door de bestemmeling uitgedrukte voorbehoud zowel het tekort
als de averij, welke de vervoerde kist
vertoonde, betrof, en, anderzijds, gezegd
vonnis hervormen, vermits die hervor(1) Verbr., 11 october 1957 (s"'pra, biz. 73;
Hull. en PAsrc., 1958, I, 122).
(2) RaadpJ. SMEESTERS en WINKELMOLEN, DTOit
ma1·itime et. d1·oit fluvial, bd. II, nrs 610, 611,

ming vreemd was aan de door het arrest
overgenomen overwegingen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 91 van de
zeevaartwet die het boek II van het Wetbock van koophandel uitmaakt, meer bepaald van paragraaf III, 6°, van dat artikel, 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan
verweerster 26.540 frank te betalen ten
titel van schadevergoeding, wegens een
beweerd tekort ondergaan door de betwiste kist, om reden dat << bij de af!evering der koopwaar vastgesteld werd dat
de kist nr 838 A beschadigd werd, doch
dat bij gemeen overleg door de deskundigen De Waele en Deronghe die ter zake
respectievelijk door de vertegenwoordigers van de rederij en van de bestemmeling aangesteld waren, besloten werd, gelet op de moeilijkheden de goederen ter
plaatse na te zien, ze nadien in het magazijn van de bestemmeling te expertiscren; dat dan ook op het laatvolgen in
dd. 3 december 1949 het volgend voorbehoud vermeld werd : «Kist A hersteld;
inhoud volgens experten DeWaele en Deronghe »; dat door de eerste rechter oordeelkundig werd beslist, in overwegingen
waarbij het hof zich aansluit, dat, onuanks het bevestigend protest van aanlegster (hier verweerster) dd. 5 december
1919 slechts van averij gewaagt, het
voorbehoud door aanlegster gemaakt, aan
de hand der bewoordingen die op het
laatvolgen voorkomen, zich onbetwistbaar uitstrekt zowel tot de averij als tot
eventueel tekort en geenszins aan duidelijkheid mist; dat waar, op geldige wijze, bij de afievering der vervoerde goederen, in het laatvolgen voorbehoud werd
gemaakt, het aan de vervoerder behoort
te bewijzen dat hij zijn verplichtingen
uitgevoerd heeft of in de onmogelijkheid
Yerkeerde ze na te leven; ... dat, waar
anderzijds uit de vermeldingen van het
laatvolgen blijkt dat de deskundigen akkoord waren om de goederen in de magazijnen van de bestemmeling te expertiseren, het aan de vervoerder behoort te bewijzen dat het vastgesteld tekort te wijten is aan een oorzaak die hem vreemd
is >> ; en - door de redenen van de eerste
rechter tot de zijne te maken - .. . « dat
het nazicht van de inhoud van de kist
ter sprake niet mogelijk was bij de ont745 en 749; VAN BLADEL, Connaissements et ,.~;.
gles de La Haye, nrs 419, 420 en 436; Rep.
]JTat. cl1·. belge, vo Navi1·e-Na.vigation, nrs 1114
en 1115, 1873 tot 1887. Zie oak navolgend arrest.

-239scheping; dat hieruit moet besloten worden dat deze onmogelijkheid van nazicht
zowel voor averij als voor tekort gold;
dat aldus het voorbehoud van aanlegster
niet omstandiger kon beschreven worden
in het laatvolgen dan het gedaan werd;
dat dit voorbehoud, zoals omschreven,
geen andere beduiding heeft en genoegzaam duidelijk is, derhalve wei degelijk
beantwoordt aan de voorschriften van
artikel 91, 6°, der zeevaartwet en van
voile kracht is en voor averij en voor
tekort )), dan wanneer : 1° de vervoerder
vermoed wordt, tot bewijs van het tegendeel, de goederen te hebben afgeleverd
« zoals zij in het cognossement beschreven zijn >>, tenzij de bestemmeling hem
schriftelijk hetzij op het ogen!Jlik van
het weghalen der koopwaar, hetzij, in
geval van niet uiterlijk zichtbaar verlies
of beschadiging, binnen de drie dagen na
de aflevering << kennis heeft gegeven van
het verlies of van de schade en van de
algemene aard van dit verlies of die beschadiging >> of dat de staat van de koopwaar tegensprekelijk vastgesteld geworden is op het ogenblik van de in ontvangstname; 2° de verplichting, om in
de door de bestemmeling gegeven kennisgeving, « de algemene aard van het verlies >> aan te duiden, impliceert dat die
kennisgeving, buiten de bevestiging van
een verlies, ook nog een schatting moet
bevatten van de omvang ervan en minstens benaderend moet zijn; waaruit
volgt dat een kennisgeving die aileen
zinspeelt op de mogelijkheid van een verlies niet beantwoordt aan de voorschriften van de wet; 3° de onmogelijkheid de
inhoud van een kist te onderzoeken op
het ogen!Jlik van het weghalen en, bijge'Volg, op dat ogenblik een regelmatig
voorbehoud te formuleren aangaande een
eventueel tekort, ontslaat de bestemmeling niet, indien hij wil beletten dat de
vervoerder het vermoeden geniete van
een aflevering overeenkomstig het cognossement, van de verplichting hem, binnen
de drie dagen van de aflevering, kennisgeving te laten geworden overeenkomstig
de voorschriften van de wet; 4° het feit
aileen dat « de deskundigen akkoord waren om de goederen in de magazijnen van
de bestemmeling te expertiseren >> het
door de wet ten voordele van de vervoerder ingestelde vermoeden niet zou kunnen omverwerpen wanneer de bestemmeling geen geldig voor!Jehoud heeft gemaakt en de staat van de koopwaar
niet tegensprekelijk is vastgesteld geworden op het ogen!Jlik van de inontvangstname :
Overwegende dat het bestreden arrest
releveert « dat bij de aflevering der koopwaar op 3 december 1949 vastgesteld
werd dat de kist nr 838 A beschadigd

werd doC:h, dat bij 2;emeen overleg, door
de deskundigen De Waele en Deronghe,
die ter zake respectievelijk door de vertegenwoordigers van de rederij en van
de bestemmeling aangesteld waren, be:
sloten werd, gelet op de moeilijkheden
de goederen ter plaatse na te zien, ze nac
dien in het magazijn van de bestemmeling te expertiseren; dat dan ook op het
laatvolgen in dd. van 3 december 1949;
het volgend voorbehoud vermeld werd
« Kist A hersteld; inhoud volgens experten De W aele en Deronghe >> ;
Dat, luidens een niet betwiste beschouwing van het arrest, nit die vermelding
onbetwistbaar blijkt <c dat de kist bij de
aflevering beschadigd was en dat de deskundigen akkoord gingen om slechts later de inhoud ervan na te gaan >>;
Overwegende dat het arrest er insgelijks op wijst dat de koopwaren op
6 maart 1950 werden vervoerd bij de beste=eling waar de deskundigen op
7 maart 1950 vaststelden dat voormelde
kist een tekort vertoonde;
Overwegende dat de ontvanger tot de
bij artikel 91, A., paragraaf III, 6°,
alineas 1 en 2, van de wet OD de zeevaart
voorziene schriftelijke kennisgeving van
het verlies of de schade niet moest overgaan, daar, overeenkomstig het derde alinea van die bepaling, de door de kist geleden averij tegensprekelijk vastgesteld
was geweest op het ogen!Jlik van de i:n"
ontvangstneming en het aan de rederij
teruggegeven laatvolgen, daarenboven uitdrukkelijk het tussen de deskundigen
der partijen getroffen akkoord vermeldde;
Dat, vermits aanlegger niet beweert
dat het cognossement melding maakt van
die schade, hij, lui dens artikel 91, A, paragraaf III, 4°, van voormelde wet, geacht was gezegde kist in goede staat te
he!Jben ontvangen en voor de geleden
schade dus verantwoordelijk vermoed
was, behoudens bewijs van zijnentwege
dat die averij hem niet toerekenbaar
was;
Overwegende dat, vermits aanlegger
zulk bewijs niet heeft geleverd, het bestreden arrest hem wettelijk tot herstelling van de door de ontvanger geleden
schade heeft veroordeeld;
Dat, vermits het bestreden dispositief
aldus wettelijk gerechtvaardig·d is, het
middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest eiser
veroordeelt aan verweerster 26.540 fr.
te betalen ten titel van schadevergoeding,
zonder het middel te beantwoorden waarbij eiser in zijn regelmatig voor het hof
van beroep genomen conclusies staande
hield dat <c het feit dat eveneens tekor-
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ten in de kist C.L. werden bevonden, alsook dat twee planken van het deksel van
de kist A ontbraken volgens verklaring
van de magazinier, bewijst dat de schade
zich op de kade voorgedaan heeft >> ; doordat het bestreden arrest dus niet wettelijk gemotiveerd is :
Overwegende dat de rechter over de
grond de conclusies van aanlegger heeft
beantwoord, vermits hij beslist dat de
aanvoeringen van de deskundige Deronghe, in die conclusies overgenomen,
betreffende de oorzaak van het vastgestelde tekort noch afdoende noch bewezen zijn;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 december 1957. - 1" kamer. - VoorzUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
VerslarJuever,
H. De Bersaques. - GelijlclU'idende conclusie, H. r:aul Mahaux, advocaat-generaal. - Pletters, HH. Van Ryn en, Demeur.

l"

KAMER.-

20 december 1957

ZEEVAART. - GoEDEREN WELKE VERLIES
OF SCHADE HEBBEN ONDERGAAN. -LEVERING.
- GEEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEYING AAN
DE YERYOERDER. - GOEDEREN YER1.10ED IN
GOEDE STAAT AFGELEVERD. - TEGENBEWIJS
DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN.

:wanneer

de ontvanger van over zee
verzonden goecle1·en binnen de b·ij ai·tilcel 91, A, paragraaf III, 6°, van de zeevaartwet voo1·zien§ termijn geen schriftelijlce lcennis van de cloor de vervoenle
lcoopwa·ren geleden sclwde aan de vervoerder of aan zijn agent ueeft, maalr,t
de weghaling ervan een verrnoeden uit
dat ze door de vervoeTder werden afoeleverd zoals zij in het cognossement
beschreven zijn; dit verrnoeden geldt
tot tegenbewijs hetwellr, door alle
rechtsrniddelen en namelijlc door verrnoedens rnag geleverd w&rden (1).

(KAPI'l'EIN MYKLES'l'AD'l", '1". P. Y. B. A.
« A'l'RAMEF >>.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april 1956 gewezen door het
Hof vart beroep te Brussel;
(1) Zie vorig arrest en nota 2.

Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, en 91, in het bijzonder van paragraaf III, so en 6°, van de zeevaartwet
die boek II van het Wetboek van koophandel uitmaakt, doordat het bestreden
arrest eiser veroordeelt aan verweerster
« de tegenwaarde in Belgische munt, aan
de hoogste koers van de dag der betaling,
van de som van 5.5S8,11 dollars van de
Verenigde Staten van Amerika >> te betalen,
dit met het oog op het herstellen van de
schade voortvloeiend uit de averij opgelopen door een lading platen in onroestbaar staal, ingepakt in kisten, om de reden dat, hoewel verweerster, noch bij de
inontvangstname der koopwaar te Antwerpen, noch later, het bij de wet voorziene voorbehoud had gemaakt, zij nochtans gerechtigd was te bewijzen dat de
schade die werd vastgesteld toen zij de
kisten opende, na hun aankomst te Brussel, zich had voorgedaan tijdens het vervoer, en dat dit bewijs voortvloeide nit
de hierna volgende omstandigheden :
1 o de deskundigen die te Antwerpen werden aangeduid om de stouwing na te
gaan hadden vastgesteld dat het hout
van een groot aantal kisten « heel vochtig en beschimmeld was >>; 2° de door de
rechtbank aangeduide deskundigen hebben een gelijkaardige vaststelling gedaan
te Brussel, terwijl zij van oordeel waren >> dat de oorzaak dezer vochtigheid
niet onlangs kon te vinden zijn >>; so zij ...
vermelden (ook) dat in de kisten het
bruin papier dat de stalen platen omhulde met water doordrongen was >>; 4° << dat,
waar het cognossement geen voorbehoud
deed en cle kisten bij de aankomst beschimmeld bevonden werden in het ruim
van het schip, het bewezen is dat geintimeerde (hier aanlegger) de goederen niet
afgeleverd lleeft zoals zij in het cognossement beschreven werden >>; dan wanneer : 1° wanneer de bestemmeling aan
de vervoerder :diet schriftelijk binnen de
wettelijke termijn kennis heeft gegeven
van het verlies of de schade en van de
algemene aard van dit verlies of die sellade en hij de verantwoordelijkheid voor
niet uiterlijk zichtbare averij wil toeschrijven aan de vervoerder, hij gehouden is te
bewijzen dat deze bestond op het ogenblik
dat de koopwaar hem door gezegde vervoerder werd afgeleverd; 2° het bewijs dat
de koopwaar op het ogenblik ·van de afievering ter bestemming een niet uiterlijk
zichtbare averij vertoonde niet zou kunnen worden afgeleid nit het feit dat zij
zich niet in dezelfde staat bevond als die
beschreven in het cognossement, daar dit
laatste alleen de uitwendige staat en de
uitwendige gesteldheid van de koopwaar
beschrijft; so dat bewijs evenmin voortvloeit nit het feit dat het papier waarin
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beschimmeld was, wanneer men noch de
oorzaak kent van die vochtigheid, noch
het ogenblik waarop zij is ontstaan :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat aanlegger, op 5 januari
1949, te New-York, aan boord van het
schip varende onder zijn bevel, 112 kisten
stalen platen heeft ingeladen, dat het
schip op 20 januari te Antwerpen is aangekomen en dat de zee-deskundigen, gelast met de staat van de lading na te
gaan, dezelfde dag bemerkten dat die kisten die zich nog aan boord bevonden,
vochtig en beschimmeld waren, dat die
kisten op 21 en 22 januari aan verweerster werden afgeleverd, zonder enig voorbehoud of protest van harentwege uit te
lokken, dat, bij de opening van die kisten
te Brussel, verweerster bemerkte dat de
stalen platen bruine plekken vertoonden
en twee deskundigen door de voorzitter
van de Koophandelsrechtbank te Antwerpen liet aanstellen om die schade vast te
stellen, dat die deskundigen op 28 januari
gezegde koopwaren onderzochten en vaststelden, dat zowel de kisten als het bruin
papier welk de platen omhulde, met zoet
water doordrongen waren, dat bijna al de
platen zonder uitzondering bevochtigd
waren en dat << de oorzaak dezer vochtigheid niet onlangs kon te vinden zijn ll,
dat ze insgelijks releveerden dat, volgens
het scheepsboek bij het inladen van deze
koopwaren te New-York, hevige regens op
het schip neergevallen waren;
Overwegende dat, wanneer de ontvanger binnen de bij artikel 91, .A, paragraaf III, 6°, van de Zeevaartwet voorziene termijn geen schriftelijke kennis
van de door de vervoerde koopwaren geleden schade geeft, de weghaling ervan een
vermoeden uitmaakt dat ze door de vervoerder werden afgeleverd zoals zij in het
cognossement beschreven zijn;
Doch overwegende dat die wetsbepaling
uitdrukkelijk vermeldt dat dit vermoeden
tot bewijs van het tegendeel geldt;
Overwegende dat dit laatste bewijs door
alle rechtsmiddelen, en namelijk door
vermoedens, mag worden geleverd;
Overwegende dat, zo het cognossement
enkel de zichtbare staat van de kisten betrof, het bestreden arrest niettemin heeft
kunnen oordelen dat nit genoegzame vermoedens het bewijs ontstond dat de vochtigheid en de schimmel, welke bij hun
aankomst te Antwerpen de kisten doordrongen, dan wanneer het cognossement
zulke anomalie niet vermeldde, de oorzaak waren van de door hun tnhoud geleden schade, vermits die schade aan vochtigheid te wijten was;
Dat de rechter over de grond de oorzaak van die vochtigheid heeft bepaald
alsmede het ogenblik waarop ze is ontVEnnn., 1958. -HI

staan, vermits hij releveert dat, volgens
de deskundigen haar oorsprong niet recent was en dat hij met hen het vermoeden aanvaardt, dat haar oorzaak te vinden was in de hevige regens die tijdens
de lading der koopwaren te New-York
neervielen;
Dat de rechter over de grond uit al de
hierboven vermelde feitelijke omstandigheden aldus wettelijk en soeverein heeft
mogen afleiden dat verweerster het bewijs had geleverd dat de schade na de
ontvangst der goederen door aanlegger en
v66r hun atlevering aan verweerster was
ontstaan;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 december 1957. - 1° kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. Gelijlclnidende oonol~tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Ryn en Simont.
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23 december 1957

1° DOUANEN EN ACCIJNZEN.- DEELNEMING AAN SLUIKHANDEL ALS BELANGHEBBEN-

DE. - BEGRIP.
2° BEWIJS. - STRAFZ&KEN. - BEWIJS VAN
EEN JUUIDISCH FElT, BESTANDDEEL VAN HET
MISDRIJF. - REGELEN VAN HE'l' BURGERLIJK
REf'H'l' NIET VAN 'fOEPASSING.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. AANSPRAAK OP EEN BIJKOMENGE ONDERZOEKSMAA'fREGEL. - ARREST HE'l'WELK DE REDEN
AANGEEFT VAN DE AFWIJZING VAN DE VRAAG.
-ARREST MET REDEI':EN OMKLEED.
1o Neernt aan de slnildnvoer van dieren
deel als belanghebbende degene in
wiens opd1·acht en ·voo1· wiens 1·e1cening
tle sluilcinvoe1· begaan wo1·dt en die de
dieren /coopt wetende dat zij op sluilcse
w·ijze ingevoerd wo1·den (1). (Wet van
6 april 1843, art. 28.)

2° Het strafgerecht is niet gebonden doo·l'
de bewijsregelen van het b~wge1·lijlc
recht, wanneer het gaat om het bewijs
van een juridisch feit hetwellc geen
voorafgaande en noodzalcelijlce voorwaa1·de van het rnisd1·ijf u.itmaalct doch

(1) Verbr., 15 mei 1916 (Bull. en PAsrc.,
1917, I, 94); 23 maart 1925 (ibid., 1925, I, 189);
7 maart 1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 740).
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een tot het rnisdr,ijf zelf behorend bestanddeel (1).

8° De vraag om een bijlcornende onderzoel.:smaatregel wordt door een met redenen oml.;lede beslissing afgewezen
wanneer deze de reden anngeett wnarorn de gevrangde rnnatregel nutteloos
V001"lcOmt (2).
(DE COCK, T. BELGISCHE STAAT.)
ARREST.

Overwegende clat er tnssen de van de
eerste rechter overgenomen motieven en
deze die eigen zijn aan het bestreden arrest geen tegenstrijcligheicl bestaat;
Overwegencle dat nit gemelde motieven
blijkt dat aanlegger aan de ten laste gelegde donaneinbrenken deel heeft geno;
men als belanghebbende op om het even
welke wijze en wetencle dat het g·ing om
smokkelfeiten;
Dat de bij artikel 28 van de wet van
6 april 1843 nitgebreide cleelneming aldns
wettelijk wercl vastgesteld;
Overwegende dat geen van de onclerde-,
len van het micldel kan worden aangenoc
men;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl nit d~ ,
schending van de artikelen 15 van de wet
van 17 april 1878, 1329, 1330, 1331, 1341,
1347 van het Burgerlijk Wetboek en 25
van het Wetboek van koophandel, doorclat, om aanlegger te veroordelen als mecleplichtige aan transacties van smokkelclieren, het bestreclen arrest aanneemt clat
die hanclelingen ten gevolge van zijn opdracht en voor zijn rekening werden geclaan en het bewijs daarvan afieiclt nit
aantekeningen bij medebetichten gevonden, clan wanneer die transacties aileen
door bnrgerlijke bewijsmiddelen knnnen
bewezen worden en becloelcle aantekeningen niet als bewijs tegen aanlegger kunnen gelclen :

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreclen arrest, enerzijds, bij overneming van de
motieven van de eerste rechter, vaststelt
<< dat het nit de aantekeningen van Hnyben blijkt dat zekere smokkeltochten gebeurden zonder dat Huyben op voorhand
wist aan wie hij de gesmokkelde dieren
in Belgie ging verkopen, maar dat andere
gebeurden voor rekening en op besteiling
van betichte De Cock ll clewijl het, anderzijds, verklaart dat << het volstaat dat hij
(aanlegger) op enigerlei wijze aan het
misclrijf deel zon genomen hebben ll, (ian
wanneer dergelijke motieven, niet aileen
Overwegende clat aanlegger klaarblijtegenstrijdig zijn, mar bovendien onvol- kencl cle schencling inroept, niet van artidoende om het hof in staat te stellen na kel 15 maar van artikel16 van de wet van
te gaan op welke wijze de deelneming van 17 april 1878;
aanlegger aan de misdrijven heeft plaats
Overwegencle clat gemeld artikel 16 aigehacl :
leen toepasselijk is wanneer het misdrijf
''erbancl
honclt met de nitvoering van een
Overwegencle dat nit een reeks elementen, ,welke hij opsomt, de eerste rechter, overeenkomst;
Dat die wetsbepaling niet toepasselijk
wiens motieven door het arrest worden
overgenomen, afieidt niet aileen dat 'ze- 1 is wanneer, zoals ten deze, de overeen::
kere smokkeltochten gebenrden voor reke- ' komst geen voorafgaancle en noodzakening en op bestelling van aanlegger, maar lijke voorwaarcle van het niisclrijf nitnog dat cleze een groot aantal der gesmok- , maakt, cloch een tot het misdrijf zelf bekelde dieren heeft aangekocht, wetende horend bestanddeel;
dat zij gesmokkelcl waren;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegencle clat, als antwoorcl op de
Over het clercle micldel, afgeleid nit de
aanvoering van aanlegger clat er geen
burgerlijk bewijsmiclllel wordt voorge- schencling van de artikelen 452 van het
bracht clat de transacties van smokkeldie- StrafWetboek, 2, lid 2, van het decreet
ren ten gevolge van zijn opclracht en voor van 20 jnli 1831, 97 van de Grondwet en
zijn rekening, hetzij als koper hetzij als 163 van het Wetboek van strafvorclering,
commissionnair, geschieclclen, het bestre- cloorclat het bestreclen arrest het verzoek
den arrest beslist « dat het volstaat dat van aanlegger heeft afgewezen tot een bijhij (aanlegger) op enigerlei wijze aan het komencl verhoor van getnigen waarnit zon
misdrijf cleel zon genomen hebben, er be- blijken dat Hnyben nit wraaklnst tegenlang bij hebbencle; clat dlt ter zake vol- over aanlegger heeft gehandelcl zodat zijn
staat; clat het er niets toe doet dat hij als aantekeningen en verklaringen als ver~
koper of lonter commissionnair optrad )) ; dacht voorkomen, dan wanneer aldns het
(1) Verbr., 4 mei 1953 (A1'1". Ye1·br., 1953,
biz. 603; Bull. en PAsrc., 1953, I, 681, en
nota 1, blz. 682).

(2) Verbr., 24 october 1955 (Arr. Yerbr.,
1956, blz. 130; Bull. en PASIC., 1956, I, 165) ;'
14 october 1957 (B'Ltll. en PAsrc., 1958, I, 128).
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recht van verdediging van aanlegger werd
geschonden en dan wanneer, door te verklaren dat de gevraagde 01lderzoeksmaatregel niet ter zake dienend is, ·het arrest
niet voldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat aanlegger niet aanduidt waarin het arrest artikel 452 van
het Strafwetboek zou geschonden hebben;
Overwegende, enerzijds, dat de rechter
soeverein in feite oordeelt of, om zijn
overtuiging te vormen, het nodig is een
onderzoeksmaatregel te bevelen;
Overwegende, anderzijds, dat door te
verklaren dat, gelet op de gegevens van
het dossier, het gevraagde verhoor geen
verder licht op' de zaak zou werpen en als
overbodig voorkomt, de rechter zijn beslissing voldoende gemotiveerd heeft;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen worden;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 december 1957. - 26 kamer. - Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslag,qever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclttsie,

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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KAMER. -

23 december 1957

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAil:EN. lNCIDENTEEL HOGER BEROEP. - BURGERL!JKE PARTIJ WIER VORDERING V66R DE
RECHTER IN HOGER BEROEP NIET WERD GEBRACHT. - lNCIDENTEEL HOGER BEROEP DOOR
DIE PAR'l'IJ TER TERECH'l'ZI'l"l'ING INGESTELD.
- NIET ONTi'ANE:ELIJil:.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - S•mA~'ZAKEN. -BuRGERLIJKE VORDERING, ~ VONNIS VAN VEROORDELING HE'l'WELK DE CONCLUSIES VAN DE VERDACHTE NIE'I' BEHANIJEL·T. - VONNIS NIE'l.'
MET REIJENEN OMI<LEED.
1 o vV anneer alleen het openbaar ministerie hager beroev aantelcent tegen een
vonnis .van vrijspr·aalc kan de bltr_qerlijke partij wellce Z'ich tegen de verdachte aanstelde, geen incidenteel hager
beroep te1· te1·echtzitting aantelcenen.

(Wetboek van strafv., art. 203, par. 4;
wet van 31 mei 1955, art. 2.)
2° Een vonnis hetwellc de vm·dachte tot

schadevergoeding jegens een blwgerlijlce
partij veroordeelt zonder een door de
verdachte in regelmatig genomen concl1tsies ingeroepen verweermiddel te beantwom·den, is niet met redenen omkleed. (Grondwet, art. 97.)

(ADAM, T. MASSINGER
E:-1 CONGOLESE MAATSCHAPPIJ <<LA CONCORDE >>.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 mei 1957 gewezen door de
Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen;
I. Wat de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering betreft :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis strijdig is
waar het enerzijds aanneemt dat aanlegger zijn richtingswijzer naar rechts in
werking stelde en anderzijds aanlegger
niettemin veroordeelt om verzuimd te hebben zijn voornemen om de richting van
zijn voertuig te veranderen kenbaar te
maken:
Overwegende dat de rechter over de
grond zich er niet toe beperkt heeft vast
te stellen dat aanlegger zijn richtingswijzer in werking stelde; dat hij er tevens
op wijst dat aanlegger dan onmiddellijk
naar rech ts afzwenkte en niet tij dig zijn
richtingsverandering heeft aangewezen;
dat door aldus uitspraak te doen, de rechter het bestaan van de elementen van de
inbreuk op artikel 44 van de Wegcode
heeft vastgesteld en de uit dien hoofde
uitgesproken veroordeling regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd
heeft;
Dat het middel aldus feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering gewijzigd door
artikel 2 van de wet van 31 mei 1955,
doordat het bestreden vonnis het incidenteel beroep van de burgerlijke partij Massinger ontvankelijk heeft verklaard, dan
wanneer het niet ontvankelijk was omdat
de burgerlijke vordering van deze partij
niet voor de rechtsmacht in hoger beroep
aanhangig was gemaakt;
Overwegende dat aanlegger door de

_ [ __ "--
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mede-betichte Engels veroordeeld werd
tot het betalen van schadevergoeding aan
de burgerlijke partij Massinger, terwijl
dezelfde rechter zich tevens onbevoegd
verklaarde om uitspraak te doen over de
tegen aanlegger gerichte eis van de burgerlijke partij « La Concorde ll; dat tegen
de beslissing van de eerste rechter enkel
door het openbaar ministerie, door de mede-beklaagde Engels en door de burgerlijke partij « La Concorde ll hoger beroep
werd aangetekend;
Overwegende dat de aldus ingestelde
hogere beroepen niet voor gevolg hebben
gehad de burgerlijke vordering van de
burgerlijke partij Massinger voor de
rechtsmacht in hoger beroep te brengen;
dat deze laatste partij er dienvolgens niet
toe gerechtigd was ter terechtzitting incidenteel beroep in te stellen;
Dat het bestreden vonnis, door dit incidenteel beroep te aanvaarden, de in het
middel aangehaalde wetsbepaling geschonden heeft;
Over het tweede middel, afgeleid uit dp
schending van artikel 97 van de Grandwet : a) doordat het bestreden vonnis
enerzijds aanneemt dat de fouten van
beide voerders elk voor de helft oorzaak
zijn geweest van de schade en nochtans,
zonder enige reden op te geven, aanlegger
solidair met zijn mede-beklaagde vproordeelt jegens de burgerlijke partij Massinger; b) doordat het bestreden vonnis de
conclusies van aanlegger niet beantwoordt, waarin hij opwierp dat er geen
oorzakelijk verband bestond tussen de
hem ten laste gelegde font en de schade,
en dat een deel der schade niet door de
aanrijding kon veroorzaakt zijn geweest,
namelijk de schade aan de linker-achterslijkweerder van de wagen van Engels,
daar de botsing had plaats gehad tussen
de voorkant van dezes voertuig en het
achterdeel van de wagen van Massinger :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ten gevolge van de
aanneming van het eerste middel, het eerste onderdeel van het tweede middel, dat
eveneens op de burgerlijke eis van de
partij Massinger betrekking heeft, van
belang ontbloot is geworden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest,
met betrekking tot de schade veroorzaakt
aan de wagen van de medebetichte Engels, verzuimt te antwoorden op de beweerde onmogelijkheid de aan de linkerachterslijkweerder van laatstbedoelde wagen veroorzaakte schade aan de aanrijding toe te schlijven;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre-

den vonnis in zover het uitspraak gedaan
heeft over de tegen aanlegger gerichte
burgerlijke vorderingen van de partijen
M. Massinger en << La Concorde ll; verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
het gedeeltelijk verpietigd vonnis; veroordeelt de verweerders, burgerlijke partijen, M. Massinger en << La Concorde ll
elk tot een vierde en aanlegger tot de
helft van de kosten; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Mechelen.
23 december 1957. - 2• kamer. - Voo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
VEwslaggever,
H. Rutsaert. GeUjlclttidende conclusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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24 december 1957

INKOMSTENBELASTINGEN.

EXTRABELASTING. SPECIALE BELAS'l'ING OP
DE WINSTEN VOORTVLOEIEND Ul'l' LEVERINGEN
AAN DE VIJAND. BELASTINGSCHULDIGE IN DE
TWEE BELASTINGEN. TEBUGBETALING EN AF_'l'REKKINH VAN DE CEDULAIRE BELASTINGENJ DE
NATIONALE CRISISBELASTING, DE AANVULLENDE,
PERSONELE BELASTING EN VAN DE KRAfJH'l'ENS
DE WET VAN 10 JANUARI 19!0 GEHEVEN Bl.J-.
ZONDERE BELAS'l'ING. WIJZE VAN BEPALING.
DER TERUG TE BE'l'ALEN OF AF TE 'l'REKKEN
BEDRAGEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELAS'J'ING. SPECIALE BELAS'l'ING.
BELAS'l'INGSCHULDIGE IN DE TWEE BELAS'l'INGEN. - TERUGBE'l'ALING EN AF'J'REKKING VOORZIEN BIJ ARTIKEL 13, PARAGRAAF 2, VAN DE
WE'l' VAN 16 OCTOBER 19!5. AR'l'IKELEN 5
EN 6 VAN HET BESLUIT VAN DE REGENT VAN
26 APRIL 1946. - << DUBBEL AANGESL;\GEN
INFOMEN "'· ZIN V·\N DEZE IN DIE AR'l'IKELEN VOORKOMENDE WOORDEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. ARTIKEL 13, PARAGRAFEN 2 EN 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
SPECIALE BELASTING OP DE WINS'l'EN VOOR'l'VLOEIEND UI'l' LEVERINGEN AAN DE VIJAND. AR'l'IKEL 14, PARAGRAFEN 1 EN 2, VAN DE WE'!'
VAN 15 OCTOBER 1945. VOORWERP EN
DRAAGWIJDTE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. SPECIALE BELASTING. BELASTINGSCHULDIGE IN DE 'l'WEE BELASTINGEN. AR'l'Jl{EL 7, LID 2, VAN RET BESLUIT
VAN DE REGENT VAN 26 APRIL 1946 AANGEVULD
DOOR ARTIKEL 8 VAN RET BESLUIT VAN DE
REGENT VAN 21 JUNI 1946.

1° Wanneer een belast-ingsohuldige zowel
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in de extrabelasting als in de speciale
belasUng op de winsten voortvloeiend
uit de leveringen aan de v·ijand we1·d
aangeslagen, wordt het bedrag van de
teru.g te betalen ot at te trelcken ced·ttlaire belastinoen, nationale crisisbelastino, aanvttllende personele belasting en
lcrachtens de wet van 10 ,iamtari 1940
gellf'1:en bi,i'<!ondere belasting bepaald,
wat betrejt de speciale belasUng, door
toepassin,q van de bij de artilcelen 5 en
6 van het besluit van de Regent dd.
21 juni 1946 voo•rgesclweven jorm.ules en,
wat betrett de extrabelasting, door toepassing van deze door de artilcelen 5 en
6 V'tn het besl~tit van de Regent van
26 ap1·U 1946 voor·geschreven. Nochtans
wordt dit bedmg,:in ..zalce extrabelasting
slechts toegestaan in de mate dat het
het bedrag van de in zalce speciale belasting toegestane tentgbetalingen ot attrelclcingen overtt·ejt. (Wet van 16 octo-

ber 1945, artikel13, par. 2 en 3; wet van
15 october 1945, art. 14, par. 1 en 2; besluit van de Regent van 26 april 1946,
art. 7, aangevuld door artikel 8 van het
besluit van de Regent van 21 juni 1946.)
2° Art·ilcel 7, tweede lid, van het besluit
van de Regent van 26 april 1946 onderstelt dat de bi,i de art-ilcelen 5 en 6 van
hetzeltde beslwit voorziene tonJHtles in
die z·in d·ienen toeoepast dat het bij die
jormules bedoeld << dubbel aangeslagen
inkomen >> de bij artikel 4 van de wet
van 16 october 1945 bedoelde excepUonele winst weze, zonder attrelcking van
het bedrag der aan de speciale belasting
onderhevige inkomsten.

3° Uit de telcst van de artilcelen 14, pat'a,qrajen 1 en 2 van de wet van 15 october 1945 bet·refjende de speciale belasting' op de winsten voortvloeiend ~tit
leverin,qen en p1·estaUes aan de vijand
en 13 pamgrajen 2 en 3 van de wet van
16 october 1945 op de extrabelasting
blijlct rlat de wetgever geen stTilcte toepassino van het beginsel non bis in idem
heejt beoogd, maar voor de du.bbele aanslag enlcel een correctiej heeft voorzien
in de mate d·ie met de noodzalcez.ijlcheid
!le proce!lure te vereenvo1t!ligen lwn vereniod worden (1).

4° Artilcel 7 van het besl1tit van de Regent
dd. 26 april 1946, aanoemtl!l door artilcel 8 van het besl·nit van de Reoent van
21 ftmi 1946, wet·d oenomen in nitvoe·ring
·van artilcel 13, paragraaj 3, van de wet
van 16 october 1945 en van artilcel 14,
paragraaf 2, van de wet dd. 15 october
1945 en is wetteUjk. Het voorziet een
jorjaitait·e w·ijze van berelcening voor

(1) Verbr., 20 december 1955 (An·. Jlerbr.,
1956, blz. 312; B-ull. en PASIC., 1956, J, 396).

de tentgbetalingen en ajtt·elclcing van de
ced1tlaire belastingen, nationale ct·isisbelasting, aanvullende personele belasUng en van de Tcrachtens de wet van
10 jamwri 1940 bijzon!let·e belastinff
wanneer een belast-ingschuldige tevens
aan de extrabelastino en aan de speciale
belasting onderhevio is.
(N. V. « ETABLISSEMENTS AMEYE FR.il:RES ll, 1
T. BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
·
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 107 en 110 van de
Grondwet, 10, paragraaf 1, en 13, paragraaf 2, van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting op
de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, doordat het
bestreden arrest beslist dat, voor de berekening van de dubbele zetting tussen
extrabelasting en gewone belasting, als
dubbel belast inkomen dient aangenomen
het gedeelte der winst dat de referentiewinst, verhoogd met de provisie tot instandhouding van de stock te boven ,gaat,
terwijl de dubbele belasting hieraan verbonden dient verminderd met dezelfde
dubbele belasting bestaande terzake de
speciale belasting op de winsten voortvloeiende nit de leveringen aan de vijand,
dit ingevolge artikel 8 van het besluit
van de Regent van 21 juni 1946, dan wanneer artikel 13, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 19!5 eveneens voorziet dat
het dubbel belaste zal vastgesteld worden
« in een mate in verhouding tot de inkomsten die tevens door laatstbedoelde
belasting (de extrabelasting) en door de
andere reeds betaalde belastingen getroffen zijn ll, dat deze wettekst niet aan
duidelijkheid ontbreekt en het inkomen
dat aan de extrabelasting onde1·worpen
is in onderhavig geval slechts 293.700 fr.
beloopt, dat, weliswaar, artikel 13, paragraaf 3, voorzag dat een koninklijk besluit de modaliteiten zou bepalen voor de
uitvoering van artikel 13, paragraaf 2,
doch dat deze modaliteiten uitsluitend beperkt waren tot het vastleggen van de
gedeelten van het dubbel gebruik berekend overeenkomstig artikel 13, paragraaf 2, enerzijds aftrekbaar van de extrabelasting zelf, anderzijds aftrekbaar
van de gewone belastingen en dus terugbetaalbaar, gedeelten respectievelijk vastgelegd door de artikelen 5 en 6 van het
besluit van de Regent van 26 april 1946,
dat dus ingevolge artikel 13, paragraaf 2,
de verhouding van het dubbel belast inkomen ten opzichte van het totaal inko-
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men voor de extrabelasting wordt be- tweede lid, van het besluit van de Regent
van 26 april 1!}4.6, aangevuld bij artikel 8
293.700
paald door de verhouding - - - - - , dat, van het besluit van de Regent van 21 jnni
1!}46, luidens hetwelk : << De bij de arti1.879.807
5 en 6 van onderhavig besluit voorwat betreft de speciale belasting, deze kelen
terugbetalingen of aftrekkingen
haar eigen regime heeft met enerzijds de ziene
slechts toegestaan of geliandhaafd mogen
aanslagvoet 100 t. h. en anderzijds, voor worden
in de mate dut zij de soortgelijke
de dubbele zetting, artikel 14 van de wet terugbetalingen
aftrekkingen verleend
van 15 october 1945 die deze zelf afzon- inzake speciale of
op de winsten
derlijk regelt evenzo <<in een mate in ver- voortvloeiend nitbelasting
leveringen en prestaties
houding tot de inlwmsten tlie tevens door aan de vijand overtreffen
ll ;
laatstbedoelde belastingen en door de anOverwegende dat artikel 7, tweede lid,
dere reeds betaalde belastingen getroffen van
het besluit van de Regent van
zijn ll, dat bovendien enerzijds de teksten 20 april
19±6 noodzakelijk onderstelt dat
van artikel 10, paragraaf 1, artikel 13, de
bij de artikelen 5 en 0 van hetzelfde
paragraaf 2, van de wet van 16 october beslnit
voorziene formules in die zin die1945 en anderzijds de tekst van artikel 14, nen toegepast dat het bij die formules
paragraaf 1, van de wet van 15 october bedoeld << dubbel aangeslagen inkomen ll
HH5 elk respectievelijk duidelijk het dub- 1 de bij artikel 4 van de wet van 16 octobel gebruik vastleggen, namelijk de ver- · ber 1945 bedoelde exceptionele winst
bonding van het werkelijk aangeslagen weze, zonder aftrekking van het bedrag
inkomen in ieder (ler beide uitzonderlijke der
aan de speciale belasting onderhevige
belastingen ten opzichte van de cedulaire inkomsten;
dat, immers, voormeld artibelastingen enz. die dezelfde inkomsten kel 7, tweede
lid, geen voorwerp meer
volgens hun eigen samenstelling treffen; zou hebben moesten
die formules niet op
dat artikel 8 van het besluit van 21 juni die wijze toegepast worden;
1946 eventueel bij tegenstrijdigheid ingeOverwegende dat aanlegstei·- aanvoert
volge de artikelen 107 en 110 van de dat
het artikel 7, tweede lid, onwettelijk
Grondwet als nietig is te beschouwen : is en, dienvolgens, niet mag toegepast
Overwegende dat, vermits de aanleg- worden, en vooral dat bij toepassing van
gende vennootschap zowel in de extrabe- de door de artikelen 13, paragraaf 2, van
lasting op de in oorlogstijd behaalde ex- de wet van 16 october 1S45 en 14 van de
ceptionele inkomsten, winsten en baten wet van 15 october 1945 gestelde regelen,
als in de speciale belastlng op de winsten de artikelen 5 en 6 van het beslnit van
voortvloeiend uit leveringen en prestaties de Regent van 26 april 1S!6, anders dieaan de vijand aangeslagen werd, de ad- nen toegepast dan de auministratie het
ministratie het bedrag heeft bepaald van deed door zich :riaar de bij voormeld arde cedulaire belastingen, de na,tionale tikel 7, tweede lid, gestelde regelen te
crisisbelasting en de aanvullende perso- schikken;
nele belasting welk, bij toepassing van de
Overwegende dat zij preciseert, enerartikelen 13, paragraaf 2, van de wet van zijds, dat namelijk wat betreft de toepas16 october 1945 en 14, paragraaf 1, van sing van voormeld artikel 5, er aanleiding
de wet van 15 october 1!}±5, respectievelijk is tot toepassing niet, zoals de admi-•
van de extrabelasting en van de speciale nistratie het deed, van de verhonding
belasting diende terugbetaald of afge- 511.095 frank (reeds betaalde cedutrokken te worden·
laire... belastingen) vermenigvuldigd met
Overwegende dat 'de administratie daar- 1.034.490 frank (excedentaire winst) getoe, eerstens, de bij de artikelen 5 en 6 deeld door 1.87S.807 frank (gezamenlijk
van het besluit van de Regent van 21 juni bedrag· van de inkomsten van het belast1!t46 voorgeschreven formnles toepaste en baar tijdperk), maar van de volgende
aldus een som bepaalde welke de van de equatie : 511.095 frank vermenigvuldigd
speciale belasting af te trekken bedragen met 293.700 frank (excedentaire winst min
diende nit te maken en, vervolgens, ·ae de aan de speciale belasting onderhevige
bij de artikelen 5 en 6 van het besluit winst) gedeeld door 1.87!t.807 frank en,
van de Regent van 20 april 19i6 voorge- anderzijds, dat, vermits voormeld artischreven formules toepaste en aldns een kel 7 niet mag toegepast worden, haar
som bepaalde welke de van de extrabe- tevens de vermindering of aftrekking
lasting af te trekken bedragen diende nit client te worden toegekend, welke, voor
te maken;
de extrabelasting, door deze laatste forOverwegende nochtans dat, om te ver- mule en die van artikel 6 van het besluit
mijden dat, als gevolg van die dubbele van de Regent van 26 april 1S46 bepaald
aftrekking, tweemaal een terugbetaling wordt en, voor de speciale belasting, door
of een aftrekking op voormelde cedn- de formnles voorzien bij de artikelen 5
laire ... belastingen aan de belastingschul- en 6 van het besluit van 21 juni 19·46 ;
dige zou worden toegestaan, de adminisOverwegende dat de artikelen 13 van
tratie toepassing deed van artikel 7, de wet van 16 october 1945 en 14 van de
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wet yan 15 october 1945 tot doel hebben
een dubbele aanslag te vermijden;
Overwegende derhalve dat, wanneer
een deel der gezamenlijke inkomsten
waaruit die zijn ontstaan welke aan de
twee oorlogsbelastingen onderhevig zijn,
als gevolg van de op een dezer twee oorlogsbelastingen toegestane aftrekking of
terugbetaling der cedulaire... belastingen,
in de door de wet voorgeschreven mate,
vrijgesteld werd van de cedulaire... belastingen waarin het aangeslagen werd,
er ontegensprekelijk, voor dit gedeelte,
geen dubbele aanslag nit hoofde van de
tweede oorlogsbelasting meer kan voorhanden zijn; dat er aldus tot vaststelling
van de in die tweede oorlogsbelasting te
vestigen aanslag geen aanleiding meer
kan bestaan tot een tweede aftrekking
of een tweede terugbeta)ing van die cedulaire... belastingen;
Overwegende dat de door aanlegster
voorgestelde interpretatie van artikel 5
van bet besluit van de Regent van
26 april 1946, volgens dewelke de noemer
van de toe te passen equatie de totale
belastbare inkomsten dient te bedragen
en de teller onder meer de totale op die
belastbare inkomsten betaalde cedulaire ...
belastingen, in het door aanlegster vooropgezet stelsel leiden zou tot een dubbele
aftrekking van de op het aan de speciale
belasting onderhevig bedrag uitbetaalde
cedulaire ... belastingen; dat, immers, de
toepassing van de bij de artikelen 5 en 6
van het besluit van de Regent van 21 juni
1946 voorgeschreven formules reeds aanIeiding gegeven had tot het toestaan ener
aftrekking op de speciale belasting van
de op de aan de speciale belasting onderhevige inkomsten uitbetaalde cedulaire.,.
belastingen;
Overwegende, dienYolgens, dat de door
aanlegster voorgestelde toepassing van de
artikelen 5 en 6 van het besluit van de
Regent van 26 april 1946 met de bepalingen van de wetten van 15 en 16 october
1945 strijdig is ;
Overwegenue dat ue bepaliiJgswijze der
terugbetalingen of aftrekkingen, welke
op de extrabelasting dienen te worden
toegestaan, zoals zij uit de toepassing
volgt van de artikelen 7, tweede lid, van
het besluit van de Regent van 26 april
1946 en 5 en 6 van dit besluit - artikelen
waarvan de draagwijdte door voormeld
artikel 7 bepaald werd - een forfaitaire
verrichting uitmaakt;
Overwegende ·dat het mathematisch
juist bepalen in ieder geval, van de aftrekkingen en terugbetalingen die zowel
op de extrabelasting als op de speciale
belasting dienen te worden toegestaan.
de administratie tot kiese en uitgebreide
onderzoekingen en verificaties zou verplichten welke de wetgever heeft willen
vermijden;

Dat onder meer zou dienen nagegaan
welke de cedulaire... belastingen zijn die
elk gedeelte van het totaal van de inkom,
sten van h~t belastbaar tijdperk getroffen
hebben, waaruit nochtans voorafgaandelijk de aan de speciale belasting onderhevige inkomsten zouden dienen uitgesloten te worden : dat die opzoeking aileen
toelaten zou het bedrag te bepalen der
cedulaire ... inkomsten dat in de teller van
de equatie dient aangerekend te worden;
Overwegende dat, zowel uit de tekst
van de artikelen 13 en 14 respectievelijk
van de wetten van 16 en 15 october 1945
als uit de voorbereidende werkzaamheden
blijkt dat de wetgever geen strikte toepassing van het beginsel non bis in idem
heeft beoogd; dat, ofschoon hij aanneemt
dat dubbele aanslag in beginsel moet vermeden .worden, hij desniettell}in ervan
afgezien heeft de volstrekte rechtvaardigheid tot stand te brengen en voor die
dubbele aanslag enkel een correctief heeft
voorzien in de mate die met de noodzakelijkheid « ten elke prijze Jl de procedure
te vereenvoudigen kon verenigd worden;
Overwegende dat, om aan dit vraagstuk
bij wijze van forfaitaire middelen een
praktische oplossing te geven, de artiJrelen 13, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1945 en 14, paragraaf 2, van de wet
van 15 october 1945 voorzien dat een koninklijk besluit de modaliteiten zal te
bepalen hebben volgens welke het bedrag
zal worden vastgesteld waarvan de terugbetaling op of de aftrekking van respectievelijk de extrabelasting en de speciale
belasting zal dienen verricht te worden;
Overwegende dat artikel 7 van het besluit van de Rege:pt van 26 april 194!i,
zoals het bij artikel 8 van het besluit van
de Regent van 21 juni 1946 werd aangevuld, zulke forfaitaire wijze van berekening voor de terugbetalingen en aftrekking van de cedulaire ... belastingen heeft
ingevoerd, wanneer een belastingschuldige tevens aan de extrabelasting en aan
de speciale belasting onderhevig is; dat
het, derhalve, wettelijk is;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kusten.
24 december 1957. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ferslaggever,
H. Huybrechts. - Gelijkluidende conclusie H. F. Dumon. advocaat-generaal. -

Pl~iters, HH. de Fonseca (van de Dalie
bij het Hof van beroep te Gent) en Van
Leynseele.

