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HUUR V.AN GOEDEREN. - HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
VASTSTELLING
DAT DE HUURDER, INGEVOLGE EEN VONNIS VAN
UITZETTING ,UITVOERBAAR VERKLAARD BIJ
VOORRAAD, RET GEHUURDE PAND VERLATEN
HEEFT. - VASTSTELLING DAT DE HUURDER
RET GEHUURDE NIET VRIJWILLIG VERLATEN
HEEFT. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
Het is niet tegenstrijdig te besUssen dat
een h11.1trder die het gehmtrde vand verlaten heett vooraleer dat de verhuurder
te zijnen opzichte van dwang gebrnik
gemaalct heett, maar ingevolge een vonnis van ltitzetting nitvoerbaar ve?·klaard bij voorraad, niettegenstaande
elk rechtsmiddel en zonder borgtocht,
het pand niet vrijwilliu verlaten heett.

(DE KEYSER, T. VIERENDEELS.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 november 1955 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
Overwegende dat de door verweerder
ingestelde vordering strekt tot het bekomen van veroordeling van aanlegger om
het panel waarover tussen de partijen
een huurovereenkomst gesloten is te zijner beschikking te stellen of, bij ontstentenis hiervan, om schadevergoeding te betalen; dat het bestreden vonnis deze
laatste eis toewees;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van deze beslissing blijkt dat de vrederechter, bij vonnis van 10 juli 1952, hetwelk bepaalde dat het uitvoerbaar was
niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht, verweerder veroordeeld
had om het panel, waarover de huurovereenkomst gesloten was, te verlaten, ingevolg·e een hem door aanlegger gedane opzegging; dat verweerder, na op 25 augustus 1952 een nieuw onroerend goed
gehuurd en op 3(} augustus 1952 tegen
voormeld vonnis boger beroep ingesteld
te hebben, het onroerend goed verliet
waarover partijen hun lmurovereenkomst
gesloten hadden; dat het vonnis van
10 juli 1952 door de rechtbank van eerste
aanleg op 10 juli 1954 gewijzigcl werd~
Over het em·ste micldel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1101, 1102, 1131, 1134, 1142,
1146, 1184, 1315, 1319, 1320, 1322, 1708,
1728. 1737, 1738, 1752 van het Burgerlijk
Wetboek, en uit de schencling van de wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, inzonclerheid van haar artikelen 13 tot 28, alsmede van 61, 77, 78,

141, 142 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, doordat het bestreden
vonnis, na het rnidclel, dat door aanlegger
in verbreking afgeleid is uit het vrijwillig verlaten van het verhuurclenancl door
verweerder, beknopt samengevat te hebben, verklaart dat << deze uitlegging van
de feiten erop neerkomt te zeggen dat geintimeerde (verweerder) het vonnis van
10 juli 1952 vrijwillig ten uitvoer gelegd
en er zorloende in berust heeft )), en vervolgens steunt op het bestaan van een
hoger beroep en op andere beschouwingen
betreffende het alstoen aanhangig proces
om te zeggen dat er geen berusting plaats
gehad heeft; dan wanneer aanlegger bij
conclusies niet steunde op een berusting
in het vonnis, doch op het feit van het
vrijwillig vertr·ek, hetwelk hem bevrijdde
van zijn eventuele verbintenissen als verhuurder en in elk geval van iedere verantwoordelijkheicl, en besloot « dat het
inderdaad abnormaal zou wezen appellant (aanlegger) te veroordelen nit hoofde van niet nakoming van een verbintenis
iets te doen, dan wanneer de gerechtigde
in die verbintenis zelf zonder het minste
voorbehoud van de nakoming van die verbintenis afgezien heeft, hoewel hij in genen dele door de wet daartoe verplicht
waSl):
Overwegende, ongetwijfeld, dat aanlegger bij zijn conclusies v66r de rechter in
hoger beroep betoogd heeft dat ver:weerder in september 1952 het verhuurde panel
vrijwillig verlaten heeft;
Overwegende echter dat hij deze vrijwillige verla ting afleid!le, enerzijds, hieruit dat het vonnis van 10 juli 1952, waarbij verweerder bevel gegeven was het
panel te verlaten, nog niet betekend was,
noch door aanlegger hoe dan ook ten uitvoer gelegd was, en, anderzijtls, hieruit
clat, zo dat vonnis uitvoerbaar was niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder
borgtocht, verweerder het recht had, dat
hij niet uitgeoefend heeft, zich tot de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg te wenden om aanlegger verbod
te doen opleggen tot die tenuitvoerlegging
over te gaan; dat hij eraan toevoegde
dat aanlegger « zonder het minste voorbehoud )) ervan afgezien had llet panel in
gebruik te houden;
Overwegende dat llet bestreden vonnis,
door te beslissen dat dergelijke bewijsvoering ermede gelijkstoncl te betogen dat
verweerder het vonnis, waarbij zijn uitzetting gelast was, vrijwillig ten uitvoer
gelegd hacl en er zodoende in berust llad,
van de conclusies geen met de termen
ervan onverenigbare uitlegging verstrekt
heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
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-249de scbending. van de artikelen 1101, 1102,
1111, 1123, 1131, 1134, 1142, 1146, 1184,

1315, 1319, 1320, 1322, 1708, 1728, 1737,
1738 1752 van bet Burgerlijk Wetboek,
13 tbt 28 van de wet van 30 april 1951 op
de handelsbuurovereenkomsten en 97 van
de Grondwet, eerste onderdeel, doordat
bet bestreden vonnis tegenstrijdige redenen inboudt wanneer bet, om het door
aanlegger ingeroepen verweermiddel te
verwerpen, verklaart na vastgesteld te
bebben dat « aan het' vertrek van geintimeerde (verweerder) generlei dwang door
appellant voorafgegaan is ll, dat << hieruit
evenwel niet volgt dat bet vertrek vrijwillig plaats gehad heeft )) ; dan wanneer
elke daad, zonder uitoefening van enige
dwang verricht door een persoon die belrwaam is om zich te verbinden, noodzakelijk een vrijwillige daad is, tweede onderdeel, dom·dat bet bestreden vonnis de
verklaring dat het vertrek van verweerder uit het gehuurde pand niet vrijwillig
was, door de volgende beschouwingen
rechtvaardigt : 1 o « geintimeerde (verweerder) heeft, door hoger beroep in te
stellen op 30 augustus 1952, v66r het gebum·de te verlaten, zonder de minste
twijfel bedoeld te protesteren tegen bet
vonnis waarbij hij veroordeeld was om
het te doen; dat zijn vertrek dus niet
vrijwillig was ll; 2° aanlegger « heeft op
8 november (nadat verweerder het gehuurde panel verlaten had) bet vonnis dat
hij bekomen had laten betekenen ll;
3° « de eerste rechter had gemeend zijn
vonnis uitvoerbaar niettegenstaande ieder
rechtsmiddel te mogen verklaren ll ;
4o « aanlegger heeft de ontvankelijkheid
van bet hoger beroep van .10 juli 19M
niet betwist ll, dan wanneer 1° het feit
tegen een vonnis boger beroep in te stellen niet kan beletten dat de verlating,
naderhand, van bet gehuurde pand, zonder dwang, vrijwillig plaats heeft, 2° de
betekening na de verlating van het verhum·de zoi:tder dwang, van het vonnis
waardoor dit verlaten gelast wordt niet
kan beletten dat de voorafgegane verlating vrij en vrijwillig is, 3° bet feit dat
een vonnis uitvoerbaar verklaard is (in
strijd met de wet - artikel 31 - zoals
aanlegger erop wees) niet belet dat bet
weggaan, vo6r elke betekening of elke
uitvoeringsmaatregel en zonder dwang,
vrijwillig is 4° de ontvankelijkheid van
het boger beroep niet viel te betwisten,
daar het verlaten van het gehuurde pand
niet elk belang aan het rechtsmiddel doet
verliezen, onder meer ten aanzien van de
kosten, en daar het niet betwisten van
deze ontvankelijkheid niet belet dat de
verlating, zonder dwang, vrij en vrijwillig geschied is :
Overwegende, wat het eerste onderdeel
betreft, dat bet niet tegenstrijdig is te

zeggen, enerzijds, dat verweerder het gehum·de pand verlaten heeft zonder dat
aanlegger te zijnen opzichte van dwang
gebruik gemaakt heeft, en, anderzijds,
dat de verlating van het gehuurde niet
vrijwillig geschiedde omdat, onder meer,
zij plaats had ingevolge een vonnis van
uitzetting dat uitvoerbaar was bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel
en zonder borgtocht;
Overwegende, wat bet tweede onderdeel
betreft, dat, zelfs aannemende dat elke
van de omstandigheden die in het middel
opgegeven zijn, afzonderlijk genomen, het
dispositief niet wettelijk rechtvaardigt,
de rechter, zonder enige van de door aanlegger aangeduide wetsbepalingen te
schenden, nit die gezamenlijke omstandigheden heeft kunnen afleiden dat verweerder het gehuurde pand niet vrijwillig
verlaten had;
Dat bet middel niet.. kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 januari 1958. - 16 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. -Vet·slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux.
Gelijlcl1tidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. della Faille
d'Huysse en Pirson.
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HUUR vAN GOEJDEJREJN. - HANDELSHUUROVEREENKO~£STEN. WET VAN 29 JUNI
1955. - TOEPASSELIJK OP DE THANS AANHANGIGE ZAKEN. - ZIN VAN DEZE TERMEN.
In artilcel 2 van de wet van 29 j1mi 1955
tot wijziging van de wet van 30 april
1951 op de handelshmwovereenlcomsten,
beduiden de woorden « thans aanhangige zalcen )) de reohtszalcen aan de
rechter onderworpen v66r de dag van
inwerkingtreding van de wet van
29 j1t·ni 1955, maar waarover nog geen
dejinitieve uitspraalc gevallen is.

(LEFEVRE,

T.

ARNOLDY.)

ARREST,
·HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 december 1956 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 16, 25, 2°, 6°, en

-
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lid 9, en 28, vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten en
25, inzonderheid 6°, vervat in dezelfde
wet, zoals het gewijzigd is door artikel 1
van de wet van 29 juni 1955 tot wijziging
van voormelde wet, 2, lid 1, van evengemelde wet van 29 juni 1955, 1134, 1317 tot
1322, 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 452 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grandwet, doordat, om de eis van verweerders
in te willigen welke gesteund was op arti-'
kel 25, 6°, van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 29 juni
1955, in zover : 1 o deze eis strekte tot veroordeling van aanleggers tot het betalen
van een som van 61.000 frank, zodat de
uitwinningsvergoeding van twee jaar
huur, die verweerders toegekend was door
het vonnis van de vrederechter te SintJoost-ten-Node van 1 september 1954 (bevestigd door het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg van 11 juni 1955), op
drie jaar huur gebracht was, en tevens in
zover 2° deze eis beoogde de wijziging te
bekomen van de opdracht welke de deskundige gegeven was door voormelde beslissingen in de termen van lid 9 (door
verweerders verkeerdelijk lid 8 genoemd)
van artikel 25 van de wet van 30 april
1951, om ze aan te passen aan de termen
van voormeld artikel 25, 6°, van deze laatste wet, gewijzigd door de wet van 29 juni
1955, de bestreden beslissing - welker
vaststellingen impliceren dat de na de inwerkingtreding van de wet van 29 juni
1955 ingestelde vorderirrg hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak had en tussen
dezelfde partij en bestond als de vordering
waarover voormelde vonnissen van 1 september 195± en 11 juni 1955 een uitspraak
hadden dienen te geven - het middel verworpen heeft, voorgesteld door aanleggers in hun conclusies die strekten tot
niet-ontvankelijkverklaring van de vordering om de reden dat, aangezien voormelde wet van 29 juni 1955 niet toepasselijk
is op cle vroegere toestanden (tenzij op de
lopende handelshuurovereenkomsten en de
aanhangige zaken), deze wet niet mag
toegepast worden op de door verweerder
voorgebrachte eisen waarover, zoals zij
aan de rechter voorgelegd waren, dit wil
zeggen gesteund op artikel 25, 2°, en lid 9,
vervat in de wet van 30 april 1951 (v66r
de wijziging van 29 juni 1955), reeds een
einduitspraak was gegeven door het vonnis van 1 september 1954, bij het vonnis
van 11 juni 1955 bevestigd v66r de inwerkingtreding van voormelde wet, om de reden « dat deze beslissingen, waardoor een
einduitspraak wordt gegeven omtrent het
principe der vordering, de definitieve uitspraak over het bedrag verdagen tot na de
sluiting der expertise welke zij gelasten;
dat zolang nopens dit punt geen eindbe-

slissing gevallen is, het geding aanhangig
zal blijven JJ, dan wanneer voormelde beslissingen van 1 september 1954 en 11 juni
1955, in de grenzen van het gerechtelijk
contract, zoals het tussen partijen tot
stand was gekomen, definitief de betwistingen afgedaan hebben welke in de bestreden beslissing zijn behandeld, dit is :
1 o betreffende de forfaitaire minimum
vergoeding die verweerders vorderen op
de voet van artikel 25, 2°, en waarvan het
verschuldigd zijn door aanleggers betwist
was onder aanvoering van de staat van
verwaarlozing of achteruitgang van de
handel op het moment van de overneming,
door zowel aangaande het principe als
aangaande het bedrag ervan uitspraak te
doen; en 2° betreffende de aanvullende
vergoecling welke verweerders gevorderd
hebben op de voet van het oud lid 9 van
voormeld artikel 25, en welke door aanleggers was betwist, door te oordelen dat de
aanvullende vergoeding welke eventueel
verweerders zou kunnen ten goede komen,
overeenkomstig het oud lid 9 van artikel 25, enkel gelijk zou kunnen wezen aan
het voordeel dat aanleggers nit de uitzetting getrokken hebben, en door derhalve
de opdracht van de deskundige in de termen van deze bepaling nader te bepalen :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis en nit de andere aan het hof regelmatig voorgelegde stukken blijkt : 1° dat
aanleggers op 8 januari 1953 geweigerd
hadden verweerdcrs de hernieuwing toe
te staan van de huurovereenkomst krachtens welke dezen- in het gehuurde panel
een cafe-dancing-handelszaak dreven;
2° dat verweerders het gehuurde panel op
30 maart 1954 verlaten hebben; 3° dat aanleggers voor verweerders, van wie zij de
uitzetting vorderden, hun voornemen verborgen gehouden hebben in het verhuurd
onroerend goed een gelijkaardige handel
te openen; 4° dat op 12 juni 195! vastgesteld is da t een handel welke geheel gelijkaarclig was met de door verweerders
gedreven handel, door aanleggers in het
litigieuze panel geexploiteerd werd;
Overwegende dat verweerders, steunend
op de bepalingen van artikel 25, 2° en 6°,
venat in de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsfonds,
in juli 1954 aanleggers gedagvaard hebben
tot betaling van een uitzettingsvergoeding
van 690.000 frank, onder aanvoering dat
de cloor de wet bepaalde forfaitaire vergoetling, dit is 122.000 frank of het bedrag
van twee jaar huur, klaarblijkelijk onvoldoende was gezien het voordeel dat aanleggers nit de uitzetting trokken;
Overwegende dat de vrederechter, met
verwerping van de stelling van aanleggers
volgens welke de forfaitaire vergoeding
van 122.000 frank .zelf al overdreven was,

-251bij vonnis van 1 september 1954, dat door
de rechter in hoger beroep op 11 juni 1955
bevestigd werd, besliste dat verweerders
althans recht hadden op de som van
122 . 000 frank, aanleggers provisioneel tot
het betalen van deze som veroordeelde en
een expertise gelastte ten einde de winsten, in het handelsfonds sedert 1950 gemaakt en de waarde van hetzelve bij de
uitzetting, te laten vaststellen;
Overwegende dat, daar de wet van
29 juni 1955 in de loop van de expertise
van kracht geworden was, verweerders op
de voet van artikel 1 van evengemelde
wet, hetwelk het in de wet van 30 april
1951 vervat artikel 25, 6°, wijzigt, en van
artikel 2 hetwelk bepaalt dat de nieuwe
wet « van toepassing (is) op de thans aanhangige zaken ll, aanleggers op 26 september 1955 dagvaardden om « thans reeds ll
te worden veroordeeld tot het betalen van
een som van 61.000 frank, het bedrag van
een jaar huur, dit wil zeggen tot het bedrag van een bijkomende provisie, en om
de verruiming van de opdracht van de
deskundige bij toepassing van de nieuwe
wet te horen gelasten; dat zij hun eis tot
veroordeling van aanleggers tot betaling
van de som van 690.000 frank, onder aftrekking van de door aanleggers gedane
betalingen, handhaafden;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij bevestiging van de beslissing van de
vrederechter, aanleggers « provisioneel ll
veroordeeld heeft << om, benevens de tegen
hen door het vonnis van 1 september 1954
uitgesproken veroordelingen, de som van
61.000 frank te betalen ll, en voorts beslist « dat de door bewust vonnis aangestelde deskundige insgelijks gelast is door
eenzelfde verslag ll zijn mening omtrent
het bedrag van het door de uitzetting van
verweerders. veroorzaakt nadeel te geven;
Overwegende, dat krachtens artikel 2
van de wet van 29 juni 1955, deze van toepassing is op de « thans aanhangige zaken ll;
Overwegende dat uit de vorenstaande
uiteenzetting blijkt dat, op de datum van
de inwerkingtreding van de wet van
29 juni 1955, over de aanvankelijke vordering van verweerders, waaraan ten
grondslag lagen de uitzetting en de wetsbepalingen die de uitgezette huurder het
recht op een uitzettingsvergoeding verlenen, geen definitieve uitspraak gevallen
was;
Dat immers, in strijd met wat het middel onderstelt, de eis van verweerders
geen twee punten behelsde, het ene dat
het betalen van de forfaitaire vergoeding
en het andere dat het betalen van een
tweede vergoeding tot doel had;
Dat die eis het betalen van een enige
vergoeding beoogde welke, volgens ver-

weerders, het bedrag vertegenwoordigde
van het voordeel dat de verhuurders uit
de ui tzetting getrokken had den;
Dat het bestreden vonnis derhalve,
door te beslissen dat ten dage van de inwerkingtreding van de wet van 29 juni
1955, « de zaak thans aanhangig was ll in
de zin van deze termen in artikel 2 van
voormelde wet, geen van de in het middel
aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
2 januari 1958. - 16 kamer. - Vo01·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Bm·eel. Gelijlcluidende
concl~tsie, H. Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur
en Simont.
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HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- TERMIJN. - WERKRECHTERSRAAD. SENTENTIE EEN DEFINITIEE: EINDE MAREND
AAN EEN BETWISTING DOOR EEN EIS IN ZIJN
PRINCIPE GEGROND TE VERKLAREN. - SENTENTIE DIE VERVOLGENS EEN ONDERZOEKSMAA'l'REGEL GELAST ME'l' HET OOG OP HET VASTS'l'ELLEN VAN HET BEDRAG VAN DE UIT TE SPREKEN
VEROORDELING. - EERSTE BESCHIKKEND GEDEELTE VOOR HOGER BEROEP VATBAAR V66R
DE SEN'l'ENTIE DIE DE RECH'l'SMACH'l' VAN DE
WERRRECHTERSRAAD UITPUT.
Wanneer, bij eenzelfde sententie, de
werlcrechte1·sraad definUiet een einde
maalct aan een betwisting t~tssen partijen door een eis in zijn p1··incipe ge·
grand te verlclaren, en een ondiwzoelcsmaatregel gelast met het oog op het
vaststellen van het bed1·ag van de uit
te sprelcen ve1·oordeling, mag beroep
aangetelcend worden tegen het eerste
beschilclcend gedeelte v60r de sententie
door dewellce de werlcrechtersraad zijn
rechtsmacht ttitp~tt (1), maar op voorwaarde de termijnen voorzien bij artilcel 85, alinea 3, van 'ite ·wet van 9 juli
1926 te eerbiedigen (2). (Wet van 9 juli

1926, art. 45, al. 2.)
(N. V. « IMPRIMERIE BUL'fEZ

ll,

T. NUSTELEYN.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 6 april 1957 gewezen door de
werkrechtersraad van beroep te Bergen,
kamer voor bedienden;
(1) en (2) Zie nota's 1 en 2 in Bull. en

1968, I, 454.

PASIC .•

-252Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 45 (gewijzigd door
de wet van 18 maart 1950, artikel 2), inzonderheid lid 1 en 2, 85, inzonderheid
lid 1 tot 3, en 86 van de wet van 9 juli
1926 op de werkrechtersraden, 451 en 452
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat de bestreden
sententie verklaart dat de sententie waartegen aanlegster hoger beroep ingesteld
heeft geen eindvonnis uitmaakt en dat
het hoger beroep van aanlegster niet ontvankelijk is om de reden dat de beroepen
sententie geen einde maakt aan de betwisting, vermits daarbij geen einduitspraak gegeven is over verweerders eis
betreffende de betaling van commissielonen, doch aanlegster veroordeelt om een
provisionele vergoeding te betalen en een
expertise gelast en dat, aangezien zij te
dezen aanzien een voorlopige sententie is,
het beroep ertegen pas ontvankelijk is na
de eindsententie en tegelijkertijd met het
hog·er beroep tegen deze, dan wanneer de
beroepen sententie besliste : 1° dat verweerders vordering « thans reeds gegrond
was betreffende het verschuldigd zijn door
aanlegster van het voorschot op het commissieloon van november 1954 en van een
vergoeding van zes maand opzeggingstermijn wegens ontijdige verbreking )) van
het dienstcontract en aanlegster uit dien
hoofde veroordeelde tot het betalen van
een provisionele vergoeding·van 52.000 fr.,
en niet uit hoofde van verschuldigde commissies, zoals de rechters in hoger beroep
met miskenning van de bewijskracht der
beroepen sententie verklaren, een en ander met definitieve afwijzing van het verweer ten gronde dat aanlegster aan deze
eis tegenwierp waar zij aanvoerde dat
verweerder zelf het contract eenzijdig
verbroken had door van bij de aanvang
van de maand november 1954 iedere bedrijvigheid in haar dienst vrijwillig te
staken; 2° dat de tegeneis van aanlegster
tot betaling van een vergoeding van
40.000 frank niet gegrond was en haar
deze eis ontzegde, dan wanneer, aangezien de beroepen sententie mitsdien een
einduitspraak gaf over deze eisen der partijen die elementen van de grond der betwisting uitmaken en de verweren van
aanlegster verwierp, zij op die punten definitief en vatbaar voor hoger beroep was,
zonder dat een latere sententie diende te
worden afgewacht, niettegenstaande de
omstandigheid dat zij, - enkel ter ))epaling van het op commissielonen verschuldigd bedrag en van uet bedrag der bezoldigingen dat tot het berekenen van de opzeggingsvergoecting in aamnerking diende
te worden genomen - een expertise gelastte welke geenszins deze eindbeslissingen uitsloot, zowel over- het in beginsel
verschuldigd zijn van een opzeggingsver-

goeding - waarmede de g·elaste expertise
onscheidbaar verbonden was -, als over
het verschuldigd zijn van het voorschot
op het commissieloon van november 1954
over het wegens die twee punten toege~
·kend provisioneel bedrag, en over het niet
gegrond zijn van de tegenvordering van
aanlegster :
Overwegende dat de sententie van de
werkrechtersraad te Pflturages waartegen
hoger beroep ingesteld was, besliste dat
verweerder schuldeiser van aanlegster
was wegens voorschotten op over de
m!la~d november 1954 verschuldigde commissielonen en wegens een vergoeding
welke overeenstemde met zes maand bezoldiging hoofdens niet gerechtvaardigde
verbreking van het dienstcontract dat hem
met aanlegster verbond; dat zij de verweren, door aanlegster tegen de eisen van
verweerder ingebracht, verwierp; dat zij
tevens een tegeneis van aanlegster niet gegroncl verklaarde; dat op al deze punten,
de sententie, aan betwistingen een einde
makend, definitief en derhalve voor hoger
beroep vatbaar was, de aldus besliste geschillen bovendien een hogere waarde hebbend dan het bedrag van de laatste aanleg;
Overwegende dat, al staat artikel 45
van de wet betreffende de werkrechtersraden het instellen van hoger beroep teg_en voorbereidende of voorlopige sententles slechts toe na de eindsententie het
daardoor evenwel niet be let da t hoge~ be~·oep wordt ingesteld tegen een sententie,
m de mate dat zij definitief is en mits
naleving van artikel 85, lid 3, van dezelfde
wet, welke, definitief over een betwisting
een uitspraak gevend, tegelijkertijd eEm
onderzoeksmautregel gelast met het oog
op het vaststellen van het bedrag van een
veroordeling welke zij in beginsel aangenomen heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten· verwijst de zaak naar de werkrechte~sraad
van beroep te Namen, kamer voor bedienden.
2 januari 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter.- Ve·rGeHjlolttidende
slagge-ver, H. Piret. oonolttsie, R. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters
HH. Pirson en della Faille cl'Huysse.
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1° WERKRECHTERSRA.AD. - BESLISSING VAN HET VERZOENINGSBUREEL ZETELENDE
ALS VONNISVELLEND BUREEL. - BESLISSING
DIE GEEN BEJKNOP1'E UITEENZETTING VAN RET
VERWEER, DOOR DE VEROORDEELDE PARTIJ
VOORGES'l'ELD, BEVAT. - 0NWETrELIJKE BESLISSING.
2° VERWIJZING NA VERBREKING.BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING VAN
RET VONNISVELLEND BUREEL VAN EEN WERKRECHTERSRAAD.- VERBREKING.- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE KAMER
VAN EEN ANDERE WERKRECHTERSRAAD.
ar~'ilcelen 54 en 77, alinea 2,
van de wet van 9 juli 1926, de beslissin,q
van het verzoeningsbtweel van een
werlc,reohtersraad, zetelende als vomiisvellencl bureel, clie geen belcnopte ttiteenzetUny van het veTweer, cloor cle veroorcleelcle pa1·tij voorgestelcl, bevat (1).

1° Sohendt de

2° In geval van veTbrelcin.Q van cle beslissing van het verzoeningsbureel van een
werlc1·eohtersraacl, zetelencle als vonnisvellend bureel, worclt de zctalc verwezen
naar cle bevoegcle Ieamer van een ancle1·e
werlweohtersraacl (2).
(P. V. Il. A.

<< ETABLISSEMENTS COLLET
T. VAN CALSTER.)

Overwegende dat de bestreden beslissing, na verwezen te hebben naar het
proces-verbaal van niet-verzoening, hetwelk enkel de aanduiding van de door
verweerder ingestelde eis en de vaststel·
~ing dat geen verzoening tussen partijen
rs kunnen worden tot stand gebracht inhoudt, zich ertoe beperkt de redenen op
te geven waarom zij de eis inwilligt zonder het verweer van de veroordeelde partij zelfs beknopt uiteen te zetten ·
Overwegende dat zij aldus d~ voorschriften van artikel 77 van de wet van
9 juli 1926 overtreedt, welk artikel op de
gedingen v66r de vonnisvellende Jmrelen
toepasse~ijk gemaakt is door artikel 54,
laatste lid, van dezelfde wet;
Dat het mid del gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten · verwijst de zaak naar de Werkrechter:sraad
te Nijvel, kamer voor werklieden.

2 januari 1958. - 1e kamer. - VoorzUter, H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslayyeve1·, H. Sohier. ~ Gelijlcluiclencle
oonclttsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. Simont.

ll,
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ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 12 december 1956 gewezen
door het vonnisvellend bureel van de kamer voor werklieden van de Werkrechtersraad te Brm;sel ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 54 en 77 van
de wet van 9 juli 1926 betreffende de
werkrechtersraden, onder meer gewijzigd
door de wet van 18 maart 1950, doordat
de bestreden sententie geen beknopte samenvatting behelst van het verweer dat
door aanlegster in verbreking aan de vordering tegengeworpen is, dan wanneer de
sententies van de vonnisvellende burelen
insgelijks een beknopte samenvatting van
de eis en het verweer dienen te geven,
daar voormeld artikel 77 op deze sententies krachtens artikel 54 van bovengenoemde wet toepasselijk is :
(1) Raadpl. verbr., 25 maart 1954 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 659) ; 22 december 1955 en
22 maart 1956 (ibid., 1956, I, 409 en 779). De
regel is dezelfde voor de sententies gewezen
·door de werkrechtersraad van beroep (verbr.,

1° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - DUUR.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - HUURDER GEEN
RECHT OP HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMS1' BEZI1"l'ENDE.- HUURDER SLECHTS
EEN EVENTUEEL HECH'l' OP UITWINNINGSVEHGOEDING IlEZITTENDE.

3° HUUR VAN GOEDEREN. - HANDELSHUUROVEREENICOMSTEN.
HERNIEUWING
VAN DE HUUROVEREENKOMST. NIEUWE
HUUROVEREENKOMS1'.
4° KOSTEN. - VERBREKING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTREDEN BESLISSING VEEBROKEN. - VEROORDELING VAN VERWEERDER
TO'!' DE KOSTEN. - KoS'rEN DE RECHTEN ME'f
BE'l'REKKING 1'0'1' DE VERBROKEN BESLISSING
NIE'f IlEGRIJPENDE.
21 september 1956, Bull. en PAsrc., 1957, I, 26;
12 juli 1957, ibid., 1957, I, 1367; 18 october
1957, ibid., 1958, I, 150).
(2) Verbr., 6 mei 1954 (Bttll. en PASIC., 1954,
I, 755) en nota onder Bull. en PAsrc., 1958, I,
455.
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d~~ur van de h~utrovereenlcomst,
beheerst door de afdelinp van het Bttrperlijlc Wetboek houdende de bijzondere
voorschriften ov de handelshmwovereenkomsten toepasselijlc, mag niet korter ·zijn dan negen jaar, beho~tdens de
afwijkingen voorzien bij alineas 2 en
volgende van a1·tikel 3 van cleze afdeling en bij de overgan,qsbepaUngen van
artilcel 33 van de wet van 30 april 1951.

1° De

IHt~trde1·, gebonden door een httnrovereenlcomst bedoeld in cle afcleling
van het Burgerlijk Wetboek hmtclencle
de bijzonde1·e voorschriften op cle hanclelshmwove1·eenkomsten
toepasselijlc,
bezit geen recht om d.e herniettwing van
cle h~mrovereenlcomst te bekomen, maar
slecht8 een eventueel 1·echt op rle betaling ener uitwinnings·vergoecling; aeze
zal inclerrl(tad slechts ve1·schu.ldigd zijn
wanneer de verhuurrler cle 'rernienwing
van cle hmwovereenkomst weigert en
h-ij zich niet in een cler cloor de wet
bepaalde ,qevallen bevindt waarin hij
niet gehmtden is deze vergoeding te
stm·ten (1) .

2° De

3° Uit de he1·nimtwing van een

h~t~wover

eenlcomst bedoeld in de afdeling van
het Bu.rgerlijlc vVetboelc hottdencle de
bijzondere voo1·schrijten op de handelshmwovereenlcomsten toepasselijlc,
de
tttssenkomst van de wil der partijen
noodzalwlijk ve1·eisencle en cl·ns niet nit
het gezag van cle wet alleen voortspruitende, ontstaat een nie~twe hmtrovereenlcomst waarvan de voorwaarden
door · de partijen of, bij voorkomend
geval, door de rechter dienen vastgestelcl te worden.

4o In ,qevai van inwilliginp van de voorzien-ing in b~trgerlijlce zalcen, beprijpen
de lcosten tot dewellce de verweerder
veroordeeld is de rechten niet met betrekking tot de ve1·bmlcen beslissing,
deze rechten lcosten zijnde die verband
hottden met het ,qeding v66r de rechter
over de grond (2).
(BELGISCHE

S'£AAT, MINISTER VAN
T. N. V. ARDOR.)

FINANCIEN,

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 3 november 1956 gewezen door
de vrederechter van het derde kanton te
Antwerpen;
(1) Zie DE PAGE, Tmite eUmentai?·e de droit
civil, Complement, bd. III, blz. 143.
(2) Verbr., 25 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1023).

Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 13, 14, 16, 17, 23
en 33 van de wet van 30 april 1951, gewijzigd door deze van 24 december 1951
en 29 juni 1955, 1101,, 1107, 1134, 1370 en
1737 van het Burgerlijk Wetboek, 13, 19,
3°, 32, 5°, 35, 6°, 41, 83 en 84 van het
koninklijk besluit nr 64 van 30 november
1939 houdende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, bekrachtigd door de wet van 16 juni 1947 (artikel 2), 97 en 112 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis beslist heeft
dat het evenredig registratierecht van
0,20 t. h. niet verschuldigd is op de akten welke van de verlenging van de duur
van de handelshuurovereenkomst laten
blijken omdat, eerste onderdeel, cc het
niet volstaat deze verschillende brieven,
die werkelijk volgens de bedoelingen van
partijen slechts een enkele akte vormen,
afzonderlijk te beschouwen zonder rekening te houden met de oorspronkelijke
geregfstreerde huurakte waarvan zij de
door de w~t voorziene verlengiog vormen )) en omdat de duur der handelsverhuring krachtens de wet van 30 april
1951 in principe op zeven en twintig· jaar
bepaald wordt, zonder toch daaruit iets
uitclrukkelijk tegen de eis van aanlegger
te hebben doen uitschijnen zoclat in dit
opzicht het vonnis niet met redenen omkleecl is, en zelfs wanneer het als gemotiveerd zou zijn te beschouwen, er tegen
de beslissing van de J,'echter in, client
vastgesteld dat de wet van 30 april 1951
geenszins de duur der huurovereenkomsten welke na hare invoegetreding of v66r
deze afgesloten werden op zeven en twintig jaar heeft bepaald, maar integendeel
de conventionele duur in beginsel (met
voorbehoud van een mioimumduur van
negen jaar - artikel 3 - en ook met inachtneming van de vroegere wettelijke
verlengingen en de instelling van een
nieuwe verlengiog van achttien maanden
voor de in loop zijnde huurovereenkomsten - artikel 33 ~ heeft geeerbiedigd
en alleen een recht tot hernieuwing van
de lnmrovereenkomst aan de huurcler toegekencl heeft; tweede onderdeel, cc bovenclien )) de voortzetting van de verhuring
zou gebeuren uit kracht van de wet en
dienvolgens uit dien hoofde geen aanleiding zou kunnen geven tot het toepassen
van een evenredig registratierecht, als
wanneer die regel dat de wettelijke
rechtshandelingen geen aanleiding geven
tot heffing van een om 't even welk eve!!:redig registratierecht, welke toch nergens
als dusdanig in het Wetboek cler registratierechten te lezen staat, maar in elk
geval volgens de alg·emene zienswijze
streng en beperkt moet toegepast worden
en aileen betrekking heeft op de zuiver
wettelijke rechtshandelingen, en dientengevolge in zijn toepasselijkheid niet de
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recbtshandelingen kan omvatten die 'door
de wetgever als overeenkomst worden behandeld, evenmin als de wettelijke gevolgen van een vrij aangegane overeenkomst
of de verbintenissen waartoe een of al
de partijen niet gedwongen zijn of waaraan ze kunnen ontsnappen; derhalv.e is
het recht van 0,20 t. h. voorzien door
artikel 83 va:ri bet Wetboek der registratierechten wel degelijk verschuldigd op
de akte die de huurhernieuwing vaststelt
tussen mevrouw weduwe Balliauw en de
naamloze vennootschap <<Ardor>>, betreffende het huis waarop het bestreden vonnis betrekking heeft :
Overwegende dat, volgens artikel 3 van
afdeling IIbis van hoofdstuk II van
ooek III, titel VIII, van bet Burgerlijk
Wetboek, zoals gemelde afdeling werd
vervangen door de wet van 30 april 1951
·op de handelshuurovereenkomst met het
oog op de bescherming van het handelsfonds, de duur van de huurovereenkomst
in principe niet korter zijn mag dan negen jaar, behoudens de afwijkingen voorzien bij gemeld artikel en bij de overgangsbepalingen van artikel 33 met betrekking tot de lopende handelshuurovereenkomsten, de wettelijke verlengde huurovereenkomsten, deze met onbepaalde
duur en deze die stilzwijgend verlengd
werden;
Overwegende dat, spijts de termen zowel van bet opsclirift van afdeling IIbis
als '~an de artikelen 13, 14, 15, 16 - II,
en 2o, de huurder geen « recht op hernieuwing van de huurovereenkomst >> bezit, doch slechts in zekere gevallen een
·eventueel recht op vergoeding wanneer
de verhuurder hem niet vrijwillig de hernieuwing toestaat;
Da t immers, in bet stelsel van de wet,
·de verhuurder zich steeds tegen de aan_gevraagde hernieuwing kan verzetten en
zijn recht op terugneming van bet verhuurde goed uitoefenen, weliswaar op gevaar af, in de door de wet bepaalde gevallen en volgens de daarin voorziene
modaliteiten, aan de huurder een uitwinningswrgoeding te moe ten betalen;
Overwegende dat daaruit volgt aan de
·ene zijde, dat zo de verhuurder' instemt
met de hernieuwing van de oorspronkelijke huurovereenkomst, er een nieuwe
huurovereenkomst tot stand komt waarvan de voorwaarden, die kunnen verschillen van deze van de oorspronkelijke overeenkomst, door de partijen of, bij voorkomend geval, door de rechter zuilen
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 18 en, aan de andere zijde, dat de
hernieuwing van de huurovereenkomst
noodzakelijk de tussenkomst van de wil
van de partijen onderstelt en niet uit bet
gezag van de wet aileen volgt;
Overwegende dat het middel gegrond
is;

Wat betreft de kosten :
Overwegende dat in het verzoekschrift
aanlegger de veroordeling van verweerster vordert niet aileen tot « de kosten
van verbreking >> maar ook tot deze « van
de vernietigde rechtszaak >> ;
Overwegende, enerzijds dat de verbreking van de bestreden be'slissing niet tot
gevolg heeft de vernietiging van de vordering waarover de rechter uitspraak
heeft gedaan noch van de akten van de
procedure welke aan die beslissing zijn
voorafgegaan, die verbreking zich slechts
uitstrekkend tot ·de akten en beslissingen
die bet gevolg zijn van de verbroken beslissing, onderstelling die ten deze niet
voorhanden is;
Dat, anderzijds, bet aileen de rechter,
naar welke de zaak na verbreking wordt
verwezen, zal behoren uitspraak te doen
over de kosten waarover de rechter
wiens beslissing werd verbroken, nit~
spraak kon doen ;
Overwegende dat in bet exploot van betekening van bet verzoekschrift aanlegger bovendien de veroordeling van verweerster tot « de kosten van de vernietigde beslissing >> vordert;
Maar overwegende dat het hof geen
acht vermag te slaan op een vordering
die niet in het verzoekschrift is begrep~n;

Om die redenen, verbree_kt bet bestreden vonnis in al zijn beschikkingen · beveelt dat melding van onderhavig· a{Test
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten van de aanleg in
verbreking; verwijst de zaak naar de vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen.
3 januari 1958. - 1• kamer. - Voorzittm·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Belpaire.
Gelijlclnidende conchtsie,
H. F. Dumon. advocaat-generaal. ___:_ Pleite1·, H. Van Leynseele.
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ARBEIDSONGEV AL. - ARBEIDER ACH'l'EREENVOLGENS SLACHTOFFER VAN TWEE ARBEIDSONGEVALLEN. - RECHTSVORDERING STREKKENDE 'l'OT DE VERGOEDING DER SCHADE
YOORTVLOEIENDE UIT RET TWEEDE ONGEVAL;
- 0PDRACHT VAN DE RECHTER.
Wanneer een a1·beider achte1·eenvolgens
slachtojfer is geweest van twee a1·beidsongevallen, vennau de 1·echte1·, v661· dewellce een 1'echtsvorde1·ing yebracht

-256wo1·dt strelclcimde tot het belcomen van
de veruoeding, voorzien door de samengeschalcelcle wetten op de arbeidsonuevallen, der schade voo1·tvloeiencle ttit
het tweede ·ongeval, slechts acht te slaan
op de schadelijlce ,qevoluen voortvloeiende uitsluitend uit flit laatste ongeval.
(SYMOENS, T. N. V. ZWITSERSE MAATSOHAPPIJ
VAN VERZEKERINGEN TEGEN ONGEYALLEN ((WINTERTHUR>>.)'
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 mei 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbunk van eerste
aanleg te Dendermonde;
Over het middel, nfgeleid nit de scherrding van de artikelen 1, 2, 3, 6, 9 van de
wet van 24 december 1903 en andere samengeschukelde wetten op de arbeidsongevallen (koninklijk besluit van 28 september 1931), 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis, na impliciet doch
duidelijk aangenomen te hebben dat de
blijvende werkonbekwaamheicl door eiser
opgelopen ten gevolge van een eerste arbeidsongeval van 22 november 1945 door de
aungestelde deskundige dokter Verbraecken op 25 t. h. geraamd geweest was, en
alleszins zonder te ontkennen dat, zoals
het vonnis a qtto en de besluiten van eiser
in hoger beroep staande hielden, gezegde
deskundige de blijvende werkonbekwaamheicl op gezegd percentage van 25 t. h.
werkelijk geraamd had, en na in feite beslist te hebben dat eiser uit een tweede
arbeidsongeval, van 5 november 1952, geen
nieuwe bestendige werkonbekwaamheid
overgehouden had en zich opnieuw volledig in dezelfde toestund bevond als voor
dit tweede arbeidsongeval, beslist heeft
flat eiser geen recht had op de wettelijke
vergoedingen wegens een werkonbekwaamheid van 25 t. h., om reden dat bij een
gemeen akkoord, bij vonnis van O.e heer
vrederechter dd. 14 februari 1948 gehomologeerd, de uit het eerste arbeidsongeval
voortvloeiende blijvende werkonbekwaamheid, op 20 t. h. vastgesteld geweest was,
eerste onderdeel : dan wanneer, om wettelijk vergoed te worden, eiser recht had
op een vergoeding op grond van zijn werkelijke blijvende werkonbekwaamheid. na
het tweede ongeval, dan wanneer het door
hem in 1948 gegeven akkoord over de
graad van zijn werkonbekwaamheid te
dien tijde, hem niet kon beroven van het
recht om zijn werkonbekwaamheid na
1952 op een andere basis te doen vaststellen en een geneeskundig advies van
de deskundigen dienaangaande te bekomen, dan wanneer de vergoeding uit hoofde van een tweede arbeidsongeval niet af-

hankelijk kan gemaakt worden van hetgeen geregeld werd ten gevolge van een
eerste ongeval, tweede onderdeel : dan
wanneer door eenvoudig te verwijzen naar
een vroeger aangegaan - en gehomologeerd - akkoord, het bestreden vonnis
zijn beslissing over de werkelijke graad
van werkonbekwaamheid na het tweede
ongeval niet naar genoegen van recht gemotiveerd heeft, derde onderdeel : dan
wanneer, minstens, het bestreden vonnis
de besluiten van eiser niet beantwoord
heeft in zoverre zij staande hielden dat
de deskundigen eiser niet onderzocht hadden om zelf de blijvende werkonbekwaamheid te bepalen en dat zij eenvoudigweg
naar de vroegere schatting (bij het gehomologeerd akkoord van 19!8) verwezen
hadden, wanneer zij slechts naar een geneeskundige uitspraak hadden kunnen
verwijzen, vierde onderdeel : dan wanneer alleszins nit de bewoordingen van het
bestreden vonnis onmogelijk kan uitgemaakt worden of de rechters over de
grond hun beslissing gestaafd hebben op
hun overtuiging dat volgens de deskundigen de blijvende werkonbekwaamheid
20 t. h. was - en niet 25 t. h. - dan wel
of zij die beslissing alleen gestaafd hebben op het akkoord van 1948, zonder het
minste belang te willen hechten aan de
werkelijkheid van 1953 en aan het advies
der deskundigen over het werkelijk percentage van invaliditeit, na het tweede
arbeidsongeval, wanneer deze onduidelijkheid in de motivering met het gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering gelijk staat :
Over het eerste, tweede en vierde onderdee! samen :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel gestelde, het bestreden vonnis
geen 25 t. h. invaliditeitspercentage in
acht genomen heeft, als zijnde datgene
waardoor aanlegger blijvend getroffen
was ingevolge een eerste arbeidsongeval
dat zich op 22 november 1945 voorgedaan
heeft;
Dat het evenmin geweigerd heeft een
vergoeding toe te kennen nit hoofde van
een arbeidsongeschiktheid van 25 t. h. om
de reden dat bij een akkoord, op 14 februari 1948 door een vonnis van de vrederechter gehomologeerd, de uit voormeld
eerste ongeval voortvloeiende arbeidsongeschiktheid op 20 t. h. vastgesteld was;
Overwegende, integendeel, dat de bestreden beslissing nauwkeurig de wettelijke beginselen in het licht stelt welke
dienen te worden toegepast wanneer een
tweede arbeidsongeval op een eerste
volgt;
Dat het, deze beginselen toepassend, enkel onderzoekt of het nieuwe, op 2 november 1952 gebeurde ongeval, aanlegger een
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tweede maal beroofd heeft van een deel
van zijn arbeidsgeschiktheid;
2e KAlVIER. - 6 januari 1958
Overwegende immers dat de bestreden
beslissing, na eerst erop gewezen te heb- 1° KOSTEN. - S'rRAFZAKEN.- BEKLAAGDE
ben dat niets ter zake bewijst of laat onVERVOLGD HOOFDENS VERSCHEIDENE MISDRIJderstellen dat tussen het eerste en het
VEN. VEROORDEELD WEGENS EEN ENKELE.
tweede ongeval de invaliditeit van aanlegMATE WAARIN DE KOSTEN VAN DE VERVOLger. verdwenen of verminderd was, vastGING VEROORZAAKT WERDEN DOOR RET VASTstelt dat, al is na dit tweede ongeval een
STAAND VERKLAARDE JIHSDRIJF. SOEVEtijdelijke verergering· ingetreden waarvan
REINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER
zij het gevolg is, « Symoens uit dit laatDE GROND.
ste ongeval geen enkele bestendige werkonbekwaamheid overgehouden heeft en 2° WEGENIS. - GEMEENTELIJK BOUWREGLEMEN'l'. REGLEMENi' BEPALENDE DAT DE
zich opnieuw volledig in dezelfde toestand
bevindt als v66r het ongeval van 5 novemRECHTBAI\'X, INDIEN DAAR REDEN TOE BESTAAT,
DE HERS1ELLING DER PLAATSEN IN HUN PRIber 1952 ll, aldus onderlijnend dat zij, om
MI'riEVE TOESTAND BEVEELT OP KOSTEN VAN DE
de gevolgen van dit ongeval te beoordelen,
OVERTREDERS. BETEKENIS DER WOORDEN
enkel acht slaat op een geneeskundige
INDIEN DAAR REDEN i'OE BESTAAT.
« toestand ll die geheel dezelfde is gebleven - behoudens een tijdelijke verergering na het ong·eval -, zonder zich nit te 1° Wanneer de beklaagde slechts wegens
een de·r hem ten laste uelegde misdrijspreken over het percentage dat werkelijk
ven veroo1·deeld wo1·dt, oordeelt de
aan die toestand dient te worden toegerechter ove1· de grand soeverein in
schreven; dat zij zich erbij bepaalt inciwellce mate de lcosten van de vervolging
denteel te releveren dat de invaliditeit
veroorzaakt werden door dit miswelke gepaard gaat << met die toestand ll
drijf (1).
bij een door een vonnis van 14 februari
19!8 gehomologeercl akkoord tussen par2°
In een gemeentelijlc bouwreglement
tijen reeds op 20 t. h. vastgesteld was,
bezJalencle dat, behoudens de boete, de
zonder dat enige wijziging of verhoging
1·echtbank, indien daar 1·eden toe bezich heeft voorgedaan;
Over het derde ondercleel
Overwegende clat het bestreden vonnis
de in dit onderdeel van het middel bedoelde conclusies van aanlegger uitdrukkelijk beantwoordt, daar het vaststelt dat
de cleskundigen « tot een grondig en zeer
uitgediept onderzoek zijn overgegaan en
alle 011werpingen vanwege geintimeerde
(hier aanlegger) hebben beantwoord ll;
Dat al de onderdelen van het midclel
feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en, gelet op de bepaling van de wet
van 20 maart 1948, veroordeelt verweerster tot .de kosten.
3 januari 1958. - 1e kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter.
VeTslaggever,
H. Bayot. Gelijlclt~idende conclttsie,
H. F. I)umon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en De Bruyn.

(1) Verbr., 26 september 1939 (Bull. en
PAsrc., 1939, I, 396, 4o); raadpl. verbr., 9 october 1950 (A r1·. T' erbr ., 1951, blz. 45; Bull. en
PASIC., 1951, I, 49).
VERBR.,
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staat, de herstelling der plaatsen in httn
primitieve toestand zal bevelen, op leasten q;an de overtrede!"s, betekenen de
woorden « indien daar reden toe bestaat ll niet « indien dit gepast is ll doch
« ind·ien de 1·echter vaststelt dat de met
.mislcenning van het reglement ttitgevoerde werlcen in stand blijven ll (2).

(MALEYE EN

DEMARES,

T.

GEMEENTE ELSENE.)

ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 mei 1957 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Brussel;
I. Aangaande de voorziening van Rene
Maleve:
A. Ten aanzien van de over de publieke
vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis geen antwoord verstrekt op de conclusies waarbij
aanlegger betoogde, met betrekking tot de
last van het bewijzen van de verjaring,

(2) Raadpl. verbr., 27 maart 1899 (Bull. en
PAsrc., 1899, I, 153, en de conclusies van het
openbaar ministerie blz. 160); verbr., 16 december 1901 (ibid., 1902, I, 71).

-258dat in strafzaken de verjaring absoluut is,
dat de recl1ter ze van ambtswege dient te
doen gelden en van de vervolgende partij
de rechtvaardiging dient te eisen dat haar
vordering te bekwamer tijd ingesteld is :
Overwegende dat de exceptie van verjaring door aanlegger uitdrukkelijk opgeworpen is in de conclusies welke hij in
hoger beroep genomen heeft; dat de verklaring « dat de rechter ze van ambtswege
dient te doen gelden >> mitsdien aan de debatten vreemd was en niet behoefde beantwoord te worden;
Overwegende, aangaande het overige
der in het middel aangeduide conclusies,
dat de rechter over de grond ze in aanmerking genomen heeft door de gegrondheid van voormelde exceptie te beoordelen
zonder aanlegger enig bewijs ten las'te te
leggen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het vieriie middel, afgeleid uit de
schending van artikel 544 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (artikel 24 van het koninklijk besluit nr 300
van 30 maart 1936), doordat aanlegger,
evenals beide medebeklaagden, tot een
derde van de kosten van de twee aanleggen veroordeeld werd, dan wanneer de
publieke vordering voor een. van de twee
telastleggingen verjaard verklaard is, en
dan wanneer een deel der kosten derhalve
de vervolgende partijen ten laste diende
te worden gelaten :
Overwegende dat de in het middel aangeduide . wets be paling ter zake niet van
toepnssing is;
Overwegende dat de strafrechter soeverein oordeelt in welke mate de kosten van
een vervolging verband houden met het
misdrijf dat ten laste van elke der beklaagden bewezen verklaard is;
· Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 21 en 23 van
de wet van 17 april 1878, doordat het bestreden vonnis niet verjaard verklaart als
e'en voortdurend misdrijf uitmakend de
telastlegging B welke slaat op het feit dat
aanlegger de litigieuze lokalen tot bewoning door personen gebruikt heeft, zonder
te onderzoeken of dit gebruik niet meer
dan zes maand v66r de vervolging opgehouden had:
Overwegende dat aanlegger sttb lit. B
ten laste gelegd was plaatsen, gedurende
de dag of de nacht bewoonbaar te hebben
g'ebouwd die op de gelijkvloerse verdieping minder dan drie meter hoog waren;
Overwegende dat het door aanlegger
metterdaad tot stand gebracht gebruik tot
bewoning geen van de elementen van dit
misdrijf uitmaakt; dat de rechter in hoger beroep mitsdien, om over de exceptie

van verjaring uitspraak te doen, niet behoefde het bestaan en de duur van dergelijk gebruik te onderzoeken;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de rechten der verdediging,
doordat de rechter in hoger beroep onder
de wetsbepalingen die hij toepast artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek aanduidt:
Overwegende dat het aanduiden van de
in het middel aangehaalde wetsbepaling
het verdedigingsrecht van aanlegger niet
heeft kunnen krenken;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Ten aanzien van de over de vordering der burger lijke partij gewezen beslissing :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet en van de rechten der verdediging,
doordat h~t bestreden vonnis geen redenen geeft voor de toepassing van artikel 176 van het algemeen bouwreglement
van de gemeente Elsene waardoor het
herstellen van de plaatsen in hun primitieve toestand bevolen wordt, dan wanneer dit artikel dergelijke maatregel
slechts voorschrijft « indien daar reden
toe bestaat » :
Overwegende dat het in het middel aangeduid artikel 176 bepaalt : « behoudens
de boete, voorgeschreven door het vorig
artikel, beveelt de rechtbank, indien daar
reden toe bestaat, hetzij van ambtswege,
hetzij op rekwest van het openbaar ministerie of van het gemeentebestuur, burgerlijke partij, de herstelling der plaatsen in
hun primitieve toestand, door afbraak,
vernieling of wegneming der werken welke het voorwerp zijn van de overtreding
of, zo daar reden toe bestaat, de uitvoering der nodige maatregelen of werken,
het alles op kosten van de overtreders »;
Overwegende dat in deze tekst de woorden << indien daar reden toe bestaat » wettelijk dienen te worden uitgelegd niet als
synoniem met « indien dit gepast is »,
doch als betekenend « indien de rechter
vaststelt dat de met miskenning van het
reglement uitgevoerde werken in stand
blijven »;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat de toestand welke geschapen is door het ten laste van aanlegger
bewezen verklaard misdrijf, nog steeds
bestaat;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 176 van het alge1

'-- 259 nacht bewoonbaar, gebouwd te hebben
welke op de gelijkvloerse verdieping minuer dan drie meter hoog zijn, doch dergelijke toestand te hebllen laten bestaan,
uat het misdrijf gepleegd wordt zolang de
geuurende de dag of de nacht bewoonbare
plaatsen minder dan drie meter hoog zijn
op de gelijkvloerse verdieping en zolang
de woning niet overeenstemt met de door
de gemeente Elsene aangenomen plans.\>,
de rechter in huger beroep enkel de ·inhoud van de telas~legging B interpreteert,
zonder de betekems van de termen ervan
te verdraaien;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en van artikel 20 van het algemeen
bouwreglement van de gemeente Elsene
Over het zevende middel, afgeleid uit de van 9 januari 1948, doordat het bestreden
schending van artikel 2 van de wet van vonnis aanlegger uit hoofde van inbreuk
28 mei 1914, doordat het bestreden vonnis op voormeld artikel 20 veroordeeld heeft,
aanlegger de keuze niet gelaten heeft de 'ter zake van (( plaatsen, gedurende de dag
door het vergunningsbesluit opgelegde of de nacht llewoonbaar, gebouwd te hebben welke op de gelijkvloerse verdieping
voorwaarden na te komen :
minder dan drie meter hoog zijn >> en ter
Overwegende dat de in het middel aan- zake van << dergelijke toestand te hebben
geduide wetsbepaling ter zake niet van laten bestaan >> dan wanneer dit artikel
i:oepassing is ;
enkel het werkelijk gebruiken tot bewoOverwegende bovendien dat het middel ning van de plaatsen die de minimum
feitelijke grondslag mist;
hoogte welke het vaststelt niet hebben vei:Dat immers het bestreden vonnis het be- biedt :
roepen vonnis bevestigt, in zover het de
Overwegende dat de beschouwing, dat
burgerlijke partij slechts machtigt tot
·het uitvoeren van de nodige werken voor aanlegger << dergelijke toestand heeft laten
het herstellen van de plaatsen in de toe- bestaan >>, door de rechter in hoger bestand die overeenstemt met de aan aan- roep enkel gegeven is naar aanleiding
legger afgeleverde bouwvergunning indien van het onderzoek van de exceptie van
aanlegger in gellreke gellleven is zulks bin- verjaring en ten einde aan te tonen dat
nen drie maand na de betekening van het het een voortdurend misdrijf geldt;
Overwegende dat, voor het overige, het
vonnis te doen;
middel nauwkeurig de telastlegging B, de
II. Aangaande de voorziening van Mar- enige tegen aanlegger als bewezen aangeziene telastlegging, herhaalt; dat deze tecel Demares :
lastlegging het feit vermeldt « bewoonOver het eerste middel, afgeleid uit de bare >> plaatsen te bouwen en dat derhalve
schending van artikel 97 van de Grondwet, voor het aanwezig zijn van het misdrijf
doordat het bestreden vonnis het punt in niet vereist is dat het gebruik tot bewohet onzekere laat welke de bestanddelen ning metterdaad door aanlegger tot stand
van het ten laste van aanlegger in aan- gebracht is;
merking genomen misdrijf zijn en derDat het middel naar recht faalt;
halve het hof geen mogelijkheid bieilt zijn
En overwegende dat de substantii~le of
toezicht op de wettelijkheid van de ver- op straf van nietigheid voorgeschreven
oordeling uit te oefenen :
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
Overwegende dat het bestreden vonnis beslissing overeenkomstig de wet is;
tegen aanlegger de telastlegging B beweOm die redenen, verwerpt de voorziezen verklaart zoals zij luidt; dat het al- ningen; veroordeelt elke der aanleggers
dus de bestanddelen ervan bepaalt;
tot de kosten van zijn voorziening.
Overwegende dat de redenen welke in
6 januari 1958. - 2° kamer. - Voorhet bestreden vonnis uiteengezet zijn naar
aanleiding van het onderzoek van de zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
exceptie van verjaring in dit opzicht geen voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse.
- Gelijlcl~tidende concl~tsie, H. Depelchin,
dubbelzinnigheid tot gevolg hebben;
Dat, waar hij overweegt dat het aanleg- advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Duger ten laste gelegde feit « niet enkel het fourny en H. Georges (alle twee van de
feit is plaatsen, gedurende de dag of de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).

meen bouwreglement van de gemeente
Elsene van 9 januari 1948, doordat het bestreden vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de kosten van het herstellen der plaatsen in hun primitieve toestand ten laste van aanlegger aileen legt,
dan wanneer bewust artikel bepaalt dat
de nodige werken op de kosten van de
overtreders zullen uitgevoerd worden :
Overwegende dat het ten laste van aanlegger bewezen verklaard misdrijf deze
verplichtte tot volledig herstel voor dit
misdrijf;
Overwegende anclerzijds dat aanlegger
zonder hoedanigheid is om op te komen
tegen het vonnis in zover het nalaat het
herstellen der plaatsen in hun primitieve
toestand ten laste van de medebeklaagden
te bevelen;
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HERZIENING. ZAAE: VERWEZEN NAAR
EEN HOF VAN REROEP NA VERNIETIGING VAN
DE VEROORDELING. l-IOF VAN VERWI.TZING
DE PURLIIDKE VORDERING VERVALLEN VERXLARENDE. 0NWE'l'TELIJKHEID.

Wanneer een zaalc verwezen is _qeworden,
ingevol_qe een vordering tot herzien_ing
en na vernietiging van de veroordelmg,
naar een hof va~~ beroep, vermag dit
hof niet de p~tblielce vorderinu. _vervallen te verklaren,· het moet de vn]spraalc
van de belclaagde ~titsprelcen of de vernietigde veroordeling bevestigen, behoudens bij voorlcomend geval, de gevelde
stra/ te verminderen (1). (Wetboek van

strafvordering, art. 447.)

(PROCUR.EUR-GENERAAL TE LUIK T. MELAERT.)

ARREST.

I-IET I-IOl!'; - Herzien het arrest van
24 september 1956 : 1° waarbij het op
15 april 1946 door het I-Iof va:r;t ~ero~p
te Brussel gewezen arrest vermetlgd IS
in zover dit arrest Louis Melaert schuldig
verklaart aan inbreuk op de artikelen 461
en 467 van het Strafwetboek en in zover
het te zijnen laste veroordelingen wijst
op de door Jean Verlinden inge_stelde burgerlijke vordering; 2° waarbiJ de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik verwezen is;
. .
Gelet op het door gezegd hof op 18 JUlll
1957 gewezen arrest;

Overwegende dat zowel uit de tekst van
de in het middel aangeduide wetsbepalingen als uit de economie van de procedure
tot herziening blijkt dat het hof van beroep, waarbij een zaak aanhangig gemaakt is door de verwijzing, gelast
krachtens artikel 445 van het Wetboek
van strafvordering, niettegenstaande de
verjaring der publieke vordering, hetzij
de beklaagde dient vrij te spreken, hetzij
de vernietigde veroordeling dient te bevestigen, behoudens bij voorkomend geval
een vermindering van de gevelde ,straf ;
Dat het mid del gegrond is ;
II. .Aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat het openbaar ministerie zich tegen deze beslissing niet vermag te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het de publieke vordering vervallen door verjaring v~rklaard
heeft; beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwerpt de voorziening voor het overige;
laat de kosten de Staat ten laste; verwijst de alzo beperkte zaak naar het I-Iof
van beroep te Gent.
6 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, I-I. Valentin.
- Gelijkluidende conolusie, H. Depelchin,

ad vocaa t-generaal.
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r. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing
Over het enig middel, afgeleid uit de
schemling van de a1·tikelen 445, 447,
447bis van het Wetboek van strafvordering doo'rdat het hof van beroeo, als
rechtscollege op verwijzing uitspraak
doende over een ten verzoeke va_n ~e
laert ingestelde procedure tot he_rz1emng,
zich ertoe beperkt heeft de pubheke vordering door verjaring vervallen te verklaren, dan wanneer het verkrijg~n van .de
verjaring het hof van beroep met onth1~f
van de verplichting over 'de gegrondhe1d
van de aanvraag tot herziening uitspraak
te doen :
(1) Het Hof van beroep te Luik had het
dispositief van het bestreden arrest gegron_d
op de omstandigheid dat op de datum van. dit
arrest meer dan zes jaar verlopen waren smds
de datum waarop het wanhedrijf gepleegd
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1°

VEJRKEJER. STRAF VAN DE VERVALLENVERXLARING VAN HET RECHT EEN VOERTUIG
TE BESTUREN. .ARTIKEL 60 VAN HET
STRAl~WETROEK, TOEPASSELIJX.

2°

VERKEEJR. VERVALLENVERKLARING
VAN HE'l' RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN.
- VERVALLENVERKLARING UITGESPROKEN UIT
HOOFDE VAN VLUCHTMISDRIJF. VERVALLENVERKLARING DIE EEN DUUR VAN ZES MAANDEN NIE'l' MAG OVERSCHRIJDEN, BEHALVE
WANNEER DE SCHULDIGE ZICH TE GELIJKERTIJD IN EEN DER GEVALLEN WAAR EEN LANGERE
VERVALLENVERKLARING KAN UlTGESPROKEN
WORDEN, BEVINDT. - DHAAGWIJDTE VAN DEZE
BEPALING.

werd, overwegende aldus dat de verjaring van
de publieke vordering was blijven !open nadat
de veroordeling, voorwerp van de vordering tot
herziening, kracht van gewijsde bekomen had.

-2611° Artilcel 60 van het Stratwet1xielc is toepasselijlc ov de straf van de vervallenverklaring van het recht een voert~tig
te best~tren.
2o De bepaling van het derde lid van
artikel 2bis van de wet van 1 augusttts
1899 hottdende herziening der wetgeving
en der reglementen op de politie van
het vervoer, gewijzigd door de wet van
1 attgtt8t1t8 1924, bepaling krachtens
wellce de ver·vallenverklaring van het
recht een voertuig te bestur·en bedoeld
onder vorig lid een dttur van zes maanden niet mag overschrijden, behalve
wanneer de schnldige zich te gelijlcertijd in een der gevallen waar hij een
langere vervallenverklaring naar lnid
van artilcel 2 lean oplopen bevindt, doelt
u.itsluitend op de d·u.ur van de ttit hootde van een vltwhtmisdrijf ttitgesprolcen
vervallenve1·lclaring. Zij verhindert niet
dat de vervallenverlclaring van het
recht een voertuig te bestnren evenzo
. wordt uitgesprolcen u.it hoofde van een
samenlopend misd1'ijf, zelfs indien de
duur van de uit hootde van een vluchtmisdrijf u'itgesprolcen vervallenverlclaring zes maanden beloopt en indien het
samenlopende misdrijf een vervallenverlclaring voor een langere dttttr niet ten
gevolge Tcan hebben.
(PROOUREUR DES KONINGS TE BERGEN,
T. LAMBERT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet ov het bestreden
vonnis, op 20 mei 1957 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 60 van het Strafwetboek, 10 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling
van de dronkenschap, 2 en Zbis van de
wet van 1 augustus 1899, gewijzigd door
de wet van 1 augustus 1924, houdende
herziening van de wetgeving en de reglementen op de politie van het vervoer,
doordat het bestreden vonnis, hetwelk
verweerder veroordeelt uit hoofde van
vluchtmisdrijf en ter zake van, in staat
van dronkenschap verkerend, een voertuig bestuurd te hebben, en te zijnen laste
de vervallenverklaring van het recht een
voertuig te besturen gedurende zes maand
uitspreekt, nalaat insgelijks de ontzetting
van het recht een voertuig of een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden, omschreven in artikel 10 van voormelde besluitwet van 14 november 1939,
uit te spreken, om de reden dat artikel 2bis van cle wet van 1 augustus 1899
niet veroor1ooft de << termijn )) van zes
maanden welke het bepaalt te overschrij-

clen, behalve wanneer de schuldige een
langere vervallenverklaring naar luid van
artikel 2 kon oplopen, wat ten deze het
geval niet is, clan wanneer krachtens artikel GO van het Strafwetboek, bif samenloop van verscheidene wanbedrijven, al
de straffen samen opgelegd woi'den :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
verweerder veroordeelt, onder meer uit
hoofde van vluchtmisdrijf (telastlegging B) en ter zake van, in staat van
clronkenschap verkerende, een voertuig
bestuurcl te hebben (telastlegg·ing G) ; dat
het te zijnen laste voor zes maanden
de in artikel 2b.is van de wet van 1 augustus 1899 omschreven vervallenverklaring van het recht een voertuig te besturen uitspreekt, doch nalaat, om de in het
middel aangehaalde reden, de bij artikel 10 van de besluitwet van 14 november
1939 bepaalde ontzetting van het recht
een voertuig of een luchtschiD te besturen
of een rijdier te geleiden, uit te spreken;
Overwegende dat, al machtigt het derde lid van artikel 2bis van de wet van
1 augustus 1899, gewijzigd door de wet
van 1 augustus 1924, de rechter tot het
uitspreken van de vervallenverklaring
van het recht een voertuig te besturen
voor een duur die meer dan zes maanden
bedraagt slechts indien de schuldige tegelijk verkeert in een van de gevallen
waarin artikel 2 toestaat de vervallenverklaring voor een langere duur uit te spreken, deze bepaling, welke uitsluitend
doelt op de duur van de uit hoofde van
een vluchtmisdrijf uitgesproken vervallenverklaring van het recht een voertuig
te besturen, evenwel niet afwijkt van de
in artikel 60 van het Strafwetboek vastgelegde regel volgens welke, bij samenloop van verschillende wanbedrijven, de
straffen samen worden opgelegd, zonder
dat zij nochtans het dubbel van het maximum van de zwaarste straf mogen
overschrijden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de ontzetting van het
recht een voertuig of een luchtschip te
besturen of een rijdier te geleiden een
element is van de hoofdstraf, gesteld op
het in artikel 3 van de besluitwet van
14 november 1939 omschreven wanbedrijf;
Overwegende, aangaande de over de
telastleggingen A en B gewezen beslissingen, dat de substantiele of ov straffe
van nietigheid voorgeschreven formaliteiten nageleefd zijn en dat bewuste beslissingen overeenkomstig de wet zijn;
Om die redenen, verbreekt het . bestreden vonnis in zover het uitspraak doet
over de telastlegging G en over de kosten;
beveelt dat van onc1erhavig arrest melcling· zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwerpt de voorziening voor het overige;

-262veroordeelt verweerder tot een· derde der
kosten en laat de overblijvende twee
derden de Staat ten laste; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Doornik, zetelende in hoger
beroep.
·
·
6 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rsla_q_qeveT, H. Vroonen.
- Gel'ijkl~tidende conclusie, H. Depelchin,
ad vocaa t-generaal.

2"

KAMER. -

6 januari 1958

VEJRKEJEJR. - VERKEERSVOORRANGEN.
WEGCODE, ARTIKEL 16-1. - BEPALING VERONDERSTELLENDE DAT DE BESTUURDERS OP
VERSCHILLENDE OPENBARE WEGEN RIJDEN.
·oe toepassin_q van arUicel 16-1 van de
Weucode ve1·onclerstelt dat de best1t1trders op veTschillencle openbare wegen
rij<len.

(DALEN, T. COI!liON.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juli 1957 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te
Verviers;
I. In zover de voorziening door aanlegger als beklaagde ingesteld is :
A . .Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis de veroordeling van aanlegger nit hoofde van
inbrenken op de artil~:elen 23-1, 23-2 en 26-1
van het koninklijk besluit van 8 april1954
niet met redenen omkleedt :
Overwegende dat aanlegger ten laste gelegd was, bestuurder op de openbare weg
zijnde : 1 o een in beweging zijnde spoorvoertnig links ingehaald te hebben, dan
wanneer het doorgaan van rechts niet onmogelijk was doordat aldaar een andere
weggebrniker met dezelfde snelheid als
het spoorvoertnig reed - snbsidiair, een
spoorvoertuig links gekruist of ingehaald
te hebben dan wanneer de manrenvre
niet inogelijk was zonder gevaar voor ongevallen; 2° nagelaten te hebben zijn snelheid te regelen zoals vereist wegens de
plaatsgesteldheid, de belemmering van het
verkeer, het zicht, de staat van de weg of
van het voertnig, opdat de snelheid geen
ongevallen zon knnnen veroorzaken noch
het verkeer him1 eren en zoda t hij in alle

omstandigheden kon stoppcn v66r een
hindernis die kon worden voorzien;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
hetwelk aanlegger tot een enige straf van
25 frank geldboete veroordeelt op de voet
van de artikelen 23-1 en 26-1 van het koninklijk beslnit van 8 april 1954, onder
meer luidt << dat Daelen een verboden manreuvre ondernomen heeft waarop de eerste rechter op pertinente wijze gewezen
heeft >>; dat het mitsdien naar de redenen
van het beroepen vonnis verwijst;
Dat, naar lnid van dit vonnis, de inbrenk op artikel 23-1 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 « bewezen gebleven is, want ingevolge het op de terechtzitting gedaan onderzoek is gebleken dat
de do01·gang rechts van het spoorvoertuig
noch te eng, noch belemmerd was door
een stilstaand voertnig of door een hindernis >>;
Overwegende dat hiernit noodzakelijkerwijze blijkt dat het de hoofdtelastlegging I, gestennd op artikel 23-1, is die tegen aanlegger als bewezen is beschonwd .
en dat de veroordeling uit hoofde van deze
in de termen van de wet bewezen verklaarde telastlegging regelmatig met redenen omkleed is;
Overwegende dat in zover het middel
doelt op de veroordeling nit hoofde van
de telastlegging 2, het niet ontvankelijk is
vermits, al ware het gegrond, de enige
straf gerechtvaardigd zou blijven door de
hoofdtelastlegging I;
En overwegende dat de snbstantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
B. .Aangaande de beslissing, gewezen
over de bnrgerlijke vordering van verweerder :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept;

II. In zover de voorziening door aanlegger als burgerlijke partij ingesteld is :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 15 van het koninklijk beslnit van 8 april 1954, van artikel 16, 1, 2a en 4, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 15 juni 1954, en van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis verweerder
vrijspreekt om de redenen dat aanlegger
<< een verboden
manreuvre ondernomen
heeft >> en dat verweerder· << deze iu erge
mate roekeloze manmuvre niet kon voorzien ll, dan wanneer voorrneld artikel 16
de verplichting, welke het de verkeersvoorrang verschuldigde weggebrniker oplegt, de gebruiker van de hoofdweg te laten · voorgaan, niet afhankelijk stelt van

-

26;)

de voorwaarde dat deze daarop de hem
toegekende plaats inneemt of overeenkomstig de bepalingen van het reglement
erop rijdt :
Overwegende dat verweerder ten laste
was gelegd, op de voet van artikel 16-1
van het koninklijk besluit van 8 april
1951, bestuurder zijnde op de openbare
weg en een weg naderend die hoofdweg is
ten opzichte van die waarop hij zich bevond, nagelaten te hebben de bestuurder
die op die hoofdweg reed te hebben laten
voorgaan;
Overwegende dat het bestreden vomiis
vaststelt « dat de botsing zich voorgedaan
heeft op een tamelijk grote afstand van
de secundaire weg die Coibion kwam uitgereden en toen deze de hoofdweg opgereden was>>;
Dat deze vaststelling volstaat om de beslissing van het bestreden vonnis, waarbij
verweerder van voormelde telastlegging
vrijgesproken is, te rechtvaardigen;
Overwegende, immers, dat de bij voormeld artikel 16-1 ingevoerde regel betreffende de verkeersvoorrang enkel van toepassing is wanneer de ):>estuurders op verschillende openbare wegen rijden en niet
wanneer, zoals ten deze, door de rechter
over de grond soeverein vastgesteld is
dat beide weggebruikers op dezelfde weg
reden;
Dat het middel derhalve slechts tegen
overtollige redenen opkomt en niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ze

6 januari 1958. kamer. - Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggever, H. Daubresse.
- Gelijlcluidende oonolusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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DRAAGWIJDTE ..

Het telcen w 61, voorlcomende in bijlage 4
van de Wegoode, en hetwellc een « voorrang van doorgang ten opziohte van de
1tit de tegenover.qestelde riohting lcomende bestmwders » aanduidt, is enlcel
de aanvulling van het telcen nr 32. Het
maalct enlcel lcenbaar dat de tegenligger
de doo1·gang niet mag inrijden wanneer een voert~tig zioh daarin in tegengestelde riohting voortbeweegt.

(DERUE, T. HERMAN EN LEONARD.).
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
Yonnis, op 13 juli 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
A. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
o'verwegende dat aanlegger en verweerder beide ten laste gelegd was : a) onvri.iwillige verwondingen; b) inbreuk op
artikel 20-2, lid 1, van het koninkli.ik besluit van 8 april 1954; o) subsidiair, inbrenk op artikel 26-1 van hetzelfde lwninklijk besluit;
Dat het bestreden vonnis aanlegger uit
hoofde van de telastleggingen a en o tot
een enige straf veroordeeit en verweerder
vrijspreekt;
Overwegende, wat de ten opzichte van
aanlegger gewezen beslissing betreft, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Overwegende dat aanlegger zonder hoedanigheid is om zich te voorzien tegen
de beslissing gewezen over de publieke
vordering ten opzichte van de medebeklaagde;

I.J. Aangaande de beslissing gewezeri
over de door aanlegger en tegen hem· ingestelde burgerlijke vorderingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 91, 103, 113;
114-2, B, en van de bijlage 4 (teken ur 61)
· van het Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, en van artikel 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden vonnts,
zonder zijn standpunt voldoende met redenen te omkleden, geweigerd heeft te
erkennen dat aanlegger de verkeersvoorrang genoot die hem .verleend is door de
in dit middel aangeduide benalingen van
het reglement; en over het tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 16-4, 91, :Jc03, 114-2, B, en van de
bijlage 2 (teken nr 32) van het Algemeen
Reglement op de verkeerspolitie, en vari
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis de rechtbank onbevoegd
verklaard heeft om over de conclusies
van aanlegger, burgerlijke partij, uitspraak te doen en hem veroordeelll heeft
om de door verweerster Leonard ondergane schade te vergoederi, onder het voorwendsel dat verweerder Herman, die het
eerst de vernauwing ingereden was, alle
nodige schikkingen om een ongeval te vermijden getroffen heeft, door zijn snelheid
te minderen to en hij aanlegger zag, dan
wanneer de reglementsbepalingen ter zake

-264verweerder Herman oplegden, niet zich
ertoe te beperken te vertragen, doch aanlegger die op hem voorrang had, te laten
voorgaan :
Overwegende dat aanlegger verweerder
aanwreef de verkeersvoorrang, bepaald
bij artikel 114-2, B, van het koninklijk
besluit van 8 aprH 1954, niet in acht genomen te hebben;
Overwegende dat het aanwijzingsteken
nr 61, hetwelk een « voorrang van doorgang ten opzichte van de uit de tegenovergestelde richting komende bestuurders >> aanduidt, enkel de aanvulling van
het teken nr 32 is ; dat het enkel kenbaar
maakt dat de tegenligger de doorgang
niet mag inrijden wanneer een voertuig
zich daarin in tegengestelde richting
voortbeweegt; dat mitsdien de toepassing
ervan afhangt van een feitelijke toestand
welke de rechter over de grond soevereln
beoordeelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
onder meer als volgt gemotiveerd is :
« dat niets toelaat te zeggen dat Herman,
toen hij de dom·gang ging inrijden, zich
rekenschap ervan heeft kunnen geven dat
Derue zich in de nauwe doorgang voortbewoog; dat Herman trouwens, zonder
tegengespi·oken te zijn. verklaart drievierde van de vernauwing doorgereden
te zijn toen hij het nit de tegenovergestelde richting komend voertuig zag; dat
het bord nr 32 aan de weggebruiker, ten
deze aan Herman, geen andere verplichting oplegde dan de nauwe doorgang niet
in te rijden wanneer een andere weggebruiker zich daarin in de tegengestelde
richting voortbeweegt >>;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep mitsdien de verwerping van de
stelling van aanlegger regelma tig met red en en omkleed en wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat de middelEin niet kunnen ingewilligd worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de rechtbank te Namen
aanlegger strafrechtelijk veroordeeld en
geheel de burgerlijke verantwoordelijkheid voor het ongeval te zijnen laste gelegd heeft, en zich l>ovendien onbevoegd
verklaard .heeft om uitspraak te doen
over aanleggers burgerlijke eis ten aanzien van verweerder Herman en zijn burgerlijk verantwoordelijke, mevrouw Leonard, onder het voorwendsel dat de oorzaak van het ongeval gelegen is in het
feit dat aanlegger zijn snelheid niet mees-

ter gebleven is, zonder het bij conclusies
opgeworpen middel te beantwoorden, valgens hetwelk verweerder Herman evenmin zijn snelheid meester gebleven was :
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep beslist cc dat de ware verklaring
van het ongeval gelegen is in het re=en
dat Derue bekent op een ongelegen moment uitgevoerd te hebben toen de. rijbaan glibberig was)), dat Herman «door
te vertragen zodra hij Derue gezien heeft,
alle maatregelen genomen heeft welke de
omstandigheclen hem oplegden >> ;
Dat hij aldus de conclusies van aanlegger beantwoordt in zover deze verweerder een inbreuk op artikel 26-1 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
aanwreef, wijl hij zich niet geregeld had
zoals vereist was door de plaatsgesteldheid, de belemmering ervan en de staat
van de weg;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpf de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslagaever, H. Daubresse.
Gelijlclnidende
conclu.sie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite?·s, HH. Louis-Paul Huart (van de Balie
bij het Hof van beroep te Namen) en
Simont.
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STRAFZAKEN. !NTERNERING UITGESPROKEN. UIT HOOFDE VAN VERSCHEIDENE FElTEN
ALS WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN. MIDDEL
OP EEN Ei\'KEL DER FElTEN BETREKKING HEBBENDE. lNTERNERlNG GERECH'l'VAARDIGD
DOOR EEN ANDER FElT. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

1Vanneer een internerin,q is uitaesproken
uit hoofde van verscheidene feiten als
wanbeclrijven omschreven, is niet ontvankelijk de vordering tot verbrelcing
van de beslissing over de p1tblieke vorde1·ina, op een en/eel dezer feiten betrelckina hebbende, wanneer de interneringsmaatregel door een ander feit wettelijlc
aerechtvnanUgd blijft (1).
(SEGERS.)
ARREST.

(1) Vergel. verbr. 30 september 1957 (B1tll.
en PASIC., 1958, !, 68).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 november 1957 gewezen door

-
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ue kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 461 van het
Strafwetboek en 7 van de wet van 9 april
1930 tot bescherming der maatschappij tegen de abnormalen en de gewoonte-misdadigers, doordat het bestreden arrest, bij
bevestiging beslissend, de internering van
aanlegger gedurende vijf jaar gelast heeft
op de grond onder meer << dat het vaststaat dat de beschuldigde de in de telastleggingen A en B omschreven feiten gepleegd heeft ll, dan wanneer de telastlegging A bestaat in een inbreuk op artikel 461 van het Strafwetboek, ter zake
bedrieglijk een som van 4.000.000 franse
frank, die hem niet toebehoorde, ten nadele van een persoon genaamd H ... , weggenomen te hebben, dan wanneer uit de
stukken van het dossier blijkt dat de tegen aanlegger ingebrachte feiten, welke
hij erkend en de benadeelde partij bevestigd heeft, niet onder artikel 461 van het
Strafwetboek vallen, aangezien zij geen
<< diefstal ll of << bedrieglijke wegneming ll
kunnen geheten worden :
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op het in de telastlegging
A omschreven feit;
Overwegende dat de ten ·opzichte van
aanlegger genomen interneringsmaatregel
wettelijk gerechtvaardigd wordt door het
in de telastlegging B omschreven feit
waarop de wet correctionele straffen stelt
en waarvan het bestreden arrest beslist
dat het door aanlegger gepleegd is;
Dat het middel derhalve bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
' 6 januari 1958. - 26 kamer. - Voorzitter·, H. Giroul, raadsheer waarnemPnd
voorzitter. - Ver·slaggever, H. Valentin.
- GeUjlcl1tidende conclusie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING.
ADMINISTRATIE EEN
AANSLAG GEVESTIGD REBBENDE ZONDER VOORAFGAANDELIJK DE ROEDANIGREID VAN BELASTINGSCRULDIGE VAN DE BELASTINGPLICRTIGE
BEWEZEN TE RE!lBEN. ARREST RET VERRAAL VAN DE BELAS'l'INGPLICRTIGE OM DEZE
REDEN GEGROND VERKLARENDE EN DE TITEL

VAN DE INNING VERNIETIGENDE, ARREST
DAARDOOR NIET BESLISSENDE DAT DE BELASTE
INKOMSTEN NIET IN DE EX'l'RABELASTING BELASTBAAR WAREN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'RABELASTING.
ADMINISTRATIE EEN
AANSLAG GEVESTIGD REBBENDE ZONDER VOORAI<'GAANDELIJK DE ROEDANIGREID VAN BELAS'l'INGSCRDLDIGE VAN DE BELASTINGPLICRTIGE
BEWEZEN 'l'E REBBEN. ARREST REI' VERIfAAL VAN DE BELAS'l'INGPLICRTIGE OM DEZE
ENKELE REDEN GEGROND VERKLARENDE EN DE
TITEL VAN DE INNING VERNIE'l'IGENDE. LATER ARREST EEN NIEUWE AANSLAG DOOR DE
ADMINIS'l'RA'riE GEVES'l'IGD KRACRTENS ART!E:EL 74MS DER SAMENGESCRAKELDE WET'l'EN
WEGENS SCRENDING VAN RET GEZAG VAN RET
GEWIJSDE VERN!E'l'IGENDE, OM REDEN DA'l' DE
NIEUWE AANSLAG GEVES'l'IGD WERD OP DE FEI'l'ELIJKE ELEMENTEN WELKE RET EERSTE ARREST BESLOTEN REEFT GEEN IN DE] EXl'RABELASTING BELASTBARE lNKOMSTEN UIT TE MAKEN. ScRENDING VAN DE AAN RET EERSTE
ARREST VERSCRULDIGDE GELOOF.

1° Wanneer het hot van beroep, hierop
steunende dat de administratie een
aanslag in de extrabelasting gevestigd
heett door toepassing te malcen van de
wettelijlce vermoedens voorzien bij artilcel 2, paragraat 3, van de wet van
16 october 1945, zonder voorafgaandelijlr;
de hoedani.qheid van belastingschuldige
in hootde van de belastingplichtige te
bewijzen, diens verhaal gegrond verlclaart, vernietigt het slechts de titel
van de inning, zoals hij met schending
van een rechtsregel gevestigd werd,
doch beslist niet claardoor dat de bela.ste inlcomsten niet in de extrabelast'ing belastbaar waren.

2° Wanneer een hot van beroep, hierop
alleen ste1mende dat de adm·inistratie
de aanslag in de extrabelasting gevestigd heett door toepassing te malcen
van de wettelijlce vermoedens voorzien
bij artilcel 2, paragraat 3, van de wet
van 16 october 19J5, zonder vooratgaandelijlc ae hoedanigheid van belastingsclmldige in hootde van de belastingplichtige te bewijzen het verhaal van
de belastingsclHtldige,' bij een eerste arrest, gegrond verlclaard heett en de aanslag vernieUgd heett, schendt de aan
dit arTest verschuldi.qd geloot het later
arrest bij welk een hot van beroep een
nie1twe aanslag vernietigt, door de administratie gevestigd krachtens artilcel 74bis der samengeschalcelde wetten,
wegens sclzending van het gezag van
het gewijsde, om reden dat deze nie·ztwe
aanslag orJ dezeltde teitelijlce elementen
gevestigd werd wellce het hot van ber·oep, bij z·ijn eerste arrest, besloten
heett geen in de ext!'abelasting belastbare inkomsten uit te malcen.
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(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN
'£. VAN ROSSUM.)

FINANCIEN,

ARREST.

'HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1319 tot 1322, 1349 tot 13~1
van het Burgerlijk Wetboek, van de artlkelen 55, 56, 66, 67 en 74bis, lid 1, van .de
wetten betreffende de inkomstenbelastmgen door de besluiten van 16 juni 1941,
31' juli 1943 en 15 januari 1948 samengesch.akeld, 2, paragrafen 1 en 3, 15 .en 19
van de wet van 16 october 1945 tot mvoerino-: van een extrabelasting op de in oorlog~tijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, doordat het hof van beroep de nieuwe aanslag in de extrabe~as
ting, gevestigd krachtens de artlkelen 7'!bis, lid 1, cler samengeschakelde
wetten en 15 van de wet van 16 october
i9i5 en ingevolge zijn arrest van 15 mei
Ui54, vernietigt om reden dat de administratie op de feitelijke elementen heeft f?esteund welke het hof van beroep besllst
heeft geen in de extrabelasting belastbare
inkomsten uit te maken en dat deze aanslag aldus het gewijsde schendt! d~n
wanneer, door het arrest van 15 me1 19o4,
de eerste aanslag in de extrabelasting enkel ver:b.ietigd werd wegens gebrek aan
voorafgaand bewijs der hoedanigheid van
belastingschuldige van verweerder en dat
bedoelde feitelijke elernenten uitsluitend
als wettelijke vermoedens ingeroepen werden bij artikel 2, paragrafen 3 en 5, van
de ~et van 16 october 1945 voorzien, dan
wanneer de nieuwe aanslag gevestigd
werd door diezelfde elementen als tekenen
of indicHln te nemen om de belastbare
grondslag vast te stellen en binnen de termijnen voorzien bij artikel 74bis, lid 1,
dei· samengeschakelde wetten en bij artikel 15 van de wet van 16 october 1945 ten
kohiere werd gebracht dan wanneer die
laatste wetsbepalingen' de administratie
uitdrukkelijk toelaten de nieuwe aanslag
op grond van dezelfde belastingelementen
of op een gedeelte er van te vestigen :
Overwegende dat, daar een arrest van
het hof van beroep dd. 15 mei 1954 een
ten laste van verweerder gevestigde aanslag in de extrabelasting vernietigde, d.e
administratie, bij toepassing van artlkel 7-!bis lid 1, der samengeschakelde
wetten b~treffende de inkomstenbelastingen, op 22 october 1954 ten laste van dezelfde belastingplichtige een nieuwe aanslag in de extrabelasting, gevestigd op een
deel van dezelfde belastingelementen, ten
kohiere heeft gebracht;

Overwegende dat het bestreden arrest
deze tweede aanslag vernietigd heeft wegens schending van het gezag van het gewijsde om reden dat de nieuwe aanslag
gevestfgd werd op dezelfde feitelijke elementen welke het hof van beroep bij zijn
arrest van 15 mei 1954 besloten heeft geen
in de extrabelasting belastbare inkomsten
uit te maken;
.
Overwegende dat het arrest van 15 mei
1954 niet beslist heeft, zoals het bestreden
arrest het verkeerd staande houdt, dat de
feitelijke elernenten waarop de eerste
aanslag steunde geen in de extrabelasting
belastbare inkomsten uitmaakten;
Dat, om in zijn dispositief het verhaal
gegrond te verklaren en de aanslag te vernietigen het arrest van 15 mei 1954 inderdaad' hierop steunt dat de administratie de aanslag gevestigd heeft door toepassing te maken van de wettelijke vermoedens van artikel 2, paragraaf 3, van de
wet van 16 october 1945, zonder voorafgaandelijk en zelfs zonder dit te Willen
doen, de hoedanigheid van belastingschuldige in hoofde van verweeerder te
bewijzen, voorwaarde welke door die bepaling vereist wordt;
Dat dit arrest aldus de titel van de inning verriietigt, zoals hij met schending
van een rechtsregel gevestigd werd;
Dat, vermits het op die nietigheid gewezen heeft, het geen uitspraak doet over
de vraag te weten of de belaste inkomsten
ja dan neen in de extrabelasting belastbaar waren;
Dat het bestreden arrest, bijgevolg, door
een miskenning van de bewoordingen en
van de draagwijdte van het arrest van
15 mei 1954 beweert, om zijn dispositief
te steunen, dat het arrest van 15 mei 1954
beslist heeft dat de feitelijke elementen
waarop de aanslag steunde geen in de
extrabelasting belastbare inkomsten uitmaakten;
Waaruit volgt dat het bestreden arrest
artikel 1319 van het Burgerlijk Wetboek,
wetsbepaling in het middel aangeduid,
heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
7 januari 1958. - 2• kamer. - Voon;itH. Giroul raadsheer waarnemend
vo~r-zitter. - Ve·rslaggever, H. Moriame.
- Gel-ijlcluidende conclttsie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters HH. Van Leynseele en C. de
Mey (d~ze laatste van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

te·r
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INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. ~ BEWIJS DAT DE BELAS'fiNGPLICHTIGE INKOMSTEN BEHAALD OF VERKHEGEN HEEFT WELKE AAN DE EX'fRABELASTING ONDERHEVIG ZIJN. BEWIJS BIJ ELI·
MINATIE DER ANDETIE MOGELIJKE BRONNEN
VAN INKOMSTEN. WETTELIJKHEID.

INKOMSTENBELASTINGEN.
EX'l'HAJlELASTING. HOEDANIGHEID VAN BELAS'fiNGSCHULDIGE IN DE EXTRABELASTING. BEWIJS VAN DEZE HOEDANIGHEID DOOR DE
VASTSTELLING DAT HE'l' VERMOGENSACCRES VAN
DE BELASTINGPLICHTIGE UI'l' GEEN ENKEL DER
INKOMS'l'EN BLIJKT KRACHTENS ARTIKEL 2,
PARAGRAAF 1, VAN DE WE'l' VAN 16 OCTOBER
1915 UI'f DE BELASTBARE GRONDSLAG GESLO·
TEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
lliXTRABELAS1'ING. BESLISSING .!JAT DE
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE GEiNDE INKOMSTEN HET EXCEPTIONEEL KARAKTER « NIET
UI'l'SLUITEN >> EN DAT HUN BEDRAG EEN cc NIET
VERAN'l'WOORD ll
VERSCHIL UITMAAKT OP
ZIJN ACTIVA OP 9 OCTOBER 1944. - BESLISSING GEEN ZEKERHEID UITDRUKKENDE NOPENS HET EXCEPTIONEEL KARAKTER VAN DIT
DEEL DER INKoMSTEN. 0NWETTELIJKHEID
VAN DE BESLISSING DIT DEEL AAN DE EXTRABELAS1'ING ONDERHEVIG VERKLARENDE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. BESLISSING DAT DE
DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE GEiNDE INROMSTEN HE1' EXCEPTIONEEL KARAKTER CC NIET
UITSLUI'l'EN » EN DAT HUN BEDRAG EEN cc. NIET
VERANTWOORD)) VERSCHIL UITMAAKT
OP
ZIJN ACi:IVA OP 9 OCTOBER 1944. - DUBIJELZINNIGHEID. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° De administratie lean, bij eliminatie
der andere mogelijlce bronnen van inkomsten, het bewijs leveren dat de belastingplichtige inlcomsten behaald of
verlcregen heett wellce aan de ewtrabe. lasting onde·rhevig zijn (1).
2° H et hot van beroep lean de hoedanigheid van belastingschuldige in de ewtrabelasting afleiden ttit de vaststelUng
dat het vermo,qensaccres van de belastingplichtige ttit geen en/eel der inlcomsten blijlct l•rachtens artilcel 2, pa,ragraat 1, ·van de wet van 16 october 1945
ttit de in de ewtrabelasting belastbare
grondslag gesloten (2).

(1) en (2) V erbr,. 12 juni 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 1109) en 23 october 1956 (ibid.,
1957, I, 184). Raadpl. conclusies van het openbaar ministerie v66r verbr., 23 januari 1953
(Bull. en PASIC., 1953, I, 365, bijzonder blz. 377
en 378).

3o Door hierop 'te wijzen dat de door een
belastingplichtige uefnde inlcomsten het
ewcepUoneel lca1·alcter van een winst die
het aanduidt cc niet uitsluiten » en dat
htm bedrag een cc niet verantwoord »
verschil uitmaalct op zijn . activa op
9 october 1944, dat het schat, rlntlct het
hof van beroep qeen zelcerheid ttit nopens het bestaan van het ewceptioneel
lcarakter van het betwist rleel aer inlcomsten, en derhalve, beslist onwettelijlc rlat deze inlcomsten aan ae ewtrabelasting onderhevig zijn.
4° Door hierop te Wijzen rlat de door een
belastingplichtige gefnde inlcomsten het
ewceptioneel lcaralcter van een winst die
het aanduidt cc niet ttitsluiten » en clat
httn bedrng een cc niet verantwoord »
verschil ttitmaalct op zijn activa op
9 october 1944, aat het schat, laat het
hof van beroep niet toe uit te malcen
ot. het · oordeelt dat het ae belastingplichtige is die moet bewijzen dat het
betwist deel der inlcomsten geen ewceptioneel lcaralcter heeft, dan wel of het
bewijs van dit emceptioneel lcaralcter op
ae administratie rust, en. derhalve, mo~
tiveert haar beslissin.IJ niet regelmatig,

97.)

(Grondwet, art.

(MARTOUGIN EN CONSORTEN,
T, BELGISCHE STAAT, MINISTER YAC\1 FINANCIEN.)
ARREST.
HIDT HOF; Ge~et op het bestreden
arrest, op 26 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste
schending van de
de Grondwet, 141
van burgerlijke

middel, afgeleid uit de
artikelen 97 en 110 van
en 470 van het Wetboek
rechtsvordering, 1317,
1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek, 25 en 55 van
de wetten · betreffende de inkomstenbelastingen door het koninklijk besluit van
12 september 1936 samengeschakeld, en
voor zoveel als nodig door de besluiten
'Van 3 juni 1941 en van 31 juli 1943 en
door het besluit van de Regent vah 15 januari 1948, 1, 2 (bijzonder 2, par. 1, 2, 3),
4 (inzonderheid 4, paragraaf 5) en 19 van
de wet van 16 october 1945 tot invoering
van een extrabelasting op de in oorlogs~
tijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten, doordat het bestreden
arrest beslist dat de rechtsvoorganger van
aanleggers aan de extrabelasting onderhe-

Over het bewijs bij eliminatie in zake verantwoordelijkheid, raadpl. verbr., 25 maart
1943 (A1'1'. Ve1·b1'., 1943, blz. 68; Bull. en PASIC.,
1913, I, 110; Rev. crit. jur. beige, 1948, blz. 15i,
<On de nota van de H. professor G. DoR).

-268vig was om reden dat, rekening gehouden
met aangegeven inkomsten van meer dan
3.000.000 frank de van 1934 tot 1939 behaalde belangrijke inkomsten het exceptioneel karakter niet uitsluiten van een
winst van 1.352.733 frank welke een niet
gerechtvaardigd verschil uitmaakt op een
activa in october 1944 op 6.734.903 frank
geschat, dan wanneer, alvorens de door
artikel 2, paragraaf 3, van de· wet van
16 october 1945 voorziene bijzondere vermoedens toe te passen, de administratie
moet bewijzen dat de belastingplichtige
aan de extrabelasting onderhevig is, dan
wanneer een « niet verantwoord verschil >>, uitgemaakt door het beweerd en
bestreden vermogensaccres, met een exceptionele winst gelijk te stellen er op
neerkomt ten onrechte de bewijslast om
te keren en dan wanneer door te zeggen
dat de belangrijke inkomsten van v66r
1940 het exceptioneel karakter van de
winst aangevoerd voor de oorlogsperiode
« niet uitsluiten » het hof van beroep niet
vaststelt dat de feiten aan het hof de zekerheid van dit exceptioneel karakter gebracht hebben, waaruit volgt dat het bestreden arrest de wettelijke "voorwaarden
voor de toepassing van de feitelijke vermoedens miskent, de hiervoren aangeduide bepalingen schendt en inzonderheid
die van de wet van 16 october 1945, en in
elk geval niet op gepaste wijze met redenen is omkleed :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om aan de rechtsvoorganger van aanleggers de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting toe te kennen,
enerzijds, hierop steunt dat de winst van
1.352.733 frank, bedrag dat als grondslag
van de belasting dient, cc een niet verantwoord verschil uitmaakt op een activa in
october 1944 op 6.734.903 frank geschat en
rekening gehouden met aangegeven inkomsten van meer dan 3 miljoen », anderzijds, hierop dat de belangrijke inkomsten
door de rechtsvoorganger van aanleggers
van 1934 tot 1939 geind cc het exceptioneel
karakter >> van voormelde winst niet uitsluiten;
Overwegende weliswaar, dat de administratie bij eliminatie der andere mogelijke bronnen van inkomsten het bewijs
kan leveren dat de belastingplichtige inkomsten behaald of verkregen heeft welke
aan de extrabelasting onderhevig zijn en
dat de rechter de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting kan afleiden uit de vaststelling dat het vermogensaccres van de belastingplichtige uit
geen enkel der inkomsten blijkt krachtens
artikel 2, paragraaf 1, van de wet van
16 october 19i5 nit de in de extrabelasting
belastbare grondslag gesloten;
Doch, overwegende dat, door hierop te
wijzen dat de belangrijke inkomsten door

de rechtsvoorganger van aanleggers van
1934 tot 1939 geind, cc het exceptioneel karakter van een winst van 1.352.733 fr. »
niet uitsluiten en dat die som een cc niet
verantwoord » verschil uitmaakt op een
activa van 6.734.903 frank op 9 october
1944 geschat, drukt het hof van beroep
niet aileen geen zekerheid uit nopens het
bestaan van het exceptioneel karakter
van het deel der betwiste inkomsten, doch
laat door een dnbbelzinnige motivering,
niet toe uit te maken of het oordeelt dat
het de b!'lastingplichtige is die m:oet bewijzen dc}t het betwist de~l der inkomsten
geen exceptioneel karakter heeft, . ofwel
of het bewijs van dit exceptioneel karakter op de administra tie rust;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, behalve in zover het aan de aanleggers akte verleent van hun hervatting
van het rechtsgeding; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder
tot de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
7 januari 1958. - 2° kamer. - VoorzitGiroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
- Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof
van der Meersch, advocaat-generaal. Pleiters, HH. de Mey (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel) en Van
Leynseele.
tm·, H.
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1° BELGISCH CONGO. - VooRZIENING
IN VERBREKING. - PERSOI\'ELE BELASTINGEN
EN INKOMSTENBELASTINGEN. - VERPLICHTING,
OP STRAFFE VAN VERVAL VOOR DE AANLEGGER,
RET VERZOEK TOT CASSATIE VOOR ZIJN NEDERLEGGING TER GRIFFIE VAN RET HOF VAN
BEROEP AAN DE VERWEERDER TE BETEKENEN.
2° BELGISCH CONGO. - VooRZIENING
IN VERBREKING. - PERSONELE BELASTINGEN
EN INKOMS'l'ENBELASTINGEN.
VERZOEK
v66R ZIJN NEDERLEGGING TER GRIFFIE VAN
RET HOF VAN BEROEP AAN DE VERWEERDER
NIET BETEKEND. - VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.
1o Het verzoelc tot cassatie tegen het a1·rest van een H of van beroep van Belgisch Congo, een einde malcend aan het
rechtsgeding in zalce personele belasting of inlcomstenbelasUng, moet, op
straffe van verval, v66r zijn nederlegging ter grijJie van het hot van beroep,
aan de verweerder betelcend worden.

(Wet van 10 april 1936, art. 3.)
2° Is niet ontvanlcelijlc de voorziening,
gericht tegen het a1·rest van een Hot
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va.n beroep van Belgisch Oongo een
einde malcend aan het rechtsgeding in
zalce personele belasting of inlcomstenbelasting, die niet -o66r haar nederlegging ter gt"iffie van gezegd hot van beroep aan de verweenler betelcend is goworden. (Wet van 10 april 1936, art. 3.)

(KOLONIE VAN BELGISCH CONGO, T. «SOCIETE
CONGOLAISE COMPAGNIE MINIERE DE L'UREGA ll.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Leopoldstad ;
Over de ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat, naar luid van artikel 3 van de wet van 10 april 1936, het
verzoek tot cassatie, op straffe van verval, v66r zijn nederlegging ter grif!ie van
het hof van beroep, aan de verweerder
moet betekend worden ;
Overwegende dat nit de stukken van
de rechtspleging bl{ikt dat het verzoek
tot cassatie in onderhavig geval ter griffie van het Hof van beroep te Leopoldstad
op 15 april 1957 werd neergelegd en dat
dit verzoek aan de verweerster slechts
op 2! april 1957 werd betekend; waaruit
volgt dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van verweerster.

7 januari 1958. - 2° kamer. - VoorzitH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijlcluidende
conclnsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. W. de la Kethulle de Ryhove en R. Jeanty (beide van
de Balie bij het Hof van beroep te Leopoldstad).

ter,
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PENSIOENEN. NliLITAIRE PENSIOENEN.
- SCHADELIJK FEIT NA 25 AUGUSTUS 1947
GEBEURD. - PENSIOEN TOEGEKEND KRACIITENS DE WETIEN OP DE MILITAIRE PENSIOEl'I'EN OP 11 AUGUSTUS 1923 SAMENGEORDEND.
PENSIOEN TOEGEKEND V66R DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 9 MAART 1953.
SLACHTOFFER OF RECIU'VERKRIJGENDEN
NOCH DE HERZIENING VAN HET PENSIOEN OVEREENKOMSTIG DE WET VAN 9 MAART 1953 VERZOCH'l' HEBBENDE NOCH EEN VAN AMBTSWEGE
TOEGEKENDE HERZIENING AANVAARD HEBBENDE.
- FORFAITAIR REGIJIIE INGESTELD DOOR DE
WET VAN 9 MAART 1953 BIJ VERWIJZING NAAR

DE SAMENGEORDENDE WETIEN VAN 5 OCTOBER
1948. - REGIME NIET VAN TOEPASSING.
Wanneer het slachtotJer, of zijn reohtverlcrijgenden, van een ongeval na
25 august1ts 1947 gebe!wd, v66r de inwerlcingtreding van de wet van 9 maart
.l953 een pensioen verlct·e,qen hebben
lcrachtens de wetten op de militaire
pensioenen op 1.l au.gnstu.s .1923 samengeo·rdend en wanneer ze noah de herziening v'an dit pensioen op grand van
de wet van 9 rnaart 1953 verzocht hobben, noch een_ van ambtswege toegelcende herziening aanvaard hebben, is
het torta1tair regime ingesteld door
cleze laatste tvet bij verwijzing naar de
sarnengeordende wetten van 5 october
1948 niet toepasselijlc; de Staat of zijn
orgaan mogen dus gedagvaard worden
wegens hetzelfde sohadelijlc teit in betaling der clo01· hen volgens het gemeen
recht ver·sclmldigde vergoedingen (1).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
LANDSVERDEDIGING, T. APRIL.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juli 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 4, paragraaf 1, van
de wet van 9 maart 1953, 1, lid 4, 29 en
31 van het besluit van de Regent van
5 october 1948 tot samenordening van de
wetten op de vergoedingspensioenen, 1,
lid 4, 29 en 31 van .de wet van 26 augustus 1947, 2, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, hoewel vaststellend
dat de erfgenamen van het slachtoffer
Louis April om een vergoedingspensioen
verzocht hebben en dat dit hun verleend
werd met uitwerking vanaf 1 november
11152, het middel verwerpt dat door aanlegger afgeleid is uit het combineren van
artikel 4, paragraaf 1, van de wet van
9 maart 1953 en artikel 1, lid 4, van de
samengeordende wetten van 5 october
1948 tot regeling van de vergoedingspensioenen, om de l'eden dat het aan de erfgenamen van het slachtoffer verleende
pensioen niet onder toepassing van de
wet van 9 maart 1953 valt, « daar deze
wet geen terugwerkend karakter heeft ll,
en '' dat de eis derhalve terecht door d~
eerste rechter ontvankelijk verklaard
werd ll, en de veroordeling van aanlegger
om aan verweerders vergoedingen, ge(1} Verbr., 7 juni 1957 (Bull. en PASIC., 1957,
I, 1212) ; raadpl. verbr., 18 maart 1954 (ibid.,
1954, I, 631, en de nota 2, biz. 632).

-- 270 steuncl op het gemeen recht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, te betalen, bevestigt, dan wanneer : a) het' schadelijk feit OD 15 october
1952 plaats greep; b) artikel 4, paragraaf 1, van de wet van 9 maart 1953
uitdrukkelijk bepaalt dat het doelt op de
schadelijke feiten d~e zich in vredestijd
na 25 augustus 1!l47 hebben voorgedaan
en ze onderwerDt aan het regime van de
vergoedingspensioenen welke voor de invaliden van de oorlog 1940-1945 gelden (besluit van de Regent van 5 october 1948);
c) door de onmiddellijke uitwerking van
deze bepaling, het pensioen dat verweerders verleend is na 17 februari 1953, ingevolge het op 15 october 1952 gebeurd
schadelijk feit, van-bij de inwerkingtreding van de wet van 9 maart 1953 beheerst is door het regime, georganiseerd
door de samengeordende wetten op d~
vergoedingspensioenen van 5 october 1948,
onder meer doordat het vergoedingspensioen de toekenning van elke andere vergoeding weg·ens hetzelfde schadelijk feit
uitsluit; d) de vordering welke aanleggers op 3 november 1953 ingesteld hebben
om op grondslag van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek wegens hetzelfde
schadelijk feit een andere vergoeding dan
het pensioen te verkrijgen, dienvolgens
rioch ontvankelijk, noch gegrond was :
Overwegende .dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat solditat Louis April, zoon en broeder
van verweerders, op 15 october 1952 overleed ingevolge een ongeval dat zich de
vorige dag, gedurende de dienst en door
de dienst, voorg·edaan had ;
Dat, volgens de vermeldingen van het
bestreden arrest, op 17 februari 1953 aan
de erfgenamen van het slachtoffer een
pensioen verleend werd dat inging op
1 november 1952;
Overwegende dat, na de inwerkingtreding van de wet van 9 maart 1953, houdende aanpassing in zake militaire pensioenen, verweerders aanlegger, de Belgiselle Staat, gedagvaard hebben om de
reden dat het ongeval aan de daad van
zijn oi·gaan te wijten was;
Dat het bestreden arrest, met toewijzing van hun vordering, de Belgische
Staat veroordeelt om hun schadevergoeding te betalen ;
Overwegende dat, al geven de wet van
9 maart 1953 en het samenordeningsbesluit van 5 october 1!f48 naar hetwelk zij
verwijst een forfaitair karakter aan de
pensioen'en en vergoeding·en, verleend in
de voorwaarden die z!j bepalen, voormelde wet niet bepaalt dat de militair of
zijn rechtverkrijgenden, wie reeds vergoedingen toegekend zijn krachtens andere wetsbepalingen, niet bovendien vergoedingen die bij toepassing van het ge-

meen recht verschuldigd zijn mogen ontvangen;
Overwegende dat. ter zake verwe0rders
een pensioen verleend is op de grondslag
van d~ op 11 augustus 1923 samengeordende wetten;
Overwegende, weliswaar, dat, wanneer
het slachtoffer van een ongeval of de
rechtverkrijgende, op de voet van de wet
van 9 maart 1953 verzoeken om herziening van pensioenen welke hun voorheen
zijn verleend en deze herziening bekomen,
ofwel wanneer zij . een van ambtswege
toegekende herziening aanvaarden, het
forfaitair regime dat voormelde wet van
9 maart 1953 invoert, bij verwijzing naar
het besluit van 5 october 1948, juist daardoor toepasselijk wordt;
Overwegende echter dat de rechter over
de grond niet vastgesteld heeft dat de
rechtverkrijgenden van het slachtoffer
verzocht hebben om de herziening van het
pensioen welke hun toegestaan was, noch
dat zij een van ambtswege toegekende
herziening aanvaard hebben;
Dat llet middel naar recllt faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 januari 1958. -

1e kamer. - VoorzitSohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Pfret. Gelijlcluidenae conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. de Harven en Van Ryn.

ter, H.
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VERKEJER.- 0PENBAAR PLEIN. - WEGCODE
VAN 1 FEBRUARI 193!. ~ KRUISPUNT GEVORMD DOOR DE KRUISING VAN TWEE OPENBARE WE.JEN WAARVAN Er:K EEN AANSLUIl'ING VORMT MET EEN ANDER OPENBARE WEG.
- KRUISPUNT DAARDOOR GEEN OPENRAAR
PLEIN ZIJNDE.
Uit het feit dat een lc·ntispunt gevormd
is dOOr ae lcruising van twee openbare
wegen, waarvnn ellc een aansluiting
vormt met een andere openbare weg,
volgt niet dat dit lcrttispunt een openbaar plein is in de zin van deze uUdrnlclcing in de W e,qcode van 1 febrltari

1934 (1). (Kon. besluit van 1 februari

1934, art. 3, 1°, en 56.)
(1) Over het begrip van openbaar plein, in
artikel 56 van de W egcode van 1 febrnari 1934,
raadpl. o.m. verbr., 2 februari 1953 (Arr.
Ye>·br., 1953, blz. 379; Bull. en PASIC., 1953, 1,
425) en nota 1; 16 mei 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, 1, 1016).
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ARREST.

de Plaskylaan en de Rogierlaan, die eerste aanlegger en eerste verweerder respectievelijk kwamen uitgereden « ophouden als zodanig te bestaan waar zij op het
Meiserplein uitgeven >> en dat geen van
beide voorbij genoemd plein verder loopt,
evenmin het bestaan van een openbaar
plein impliceren; dat hieruit enkel valt af
te leiden dat op het kruispunt, Generaal
Meiserplein genaamd, de Plaskylaan en
de Rogierlaan elk een aansluiting vormen
met de openbare wegen die elkaar aldaar
kruisen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56 van de Wegcode van 1 februari
1934, 1101, 1134, 1319, 1320, 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
dienende met het oog op het vaststellen
van de verantwoordelijkheid voor de litigieuze botsing de vraag af te doen of de
verkeersvoorrang eerste aanlegger of eerste verweerder toebehoorde, beslist dat
9 januari 1958. - 1° kamer. - Voorzithij de laatstgenoemde toebehoorde omdat
beiden de wegen welke zij volgden verla- , ter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
ten hadden bij het oprijden van het Mei- voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. serplein en dat verweerder zich op dit Gelijlclttidende oonolusie, H. Raoul Hayoit
plein bevond « op de baan van de Leuven- de Termicourt, procureur-generaal.
sesteenweg - een hoofdweg met dubbel Pleiters, HH. della Faille d'Huysse en
spoor - die het Meiserplein over gans de Simont.
lengte kruist >>, dan wanneer het bestreden arrest vaststelt dat het ongeval zich
voorgedaan heeft op het << generaal Meil" KAMER. ---,--- 9 januari 1958
serplein >>, dat de wegen welke beide partijen kwamen uitgereden << ophouden als
zodanig te bestaan waar zij op het Meiser- MIDDELEN TOT VERBREKING.
plein uitgeven en dat de aanrijding tusBURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
sen de twee voertuigen op dit plein heeft
UI'f EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN VERplaats gegrepen >>, waaruit blijkt dat,
ZDEK TOT E:IQUETE. ~ CONCLUSIES BEnaar luid van artikel 56 van de Wegcode,
SCHOUWINGEN OVER DE NOODZAKELIJKHEID
de vciorrang toebehoorde aan eerste aanVAN EEN ENQUE'fE BEVATTENDE DOCii: NIET VERlegger die ten opzichte van verweerder
ZOEKENDE DAT DEZE BEVOLEN WORDT. -MIDvan rechts kwam gereden, zoals het beDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
streden arrest erkent :
Overwegende dat het middel rust op de
verklaring dat het bestreden arrest aan
het Meiserplein te Schaarbeek het karakter van een openbaar plein in de zin van
artikel 56 van de Wegcode van 1 februari
1934 toegeschreven heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de Generaal Meiserplein genoemde plaats gevormd is door de baan
van de Leuvensesteenweg die het plein
over geheel zijn lengte kruist, en door de
baan van de Wahislaan en de Reyerslaan,
waarvan de ene in de andere doorloopt en
die de Leuvensesteenweg volgens een
rechte hoek snijden;
Dat het arrest aldus noch uitdrukkelijk, noch impliciet het bestaan vaststelt
van feitelijke elementen waardoor het
Meiserplein het karakter van openbaar
plein, in de zin van deze uitdrukking in
artike156 van de vllegcode van 1 februari
193!, verkrijgt; dat uit de gereleveerde
elementen blijkt dat het MeiseriJlein de
kruising is van de Leuvensesteenweg en
de W ahis- .en de Reyerslaah;
Overwegende dat de vaststellingen dat

Mist teitelijlce grondslag het middel afgeleid hientit dat de reohter de oonolttsies
een enquete verzoelcende niet heett beantwoord wanneer de belanghebbende
partij, al geeft zij in haar oonolttsies,
besohottwingen over de noodzakelijlc- ·
heid 'Van een enqttete, noohtans niet
heett verzooht dat deze onderzoelcsrnaatregel zmt bevolen worden (1) .
(VOIROL, T. LUMEN.)
ARR.ES'f.

HET H:OF · - Gelet oD het bestreuen
arrest, op 30 maart 1957 gewezen door
het Hof van beroeD te Brussel;
Over het enig middel. afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 231, 241, eerste lid (gewijzigd
door de wet van 1 december 1935, arti(1) Vergel. verbr., 5 juni 1953 (A1'1·. Ym·b•·;,
1953, blz. 672; Bull. en PASIC., 1953, I, 770).
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en 881 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, doordat het bestreden
arrest, over de door verweerder ingestelde tegeneis beslissend, de echtscheiding
te zijnen vooruele toestaat op de voet
van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, om de redenen dat, naar luid van
een door de rijkswacht te Brussel opgemaakt proces-verbaal, aanlegster in de
loop van de namidtlag van 7 januari 1956
gevonden werd in het gezelschap van een
gehuwd man die ervan beschuldigd is
haar minnaar te zijn, de genaamde D ... ,
in een pied-a-terre ... die beschreven is als
speciaal ingericht met het oog or> liefdesontmoetingen, dat deze geheime afspraak
in een dergelijk compromittant appartement ... , geenszins kon worden gewettigd
door het al te naieve voorwendsel... dat
aanlegster raad moest verstrekt worden
betreffende de verkoon van zekere beurswaarden, en dat, al is het overspel van
aanlegster niet bewezen, er desniettemin
blijft dat de scheve toestand waarin het
koppel verrast is een voor verweerder in
erge mate beledigende intimiteit aan het
licht brengt, eerste onderdeel, dan wanneer het toeschrijven aan de genaamde
D... van de l,J.oetlanigheid van minnaar
van aanlegster, welke een der elementen
uitmaakt die de beoordeling van de rechter over de grond bepaald hebben, naar
luid van de conclusies zelf van verweerder rust op verslagen van cc detectives ll,
welke aanlegster verzocht nit de handeling te verwernen wegens hun naamloosheid en hun strijdigheid met de waardigheid en de mogelijkheid tot tegenspraak
die onafscheidelljk verbonden zijn met
een deugdelijke rechtsbedeling; dat het
bestreden arrest, door dergelijke bewijselementen aan te nemen, de regelen mis.kent die de bewijslevering door getuigen,
inzonderheid in echtscheidingszaken, beheersen (schending van de artikelen 241,
eerste lid, en 245 van het Burgerlijk Wetboek, en van de in het middel aangeduide bepalingen van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering), en dat het
althans, door in het onzekere te laten of
het al dan niet door de litigieuze geschriften tot zijn beslissing gekomen is,
het toezicht van het hof belet en aldus
te kort doet aan de verplichting van de
rechter over de grond zijn beslissing met
redenen te omkleden (schending van artikel 97 van de Grondwet), tweede onderdee!, dan wanneer, betreffende de aanwijzingen die verweerder aanvoert als beledigend te zijnen opzichte en die het bestreden arrest ten slotte in aanmerking
genomen· heeft, aanlegster opwierp dat
cc omtrent elementen die zouden gelden
onder artikel 231 ll (van het Burgerlijk
Wetboek) cc een contrac1ictoir onderzoek ..

zou dienen te worden ingesteld dat zou
volgen op enquHes welke voor beide partijen de wettelijke waarborgen zouden
'bieden ll, en dat de rechter over de grond,
door het middel niet te beantwoorden dat
aldus door aanlegster tegengeworpen is
aan de tegeneis tot echtscheiding de
plano, andermaal te kort gedaan heeft
aan de op hem rustende verplichting zijn
llesllssing met redenen te omkleden
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep,
in het bestreden arrest, na de omstandigheden vermeld te hebben waarin, volgens het door de rijkswacht op 7 januari
1956 opgemaakt proces-verbaal, aanlegster1
in het gezelschap van de genaamde D ...
gevonden werd, erop wijst dat c< deze geheime afspraak, in een dergelijk compromittant appartement, dat D ... voor de gelegenheid gehuurd had, geenszins kon
worden gewettigd door het al te naieve
voorwendsel, hetwelk de betrokkenen vergeefs inroepen, dat geintimeerde - hier
aanlegster ~ raad moest verstrekt worden betreffende de verkoop van zekere
beurswaarden ll, en vervolgens, het feit
beoordelend, verklaart, dat, al is bij deze
vaststelling het overspel van aanlegster
niet bewezen, er desniettemin blijft dat
de scheve toestand waarin het koppel verrast is een voor verweerder in erge mate
beledigende intimiteit aan het licht
brengt, en dienvolgens beslist dat zijn
tegeneis cc thans reeds gerechtvaardigd
komt te zijn op de vo-et van artikel 231
van het Burgerlijk Wetboek ll;
Overwegende dat mitsdien nit )let bestreden arrest blijkt dat het hof van beroep, om de echtscheidLgg on de voet van
voormelde bepaling toe te staan, geen rekening gehouden heeft met de omstandigheid dat de genaamde D ... ervan beschuldigd was de minnaar van aanlegster te
zijn, en dat het enkel aan de hand van
de feiten, die in het proces-verbaal tler
rijkswacht vastgesteld zijn, tot zijn beslissing gekomen is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, al geeft aanlegster
in het uittreksel uit de motieven van haar
conclusies, zoals in het middel aangehaald, de beschouwing dat de bewijselementen, welke verweerder tot staving
van zijn eis tot echtscheiding de plano
overgelegd heeft op voet van artikel 231
van het Burgerlijk Wetboek, contradictoir zouden dienen te worden onderzocht
na « enquetes welke voor beide partijen
de wettelijke waarborgen zouden bieden ll, .zij evenwel bij conclusies noch de
materialiteit betwist heeft van de feiten,
opgetekend in het rijkswachtsproces-ver-
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baal waarop verweerder zich beriep, noch
het tegenbewijs van die feiten of het bewijs van omstandigheden welke daaraan
volgens haar, ieder beledigend karakter
konden ontnemen, aangeboden heeft;
Dat de enquete, waarvan in het dispositief van de conclusies van aanlegster
sprake is, enkel betrekking heeft oo feiten welke verweerder aanbood subsidiair
te bewijzen, en waaronder de feiten niet
voorkomen die opgetekend zijn in voormeld rijkswachtsproces-verbaal, dat verweerder tot staving van zijn eis tot echtscheiding de plano ingeroepen heeft;
Dat elk van de onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 januari 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla_qgever, H. l\'Ioriame.
Gelijlcl~tidende conclus·ie, H.
Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en Simont.
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1° HUWELIJK.- VERPLICHTING TOT HULP.
- VERPLICHTING VAN DE ECHTGENOOT V66R
DE VERPLICHTING TO'l' LEVENSONDERHOUD VAN
DERDEN GAANDE.
2° VERRIJKING ZONDER OORZAAK.
- GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN EEN GEHUWDE VROUW DOOR HAAR VADER BETAALD.
- ARREST VASTSTELLENDE DAT DE ECHTGENOOT niJ MACH'l'E WAS DEZE KOSTEN GEDEEL'l'ELIJK TE BE'l'ALEN EN DA'l' HIJ WEIGERDE
ERIN TUSSEN 'l'E KOMEN, AANVOERENDE DAT
ZIJ TEN LAS'l'E VAN DE OUDERS DER ECHTGENOTE VIELEN. - BESLISSENDE NIE'l'TEMIN DAT
DE VADER DE ECH'l'GENOO'l' NIE'l' ZONDER OORZAAK VERRIJK'l' HEEE'.r OM REDEN DA'l' DE
ECH'.tGENO'l'E IN RECH'l'E DE BE'l'ALING VAN EEN
ONDERHOUDSPENSIOEN VAN HEM NIE'l' HAD GEVORDERD. - 0NWETI'ELIJKHEID.
1o De echtgenoot is, v66r ellc ander pe1·soon, tot de vervlichting zijn echtgenote
te help en, _qehouden (1).
.2o Wanneer de vader van een _qehuwde
vrouw de _qeneeslcnndi,qe verzorging
door de _qezondheidstoestand van deze
vro1tw ve1·eist betaald heett, dan wanneer de echtgenoot bij machte was deze
gedeeltelijlc te betalen en zich veruenoegde, om zijn weigf!!"ing van tussen-

(1) Raadpl. nota's 1 en 2 onder verbr., 13 februari 1947 (Bull. en PAsrc., 1947, I, 52, voornamelijk biz. 54).
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lcomst te rechtvaardi_qen, aan te voeren
dat deze lwsten ten laste van de ouders
der echtgenote vielen, is niet wettetijlc
gerechtvaardi_qd het a1·rest dat beslist
dat de vader de echt_qenoot niet zonder
oorzaalc verrijlct heett om reden dat de
echt_qenote fn 1·echte de betaling van
een onderhoudspensioen van hem niet
had gevorderd.

(SNISSAERT, 'l'. BOSSIER.}
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden '
arrest, op 16 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 212, 1376 en 1381
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
de vordering van eisers in verbreking afwijst om de reden dat « ten onrechte de
eerste rechter de eis gesteund op het princiep van de verrijking zonder oorzaak gegrond heeft verklaard; dat in de regel
de onderhoudsrente alleen verschuldigd is
sedert de dag waarop zij in rechte gevorderd werd; dat het verzuim van de belanghebbende laat vermoeden ofwel dat
hij niet in nood verkeert, ofwel dat hij,
voor welke reden ook, een onderhoudsgeld
weigert te vorderen; dat niet het minste
beletsel bestond om appellant (hier verweerder) te dwingen zijn onderhoudsverplichtingen ten overstaan van zijn echtgenote na te leven; dat vader Snissaert de
geneeskundige onkosten, de reiskosten en
het onderhoudsgeld betaalde tegenover appellant; dat hij waarschijnlijk geen inzicht had van vrijgevigheid, maar dat hij
misschien geoordeeld heeft dat appellant
niet bij machte zou geweest zijn zulke
verzorgingskosten te vereffenen; ofwel dat
hij liever had zijn dochter te onderhouden zonder tussenkomst van haar man;
dat in deze omstandigheden, niet bewezen
is dat vader Snissaert appellant verrijkt
heeft met hem te ontlasten van een verplichting waaraan hij daadwerkelijk kon
voldoen en die het voorwerp zou uitmaken
van een regelrnatige rechtsvordering >>,
dan wanneer : 1 o de vaststelling door het ,
bestreden arrest gedaan, in de beweegredenen desaangaande overgenomen van de
eerste rechter, dat verweerder geenszins
bijgedragen heeft in het onderhoud zijner
echtgenote, volstaat om aan te tonen dat
er in zijnen hoofde een verrijking is geweest, vanaf het ogenblik dat, zoals in onderhavig geval verweerder deze verplichting had dienen te vervullen bij gebrek' aan
tussenkomst van de rechtsvoorganger v_an
eisers, en hij, zoals eveneens de overgenomen motieven van de eerste rechter
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vaststellen, materieel bij machte was dit
te doen, en het onverschillig is, ten opzichte van de vordering van eisers of verweerder door zijn toenmalige echtgenote
gedagvaard was of niet; 2° het bestreden
arrest zelf vaststelt dat de rechtsvoorganger van eisers geenszins met enig vrijgevig inzicht gehandeld heeft, en de door
het bestreden arrest gemaakte veronderstellingen nopens de mogelijke inzichten
die hem tegenover zijn dochter bezielden,
geen afbreuk doen aan het vastgesteld
gebrek aan vrijgevig inzicht en aan de
verarming van deze rechtsvoorganger
geen wettelijke oorzaak geven; 3° de beweegredenen, waarin door het arrest beweerd wordt dat het niet bewezen is dat
verweerder outlast zou geworden zijn van
een verplichting waaraan hij daadwerkelijk had kunnen voldoen, in tegenstrijd
zijn met deze van de eerste rechter, die
het arrest uitdrukkelijk verklaart over
te nemen, waarin vastgesteld is dat verweerder, minstens gedeeltelijk, in de materiele mogelijkheid was deze verplichting
te volbrengen, en dat, opdat de onder' houdsverplichting zou bestaan, ze geenszins het voorwerp moet uitmaken ener
rechtsvordering, het bestreden arrest alzo
de in het middel aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Overwegende dat uit de door het bestreden arrest aangenomen beweegredenen
van het beroepen vonnis volgt dat verweerder over de nodige geldmiddelen beschikte om gedeeltelijk in de door de gezondheidstoestand van zijn echtgenote
vereiste kosten te voorzien; dat, zonder
de noodzakelijkheid van die kosten te betwisten, hij elke tussenkomst weigerde,
aanvoerende dat zij ten laste van zijn
schoonouders vielen; dat de vader van
zijn echtgenote, rechtsvoorganger van
aanleggers, deze kosten dekte;
Overwegende dat de echtgenoot, v66r
elk ander persoon, tot de verplichting zijn
echtgenote te helpen gehouden is;
Overwegende dat de omstandigheid dat
de vrouw van verweerder in rechte de betaling van een onderhoudspensioen niet
heeft gvorderd, dan wanneer niets haar
belette zulks te doen, niet uitsluit dat,
door die kosten nit te keren, de rechtsvoorganger van aanleggers verweerder
zonder oorzaak zou kunnen verrijken hebben;
Overwegende, immers, dat de in artikel 212 van het Burgerlijk Wetboek vermelde verbintenis bestaat, afgezien van
elke vordering ingesteld ten einde uitvoering ervan te bekomen;
Dat de omstandigheid dat de schuldeiseres van die verliintenis zulke vordering
niet onmiddellijk heeft ingesteld niet volstaat om te bewijzen dat ze afstand van
haar recht zou hebben gedaan;

Overwegende dat de veronderstellingen
nopens de drijfveren die de schoonvader
van verweerder er toe hadden kunnen bewegen de verplegingskosten van zijn dochter te betalen niet volstaan om het dispositief van het bestreden arrest te rechtvaardigen;
Dat het middel derhalve gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
10 januari 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter.- Verslaggever, H. De Bersaques. - Gelijlcluidende oonol7tsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. ~ Pleiters, HH. Van Ryn en
Veldekens.
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TOT

VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL HIERUI'l'
AFGELEID DAT DE IN EERSTE AANLEG EISENDE
PARTIJ IN HOGER BEROEP EEN NIEUWE EIS
INGESTELD HEEFT. l\1IDDEL VOOR DE RECH'l'ER IN BEROEP NIE'l' INGEROEPEN. l\I[IDDEL
NIE'l' ONTVANKELIJK.

Is niet ontvanlcelij7c het middel hientit
afgeleid dat de in eerste aanleg eisende
partij in hager beroep een nie7tWe eis
heett ingesteld, dan wanneer het nieuwheidskara7cter van de eis v66r de reohter :in beroep niet ingeroepen werd (1).
(NACKERS, T. HAMMERMAN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 4 november 1950 en 9 mei
1956 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 5, en inzonder;heid 5, lid 1, en 6 van de wet van
12 april 1947 houdende instelling van een
wettelijk vermoeden ten bate van zekere
personen slachtoff'ers van zedelijke dwang,
1109, 1111, 1112, 1113, 1317, 1319, 1320, 1322
en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 61
en inzonderheid 61, 3°, 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 97
(1) Verbr., 27 april 1849 (Bull. en PAsrc.
1850, I, 108); 5 februari 1931 (ibid., 1931, I, 64)
m 2 october 1939 (ibid., 1939, I, 396).
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Hammerman bij de eerste rechters, naar
luid van het exploot van rechtsingang en
van zijn v66r de rechtbimk genomen conclusies, een eis ingesteld hebbend tot vernietiging en verbreking van de overdracht
van 29 maart 1941 en gevolglijk van de
overeenkomsten van 21 maart 1941 en
10 januari 19:13, onder aanvoering dat de
genaamde Osseel zijn bevoegdheden als
lasthebber zou te buiten zijn gegaa:n, dat
de prijs te laag was en dat aanlegger en
Osseel voormeld beweerdelijk een bedrog
gepleegd hebben, het bestreden arrest van
4 november 1950 nietig en van gener
waarde verklaart, op de voet van de wet
van 12 april 1947, de lastgeving welke op
20 juli 19:10 door appellant aan Osseel verleend is alsmede de overeenkomsten die
Osseel op 21 maart, 29 maart 19U en10 januari 1943 ingevolge die lastgeving met
Nackers gesloten heeft, om de redenen
dat, sinds de instelling van het hoger beroep, appellant een nieuw middel opwerpt
dat op de toepassing van de wet van
12 april 1947 steunt; dat deze wet van
toepassing is in al de "66r haar bekendmaking aanhangig gemaakte en niet definitiief besliste zaken; dat het middel ontvankelijk is; dat appellant terecht het
vermoeden van zedelijke dwang inroept
om de nietigverklaring te eisen van· de
akten waardoor hem nadeel berokkend is
en dat geintimeerden niet bewijzen dat
de akten op gelijkaardige wijze zijn toegestaan, ook al waren de aangevoerde omstandigheden niet aanwezig : 1 o dan wanneer verweerder Hammerman, door voor
de eerste maal v66r het hof van beroep de
vernietiging van de lastgeving en van de
bovengemelde overeenkomsten te vorderen ter oorzake van geweld en dwang,
geen nieuw middel ingeroepen doch een
nieuwe eis ingesteld heeft welke een ande.re oorzaak heeft dan de v66r de eerste
rechters gebrachte eisen tot vernietiging
en verbreking (schending van de artikelen 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 61,
3°, en 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zodat de rechters
over de grond insgelijks de bewijskracht
miskend hebben van de vermeldingen van
het exploot van rechtsingang en van de
conclusies, door verweerder Hammerman
v66r de rechtbank genomen, in zover
daarin de vernietigi'ng en de verbreking
van de litigieuze overeenkomsten om de
bovenvermelde oorzaken, namelijk de door
de lasthebber begane machtoverschrijding, de te lage prijs en het bedrog, gevorderd waren (schending van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 2° dan wanneer bijgevolg
het bestreden arrest niet mocht beslissen
dat de nieuwe eis tot vernietiging wegens
geweld en dwang, v66r het hof van beroep
aangebracht, « ingesteld ll was v66r de be-

kendmaking van de wet van 12 april 1947
en deswege ontvankelijk was krachtens
artikel 6 van deze wet (schending van artikel 6 en dienvolgens van de artikelen 1,
2 en 5 van de wet van 12 april 1947, 1109,
1111, 1112 en 1113 van het Burgerlijk Wetboek); 3° dan wanneer, in elk geval, het
bestreden arrest, om wettelijk met redenen omkleed te zijn, had dienen vast te
stellen, indien zulks het geval was geweest, dat verweerder Hammerman zijn
nieuwe eis tot vernietiging ingesteld had
binnen zes maanden na de bekendmaking
van de wet van 12 april 1947, overeenkomstig artikel 5 van deze wet, en dat
overigens deze eis niet binnen evengemelde termijn ingesteld is (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 5 van de
wet van 12 april 1947) :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door eerste verweerder opgeworpen
en afgeleid uit de nieuwe aard van het
middel:
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat de oorspronkelijke eis, ingesteld ten verzoeke van verweerder Hammerman, ertoe strekte nietig te doen verklaren of, in elk geval, te
doen << verbreken ll de overdracht van een
hem toebehorend handelsfonds, welke aanlegger · toegestaan was door de rechts,
voo1'ganger van de tweede verweerders
deurwaarder Osseel; dat deze vordering
gesteund was, enerzijds, hierop dat deze
de macht niet had die daad van beschikking te verrichten, en op de laagheid van
de prijs, en anderzijds; op bedrog;
Overwegende dat het bestreden arrest
van 4 november 1950 de eis inwilligt, doch
daartoe steunt op de bepalingen van de
wet van 12 april 1947 houdende instelling
van een wettelijk vermoeden ten bate van
zekere personen slachtoffers van zedelijke
dwang, welke bepalingen voor de eerste
maal v66r het hof van beroep ingeroepen
zijn;
Overwegende dat aanlegger doet gelden
dat dit arrest aldus niet, zoals het dit
middel heet, een uit de wet van 1947 afgeleid nieuw middel ingevolge de wet van
19±7 inwilligt, doch een nieuwe eis waarvan de oorzaak wezenlijk verschilde van
de oorzaken welke de juridische grandslag vormden van de v66r de eerste rechter gebrachte eis tot vernietiging of verbreking;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
vaststelt dat geintimeerden (onder wie
aanlegger) de ontvankelijkheid van de
« uitbreiding van het middel ll tot een
lastgeving, op 20 juli 19i0 in Frankrijk
verleend, niet betwisten, wat impliceert
dat zij a fortiori deze ontvankelijkheid
niet betwisten ten aanzien van de andere
overeenkomsten welke naderhand in bezet
BelgHl aangegaan zijn;

-----------

-276
Overwegende, anderzijds, dat aanlegger '
(BUYTAER'l'.)
in de v66r het hof van beroep genomen
conclusies niet betwist heeft dat appelARREST.
lant, hier eerste verweerder, door in hoger
beroep de bepalingen in te roepen van de
HET HOF; - Gelet op de bestreden
wet van 1947 welke toepasselijk zijn op beslissing, op 14 mei 19-57 gewezen door
alle v66r de bekendmaking ervan en op de hoge militieraad;
die datum niet definitief berechte zaken,
Over het derde middel, afgeleid uit de
zodoende enkel, zoals hij betoogde, een
schending van de artikelen 10, paranieuw mid del ingeroepen he eft;
Dat, meer nog, ·aanlegger zelf << nieuwe graaf 2, 1°, en 12, 4°, van de dienstplichtmiddelen )) genoemd heeft die welke appel- wet van 15 juni 1951 gewijzigd door de
lant - hier eerste verweerder - steunde wetten van 22 juli 1952, 14 december 19fi3,
op de besluitwet van 10 januari 1941 en 22 december 1953 en 12 maart 1954, doordat de hoge rnilitieraad, om de bedrijfsop de wet van 12 april 1947;
Overwegende dat, betreffende laatstge- inkomsten van de moeder van aanlegger
noemde wetsbepaling, hij zich ertoe be- op 32.281 frank vast te stellen, geen reperkt heeft te betogen dat appellant of kening gehouden heeft met het feit dat
zijn lasthebber niet behoord6 tot de kate- het bedrijfsinkomen van de moeder uit
gorie der in de wet aangeduide personen, de arbeid van aanlegger voortkomt en
en te pogen het vermoeden van zedelijke van het bedrijfsinkomen van aanlegger
dwang dat door die wet ingevoerd is, te afhangt :
niet te do en;
Overwegende dat het onderzoek van het
Overwegende tenslotte, dat hij in zijn middel het hof zou verplichten feitelijke
tweede conclusies, om zijn aanspraken te elementen na te gaan; dat het middel,
staven, op de voorbereid,ende werkzaam- welk. het recht en het feit vermengt, derheden tot de wet van 12 april1947 steunt; halve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat aanlegger aldus aanOver de eerste twee middelen, afgeleid
nam dat verweerder tot staving van zijn uit de schending van dezelfde wetsbepaeis enkel een nieuw middel deed gelden;
lingen, doordat de beslissing van de milidat de voorziening, door voor de eerste tieraad, overgenomen door de hoge milimaal v66r het Hof van verbreking te stel- tieraad, op de motivering steunt dat de
len dat voormelde verweerder een nieuwe breeder van aanlegger na zijn diensttijd
eis ingesteld had, een nieuw middel in- voor het gezin zal werken, dan wanneer
roept hetwelk, daar het aan de rechter de militieraad deze verplichting niet mits
over de grond niet voorgelegd is en enkel het voordeel van een uitstel ov een vrijop private belangen betrekking heeft, niet lating kan opleggen, en dan wanneer de
ontvankelijk is;
uitbetaling van een onderhoudsgeld buiOm die redenen, verwerpt de voorzie- ten de bevoegdheid van de hoge militiening; veroordeelt aanlegger tot de kosten. raad valt, een loutere gebeurlijkheid uitmaakt en tot nu toe tot geen vonnis aan10 januari 1958. -1• kamer. - Voorzit- leiding gegeven heeft :
ter, H. Wouters, eerste voorzitter.- VerOverwegende dat de bestreden beslisslaggever, H. Bayot. Gelijkluidende
sing vasts tel t « da t de bedrijfsinkomsten
concl!tsie, H. Depelchin, advocaat-genevan de weduwe, moeder van appellant
raal. - Pleiters, HH. Simont en Pirson.
(hier aanlegger), voor het kalenderjaar
voorafgaande aan de datum waarop de
aanvraag wordt inged_i~n.d, 32.281 frank
bedragen en bijgevolg hoger zijn dan het
2• KAMER. - 13 januari 1958
door de wet ter zake toegelaten maximum
van 30.000 frank )) ;
Overwegende dat artikel 10, para-MIDDELEN TOT VERBREKING. - Mrgraaf 2, van de wet van 15 juni 1951, om
LITIE. BESLISSING VAN DE HOGE' MILITIEeen dienstplichtige als kostwinner te kunRAAD. MIDDELEN SLECHTS OVERBODIGE
nen aanmerken, de gezamenlijke vervulMOTIEVEN BESTRIJDENDE.
MIDDELEN NIET
ling van drie voorwaarden welke het opON1'VAl\'KELIJK.
somt, vereist;
Zijn niet ontvanlcelijlc cle miclaelen die
Overwegende dat uit de door de bestreslechts zeke·re motieven der beslissing
den beslissing gedane vaststelling blijkt
van cle hoge milit-ieraacl bestrijclen, dan
dat een dezer voorwaarden ter zake niet
wanneer het clispositief floor een ander
voorhanden is;
motief gerechtvaa1·cligcl blijft (1).
Dat deze vaststelling volstaat om het
verwerpen van de aanvraag te rechtvaardigen;
(1) Verbr., 6 juni 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,
Overwegende dat de eerste twee middeI, 1084).
len, tegen overbodig;e motieven van de be-

-277streden beslissing gericht zijnde, van belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk zijn;
Over het vierde middel, afgeleid uit het
feit da t de bestreden beslissing de' a an
de hoge militieraad voorgelegde besluiten
en stukken niet beantwoord heeft :
Overwegende dat de voorziening de
wetsbepaling waarvan de schending door
het middel wordt ingeroepe:i:t niet vermeldt:
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
13 januari 1958. - 2" kamer. ~ Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Gilmet. - Gelijlcluidende oonolusie,

H. Paul J\IIahaux, advocaat-generaal.
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J\II!L!T!E. - UITSTEL EN VRIJLATING VAN
DIENST OP MORELE GROND. - STEUN VAN BET
GEZJN. - TE BESCHOUWEN INKOMSTEN. !NVALIDITEITSVERGOEDINGEN AAN DE VADER
VAN DE DIENSTPLICHTIGE UITGEKEERD. -BEDRAG IN REKENING KOMEND.
De te besoho~twen inkomsten om te beoordelen of een dienstplioht-ige een ttitstel, of de vrijlating van dienst als de
onmisbare steun van het gezin lean belcomen, begrijpen onder mee,- de aan de
vader ~tit_qelceerde invaliditeitsvergoedingen, wellce noohtans enlcel in rekening dienen te lcomen voor hun netto
bedrag, na attrek van de werkelijke of
fortaitaire bedrijfslasten (1). (Wet van
15 juni 1951, art. 10, par. 2, 1 o, al. 10,
en art. 12; 4o .)

(DE RIJST.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 3 juli 1957 gewezen door de
hoge militieraad;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 10, oaragraaf 2, 1°, van
de wet van 15 juni 1951, doordat de bestreden beslissing geweigerd heeft aan(1) Vergel. verbr., 7
PASIC., 1955, I, 738) en
1957, I, 868). Raadpl.
(Ar1·. Yerbr., 1953, blz.
1953, I, 636).

maart 1955 (Bull. en
18 maart 1957. (ibid.,
verbr., 20 apnl 1953
564; Bull. en PAsrc.,

legger als de onmisbare steun van het gezin te aanzien, om reden dat de gezamenlijke inkomsten het ter zake wettelijk
vastgesteld maximum van 30.0\lO frank
overschrijden, zulks op grond van de beschouwing dat de jaarlijkse invaliditeitsvergoeding evenals de vergoeding van de
Nationale federatie der verminkten in die
inkomsten moeten begrepen worden, dan
wanneer zij geen werkelijke inkomsten
of netto-inkomsten uitmaken en beide, of
althan,; de invalitliteitsvergoeding, als
vertegenwoordigende de vergoeding van
een ondergane schade moeten beschouwd
worden en dan wanneer uit het feit, dat
beide als niet belastbare bedrijfsinkomsten door de wet op de inkomstenbelastingen worden aangezien ofwel geheel of
gedeeltelijk van belasting worden vrijgesteld, niet volgt dat zij als werkelijke of
als netto-inkomsten dienen te worden
aangezien :
Overwegende, enerzijds, dat, luidens
artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet
van 15 juni 1951, de gezamenlijke inkomsten van de vader en de moeder van de
dienstplichtige niet enkel de bedrijfsinkomsten, die in de bedrijfsbelasting belastbaar zijn, omvatten, doch ook alle
andere netto-inkomsten, welke ook de
herkomst ervan weze;
Overwegende, anderzijds, dat luidens
artikel 29, paragraaf 4, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd door de wetten van
8 maart 1951 en 28 maart 1955, de pensioenen, renten en vergoedingen verleend
krachtens de wetgeving betreffende de
toekenning van hulp in geval van vroegtijdige invaliditeit, de pensioenen aan de
slachtoffers van, werkongevallen en aan
congenitale verminkten evenals de vergoedingen toegekend krachtens die wetgeving betreffende verzekering tegen
ziekte of invaliditeit, de vergoeding wegens arbeidsongevallen, of die door beroepsziekten veroorzaakt ,zijn, alsook de
pensioenen, renten en vergoedingen door
de erkende mutualiteitsverenigingen toegekend aan de vrije verzekerden als verzekering in geval van ziekte of invalic1iteit of als herstel van schade wegens arbeidsongevallen aan niet-loontrekkende
arbeiders verleend, belastingvrijdom genieten;
Overwegende dat laatstvermelde wetsbepaling aldus de geldmiddelen, waarmede de bestreden beslissing rekening
heeft gehouden als bedrijfsinkomsten beschouwt;
Overwegende noelltans dat, ingevolge
de artikelen 26, paragraaf 1, en 29, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten
de in de daarin bepaalde voorwaarden
bedoelde inkomsten slechts als « netto »
voorkomen na aftrek van de bedrijfslas-
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ten, welke bij gebreke van bewijskrachtige gegevens op 25 t. h. van de bezoldigingen bepaald worden;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing en uit de stukken waarop het hof
acht vermag te slaan geenszins blijkt dat
door de hoge militieraad met deze aftrek
rekening gehouden werd, zoals door artikel 10, p:uagraaf 2, van de wet van
15 juni 1951 vereist wordt;
Dat het middel dienvolgens in die mate
gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de verbroken beslissing; verwijst de zaak naar de hoge militieraad
anders samengesteld.
13 januari 1958. -

2° kamer. ~ Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. ~ Gelijlclu·idende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° PUBLIEKE VORDERING. -

UITDOVING DOOR DE BE'l'ALING ENER GELDSOM EN DE
A~'S'l'AND DER VOORWERPEN ONDERHEVIG AAN
VERBEURDVERKLARING. - BETALING DEB SOM
DOOR HET OPENBAAR MINIS1'ERIE VAS'l'GES'l'ELD
EN YERKLARING VAN AFS'l'AND DER BOVENGE:MELDE

VOOR~VERPEN,

BINNEN

DE

BEPAALDE

'l'ERMIJN. - PUBLIEKE VORDERING UI'l'GEDOOFD.
2° VERBREKING.- BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUS1'ITIE. - STRAFZAKEN. - PuBLIEKE VOHDERING Ul'l'GEDOOFD DOOR DE BE'l'ALING ENEH GELDSOM EN DE AFSTAND DER
VOORWERPEN ONDERHEVIG AAN VERBEURDYERKLARING. - VONNIS VAN VEROORDELING.
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
1 o In de ge1-'allen voorzien bij artilcel 166
van het Wetboek van strafvordering
wordt de p'ltblielce vo1·dering uitgedoofd
door de betaling der geldsom door het
openbaaT ministe1·ie vastgesteld en de
af~tand der voOTwerpen aan veTbettrd.veTlclaring andeThevig, zo ze binnen de
bepaalde termijn veTT'icht woTden (1).

2° Op vooTziening van de pTocnreuT gene1'aal op uitdrulclcelijlc bevel van de Minister van ju.stit-ie ingesteld, veTnieti,qt
het hof, zoncler veTWijzin,q, het vonnis
een veToonleling ttitspTelcencle wegens
een feit ten aanzien 1van hetwelk cle
pttblielce voTclering 'ltitgecloofcl was door
(1) en (2) Verbr., 15 october 1956 (Bull. en
PASIC.,

1957, l, 147).

de betalin,q ener geldsom en de atstand
deT vooTWeTpen aan veTbeurdverlclaTing
ondeTheviu, veTricht onder de vooTwaUTden vooTzien bij aTtilcel 166 van
het Wetboelc van stmfvordeTing (2).

(Wetboek van strafv., art. 441.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN VERBREKING, IN ZAKE JACOBS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de vordering
van de Heer procureur-generaal bij het
Hof van verbreking luidend als volgt :

« Aan de tweede kamer van het Hof
van verbreking,
>> De ondergetekende procureur-generaal
heeft de eer uiteen te .zetten dat, bij brief
van 13 november 1957, bestuur der wetgeving, 1" sectie, litt. A. P., nr 130.836/19,
de Minister van justitie hem, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van
strafvordering, uiWrukkelijk heeft gelast
aan het hof aan te geven het in kracht
:van gewijsde gegaan vonnis dat, bij verstek, door de Politierechtbank te Veurne,
op 8 november 1956, werd gewezen ten
laste van Carolus Jacobs, handelaar, geboren te · Tildonk op 9 mei 1902, wonende
te Herent, Hambosstraat, nr 4;
» Bij dit vonnis werd voornoemde Carolus Jacobs veroordeelcl tot een geldboete van 50 frank, verhoogd tot l.OOD fr.,
of acht dagen vervangende gevangenisstraf, tot de verbeurdverklaring van het
aangeslagen visgerief en tot de kosten,
weg~ns inbreuk op artikel 7 van de wet
van· 1 juli 1954 om gevist te hebben. zonder visverlof;
» Die veroordeling werd uitgesproken
niettegenstaande Jacobs, tot inwilliging
van de uitnodiging welke de ambtenaar
van het openba:ir ministerie hem overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek
van strafvordering had gericht, binnen de
bepaalde termijn, de som van 200 frank
aan de ontvanger der geldboeten te
Veurne door beniiddeling van het postcheckambt had overgemaakt en afstand
van de inbeslaggenomen vislijn had gedaan;
·
)) Die betaling en die afstand hadden
de publieke vordering uitgedoofd;
)) Door de betichte te veroordelen heeft
het aangegeven vonnis artikel 166 van het
Wetboek van strafvordering geschonden;
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan
het hof zou behagen het voormeld vonnis
van de Politierechtbank te Veurne te vernietigen; te bevelen dat melding van zijn
arrest zal gemaakt worden op de kant

-

279

van de vernietigde besiissing{"te · zeggen
dat er geen aanleiding :ls tot 'rerwijzing.
JJ Brussel, 18 novembei· .1957.
N am ens de procureur-geriera,al,
de advocaat-generaal, ·
(get.) P. Mahaux. JJ
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
:van strafvordering, d,e beweegredenen
aannemende van de voorafgaande .vordering; vernietigt gezegd vonnis van de
Politierechtbank te Veurne dd. 8 november 1956 waarbij de genaamde Carolus
Jacobs veroordeeld werd; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing,

LAGE 1, Nr l. - GEVAARSTEKENS EN GEBODSTEKENS.- TEKEN Nr 1a (OMGEKEERDE DRIEHOEK). - DnAAGWIJDTE.

8° VERKEER. - VooRRANGEN. - WEGcoDE, ARTIKEL 16-2, a. - 0PENBARE WEG
VOORZIEN VAN EEN SPOOR. - VOORZIEN VAN
EEN TEKEN Nr 3 (SINT-ANDREASKRUIS). ----'
0PENBARE WEG ZIJN KARAKTER VAN HOOFDWEG BEHOUDENDE.·

1° Artilcel 110 van de wet van 15 j~mi
1899, volgens wellc, wannem· het mili-

tair gerechtshof rechtstreelcs een ojjicier
berecht, de militai·re leden die beneden
de betichte zijn in graad, vervangen
worden door plaatsvervangers van hogere graad, is niet toepasselijlc wanneer
het militai1· ge1·echtshof rechtstreelcs
een officier met de graad van majoor
13 januari 1958. - 2• kamer. __:__. l;oO!'berecht.
zUter, H. Vandermersch, raadsheer waar2° Bij gebrelc aan voldoende vaststellinnemend
voorzi tter.
V er slarm.ever,
gen in de bestreden beslissing en in de
H. Rutsaert. - Gelijlclnidende concl1tsie,
processen-verbaal van de terechtzittinH. Paul Mahaux, advocaat-gimer~al.
gen, mag de regelmati,qheid van de sa.·.menstelUng van het militair gerechtshof
dat deze beslissing gewezen heett blijlcen uit wettelijlce en publielce alcten,
en onder meer nit de belcendmalcing, in
2• KAMER. - 13 januari 1958
het Belgisch Staatsblad, der lconinlclijlce besl1titen tot benoerning der ojji1° RECHTERLIJKE INRICHTING.
oieren het hof samenstellende (1).
SA~IENSTELLING VAN DE ZETEL. STRAFZAKEN. J\IIILITAIR GERECHTSHOF RECHT- · 3° Het artilcel 122, aUnea 4, der Wegoode
van 8 april 1954, volgens wellc de v661S'rREEKS EEN OFFICIER MET DE , GRAAD VAN
de daturn van inwerlcingtreding van dU
MAJOOR BERECHTENDE. - ARTTKEL ll0 VAN
1·eglement
op de openbare weg aangeDE WET VAN 15 JUNI 1899 NIET TOEPASSEbrachte telcens en waarvan de syrnboLIJK.
len niet overeenste1nmen met die wellce
in de bijlagen van dit reglement afge2° RECHTERLIJKE INRICHTING .. SAMENS'l'ELLING VAN DE REOH'l'SMACHT. beeld zijn, geldig bleven tot 1 januari
STRAFZAKEN. - MILITAIR GE.RECHTSHOF~ 1956, is niet van toepassing zo cle beteREGELMATIGHEID VAN DEZE SAMENSTELLING,
lcenis alleen der syrnbolen van de telcens
- BEWIJS.
veranderd werrl. In dit geval, bezitten
de telcens hun nieuwe betelcenis vanaf
3° VERKEER. VERKEERSTEKENS. 15 j1tni 1954, datum van de inwerkingWEGCODE, ARTTKEL 122, ALINEA 4. - DRAAGtreding van het reglement.
WIJDTE VAN DEZE OVERGANGSBEPALING.

4°

VERKEER. VER:KEERSTEKENS.
WEGCODE, ARTTKELEN 93 EN 122, ALINEA 1,
EN BIJLAGE 1, W 3. -'--- (( SINT-ANDREASKRUIS ll TEKEN. - BETEKENIS.

5° VERKEER. -

WEGCODE, AR'J'TKELEN 7-2
EN 9:!, ALINEA 2. - TEKEN N" 3 (SINT-ANDREASKRUIS). GELDIGHEID. VDORWAARDEN.

4° Vanaf 15 i'uni 1954, dat1trn van de ·inwerlcingtreding van

de

W egoode van

8 april 1954, wijst het telcen nr 3,
ci Sint-Anclreaslcru.is JJ, op een << lcruispnnt waar germ enlcele -weg hoofdweg
is JJ (2). (Wegcode van 8 april 1954, artikelen 93 en 122, al. 1, en bijlage 1,
nr 3.)

5° Het verlceerstelcen w 3 (Sint-Anclreas-

6°

VERKEER. VERKEERSTEKENS.
WEGCODE, ARTTKEL 93. GEVAARSTEKEN.
- DRAAGWIJDTE. - 0NDERSCHEID.

7°

VERKEER. VERKEERSTEKENS.
WEGCODE, ARTIKELEN 93 EN 97, EN BIJ-

lcntis), voorzien b·ij al'tikel 93 en bijla,qe 1 van cle W egcode van 8 april 1954,
dringt zich op aa-n de weggebntilcer
wanneer het 1'e{JBlmatig naar de vorm
en volcloend,e ziohtbaar is en het om-

(1) Verbr., 14 februari 1955, twee arresten
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 631 en 633), en de
arresten vermeld in de nota's .onder .deze beslissingen.

(2) Ret koninklijk besluit van 4 juni 1958
!weft, in zijn artikelen 5 en 56, io, de betekenis, de aard en de gevolgen van het teken nr 3
gewijzigd.

-280trent het lcrwispunt ~vaarop het toepasselijlc is ellce verwarring ttitsluit, zelfs
indien het op minder dan 90 meter of
mee1' clan 200 meter van het lcrttispttnt
geplaatst is (1). (Wegcode van 8 april

1954, art. 7-2, en 94, al. 2.)
6° In strijd met cle verbocls- of geboclstelcens, wijzen de eigenlijke gevaarsteTcens, en onder meer het telcen nr 3
(Sint-Andreaskntis) noah op een verbod
noah op een gebod. cloah op een bepaald
of niet bepaald gevaar,· ze wijzigen alcltts de vom-rangsregelen niet voorzien
bij a1·tilcel 16-2 van cle W egaode van
8 april 1954 (2). (Wegcode van 8 april

1954, art. 93 en 97.)
7° Hoewel gerangsahilct blijvende tussen
cle IJCVUa1'Stelcens, is teken nr 1a (omgelceerde driehoelc) een gebodstelcen geworden sinds cle wijzigingen aan cle
Wegaode van 8 april 1954 door de arUlcelen 1 en 2 van het lconinlclijlc beslttit
van 15 jttn·i 1954 gebraaht. (Wegcode

van 8 april 1954, art. 93 en 97, en bijlage 1, nr 3, gewijzigd door kon. besl.
van 15 juni 1954, art. 1 en 2.)
8° Een openbare weg voorzien van een
spoor verliest zijn lcaralcter van hoofdweg niet door het enlcel feU clat hij
voorzien is van het verlceerstelcen n' 3
(Sint-Andreaslcrttis), eenvottdig gevaarstelcen (3). (Wegcode van 8 april 1954,

art. 16-2, a, en 93.)
(VANDIJCK, T. LOBBINGER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 maart 1957 gewezen door
het militair gerechtshof;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 140, 110 van
de wet van 15 juni 1899 inhoudende
titel II van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger, 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, uitgesproken in de zaak van eiser, die majoor
in het Belgisch leger is, gewezen werd
door het militair gerechtshof waarin gezeteld hebben majoor Meyus en majoor
de Ville de Goyet, zonder dat noch door
het arrest, noch door enig stuk van de
procedure dat door het Hof van verbreking in acht zou kunnen genomen worden, vastgesteld werd dat beide voor(1) VergeL verbr., 31 october en 7 november
1955 (Bull. en PASIC., 1956, I, 190 en 218).
(2) en (3) Het koninklijk besluit van 4 juni
1958 heeft, in zijn artikelen 5 en 56, 1°, de betekenis, de aard en de gevolgen van het teken
ur 3 gewijzigd.

noemde majoors hoger in dienstouderdom
waren dan majoor Vandijck, eiser, die
als betichte verscheen, dan wanneer, volgens artikel 140 van de wet van 15 juni
18S9, een officier, die minder dienstouderdom heeft, geen enkel rechterlijk ambt
mag waarnemen ten opzichte van een
officier die onder is in zijn graad, dan
wanneer uit de bewoordingen van het bestreden arrest het Hof van verbreking
onmogelijk kan uitmaken of de voorschriften van gezegd artikel al dan niet
nageleefd werden en, bijgevolg, of het
arrest al dan niet wettelijk gewezen
werd, dan wanneer het bestreden arrest
aldus als onvoldoende gemotiveerd voorkomt:
Overwegende dat artikel 110 van het
Wetboek van strafrechtspleging voor het
leger luidt : « Wanneer de betichte rechtstreeks is onderworpen aan de rechtsmacht van het krijgsgerechtshof, worden
de leden, die beneden hem zijn in graad,
vervangen door de plaatsvervulkrs van
hogere graad >> ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de kamer van het militair gerechtshof welke aanlegger, die majoor is, veroordeeld heeft, samengesteld was, benevens de voor.zitter, uit een luitenant-generaal, een kolonel en de majoors Meyus
en de Ville de Goyet;
Dat, wijl de militaire leden van de zetel hoger of ten minste zo hoog in graad
waren als aanlegger, voormeld artikelllO,
hetwelk door het middel wordt ingeroepen zonder dat evenwel wordt aangewezen hoe het werd geschonden, ten deze
niet toepasselijk kon zijn;
Dat, in zover het de schending van gemeld artikel inroept, het middel niet kan
aangenomen worden;
Overwegende dat, zo de regelmatigheid
van de samenstelling van een rechtscollege hoofdzakelijk uit de vermeldingen
van de .gewezen beslissing moet blijken,
desnoods aangevuld door deze van de
processen-verbaal van de terechtzittingen,
zij eveneens mag blijken onqer meer uit
wettelijke en publieke akten waarvan,
vooraleer uitspraak te doen, dit college
kennis moest nemen en die, derhalve moeten worden geacht van de procedure deel
uit te maken;
Dat in zover het de schending van artikel '97 van de Grondwet inroept, het
middel naar recht faalt;
Overwegende enerzijds, dat blijkt uit
het Belgisah Staatsblad van 14 februari
1954 dat majoor Meyus op 26 december
1952 tot die graad werd benoemd bij koninklijk besluit nr 2526 van 14 januari
1954, en uit dit van 28 juli 1956 dat majoor de Ville de Goyet op 26 maart 1954
tot die graad werd benoemd bij koninklijk besluit nr 4870 van 23 juli 1956;
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Staatsblad van 28 juli 1956 dat aanlegger
op 26 maart 1955 tot de graad van majoor
werd benoemd bij koninklijk besluit
nr 4870 van 23 juli 1g56 ;
vVaaruit volgt dat, in de graad van
majoor, aanlegger minder dienstouderdom heeft dan de twee voornoemde leden
van het militair gerechtshof;
Dat, in zover het de schending van artikel 140 van de wet van 15 juni 1899
inroept, het middel feitelijke grondslag
ll1iSt;

Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 122, alinea 4,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, 131 van het koninklijk besluit van
1 februari 1934, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben dat de
Merckemlaan en de De Wittelaan, waarop eiser en verweerder onderscheidenlijk
reden, beide voorzien waren van het teken 3, beslist heeft dat dit teken, al werd
het ·geplaatst' v66r het in voege treden
van het koninklijk besluit van 8 april
1954, toch op 30 juni 1g55, dag van het
ongeval, de betekenis had die in de bijlage I van gezegd koninklijk besluit vermeld is, dit is cc kruispunt waar geen enkele weg hoofdweg is JJ, en dat dienv.olgens eiser over geen voorrang beschikte
en de voorrang van verweerder, die van
rechts kwam gereden, moest eerbiedigen,
dan wanneer het teken 3 (Sint-Andreaskruis) slechts vanaf 1 januari Ul56 de
betekenis had welke er door het koninklijk besluit van 8 april 1g54 aan gegeven
werd, dan wanneer dit teken, tot 1 januari 1956, de vroegere betekenis bleef
behouden die er aan gehecht was v66r de
inwerkingtreding van gezegd koninklijk
besluit, onder meer door artikel 131 van
het koninklijk besluit van 1 februari 1g3±
dit wil zeggen dat er op enkele meters
een kruising was, wat niet van aard was
om de rangschikking van de betrokken
wegen te wijzigen, dan wanneer bijgevolg
eiser over de voorrang beschikte en zijn
veroordeling · niet wettelijk gemotiveerd
is :
Overwegende dat het arrest aanlegger
veroordeelt wegens het wanbedrijf voorzien bij de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek uitsluitend op grond dat hij
de voorrang van rechts, die· hij aan verweerder schuldig was, niet heeft geeerbiedigd;· dat het erop wijst dat het ten
laste van aanlegger gelegde feit zich
voorgedaan heeft in het kamp van Leopoldsburg, zijnde een militair domein, en
dat, ingevolge artikel 42 van de algemene
orders van 5 juli 1g54 het verkeer in dit
kamp geregeld is door de voorschriften
van het koninklijk besluit van 8 april
1g54 houdende Algemeen Reglement op de
politie van het wegverkeer;
Overwegende dat het middel rust op

een verwarring tussen de betekenis van
een verkeersteken en het symbool dat,
naargelang van het geval, de aard van
het gevaar, die van het verbod of het gebod, of die van de aanwijzing aangeeft;
Overwegende dat artikel 122, alinea 4,
van het Algemeen Reglement van 8 april
1954 bepaalt dat de v66r de datum van
inwerkingtreding van dit reglement op de
openbare weg aangebrachte tekens waarvan de symbolen niet overeenstemmen
met die welke in de bijlagen 1, 2, 3 en 4
van dit reglement afgeheeld zijn, geldig
blijven tot 1 januari 1g56;
Dat die bepaling vreemd is aan de nietovereenstemming van betekenis van de
symbolen voorkomend op de verkeerstekens, zoals die betekenis door gemeld reglement wordt gegeven, met die welke
door het Algemeen Reglement op de politie van het vervoer en het verkeer van
1 februari 1g3! aan identieke symbolen
werd gegeven ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat, op het ogenblik van het ongeval, het
symbool van het teken aangebracht bij
het naderEm van het kruispunt, alwaar
de aanrijding plaats vond, een Sint-Andreaskruis was in een gelijkzijdige driehoek met witte achtergrond en rode rand,
wat totaal overeenstemt met het symbool
dat afgebeeld is onder nr 3 in bijlage I
van het koninklijk besluit van 8 april
1954·
D~t het arrest daaruit wettelijk heeft
afgeleid dat, op de dag van het ongeval,
bedoeld gevaarsteken geen andere betek:enis kon hebben dan die vermeld in beboelde bijlage;
Dat het mid del naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 7, alinea 2,
94 van het koninklijk besluit van 8 april
1g54, 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na soeverein in feite
vastgesteld te hebben dat het gevaarsteken nr 3 zich niet bevond, zoals voorzien
door artikel 94, op go tot 200 meter van
de kruising, maar wel op min of meer
75 meter ervan, beslist heeft dat die omstandigheid niet van aard was het verplichtend karakter ervan te ontzenuwen,
om reden dat het teken regelmatig was
naar de vorm en dientengevolge eiser
plichtig verklaard heeft aan slagen en
verwondingen, dan wanneer eiser geen
misdrijf heeft kunnen plegen door een
niet-verplichtend gevaarsteken niet in
acht te nemen :
Overwegende dat, naar luid van artikel 7-2 van het Algemeen Reglement van
8 april 1g54, de weggebruikers de met het
oog op de regeling van het verkeer geplaatste tekens in acht moeten nemen zodra de.ze laatste regelmatig naar de vorm
en voldoende zichtbaar zijn;
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van gemeld reglement de wettelijk gemachtigde overheden verbiedt het gevaarsteken nr 3 op een andere afstand
dan op 90 tot 200 meter afstand van het
kruispunt aan te brengen, daaruit evenwei niet mag worden afgeleid dat dit
verkeersteken zich, door zijn enkel bestaan, niet aan de weggebruikers zou opdringen wanneer dit teken overeenstemt
met het model dat in de bijlagen van .het
reglement voorkomt, het regelmatig naar
de vorm en voldoende zichtbaar is en het
omtrent het bepaald kruispunt , waarop
het toepasselijk is elke ve.rwarring · uitsluit; dat het begrip van afstand vreemd
is aan dit van regelmatigheid naar de
vorm;
Overwegende dat, zoals reeds in het
antwoord op het vierde middel vermeld,
het arrest niet alleen vaststelt dat bedoeld verkeersteken regelmatig is naar
de vorm, maar bovendien dat aanlegger
niet betwist dat het teken zichtbaar was,
dat hij niet voorhoudt dat hij zich desbetreffend heeft kunnen vergissen en
evenmin dat het te dicht bij het kruis.punt aangebracht is om zich er tijdig rekenschap van te geven;
Dat die vaststellingen volstaan tot
rechtvaardiging van de beslissing dat,
spijts bedoeld teken .zicb slechts oo ongeveer 75 meter van het kruispunt bevond,
die omstandigheid niet van aard is de
geldigheid van dit teken aan te tasten;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7-2, 16-2-a,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest, na soeverein in feite
vastgesteld te hebben dat de Merckemlaan, waarop eiser reed, van sporen voorzien was en dus hoofdweg was ten opzichte van de De Wittelaan waaruit verweerder kwam gereden, beslist heeft dat
desondanks eiser over de voorrang tegenover verweerder niet beschikte, en hem
nit hoofde van onvrijwillige slagen en
verwondingen veroordeeld heeft, om reden dat beide voornoemde lanen voorzien
waren van een verkeersteken 3, waarbij
bepaald wordt dat het genaderd kruispunt voor geen enkele weg hoofdweg is,
en dat dientengevolge eiser, die de doorgang moest vrijlaten voor verweerder die
te zijnen opzichte van rechts kwam, verantwoordelijk was voor het kwestieus
ongeval, dan wanneer, volgens m;tikel 16-2-a, de openbare wegen voorzwn
van een of meer sporen hoofdwegen zijn
ten opzichte van alle andere wegen en
deze voorrang absoluut is :
Overwegende da t, naar luid van het
arrest, het teken nr 3, volgens artikel 93

van. de Wegcode en bijlage 1 ervan, een
gevaarsteken is dat client om de weggebruikers tegen het bestaan van een gevaar te, waarschuwen en om de aard
hiervan aan te geven;
Dat het arrest daaruit afleidt dat dit
teken zich dus aan alle weggebruikers
opdringt, inbegrepen deze die, .zoals aanlegger, een weg volgt waarin sporen liggen, zodat hij de doorgang moest vrijlaten voor verweerder die van rechts
kwam;
Dat het arrest dit besluit motiveert
door de overweging cc dat inderdaad de
voorrang voorzien bij artikel 16-2-a,
l:llechts geldt voor zoveel die voorrang in
de loop van het parcours waarop hij
slaat niet opgeheven wordt door een verkeersteken dat bepaalt, zoals in het onderhavig geval, dat het genaderd kruispunt voor geen enkele weg hoofdweg is ll ;
Overwegende dat zodoende het arrest
de draagwijdte van het teken nr 3 miskent hetwelk, door artikel 93 van het
Algemeen Reglement zomede door bijlage 1 ervan, als gevaarsteken wordt aangemerkt, dit is als een verkeersteken dienend om de weggebruikers tegen het bestaan van een gevaar te waarschuwen en
om de aard hiervan aan te geven ;
Dat, in strijd met de verbods- of gebodstekens, voorzien bij de artikelen 97
en ·volgende van het reglement en bij de
bijlagen 2 en 3 ervan, alsmede met het
teken nr 1a waarvan de bijzondere bepalingen van de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit van 15 juni 1954 tot
aanvulling van dat reglement een gebodsteken hebben gemaakt, de gevaarstekens,
en inzonderheid het teken nr 3, de weggebruikers niet op een verbod of een gebod wijzen doch slechts op het bestaan
van een bepaald of niet beoaald gevaar;
Dat voormeld gevaarsteken niet tot
uitwerking kan hebben de voorrang te
wij.zigen zoals die door artikel 16-2-a van
het reglement c< ten opzichte van elke andere weg ll wordt bepaald in voordeel van
de openbare wegen waarin ten minste een
spoor ligt;
Dat, in die mate, het middel gegrond
is;
Overwegende dat de verbreking van de
beslis~ing over de publieke vordering deze
van de beslissing over de burgerlijke
vordering medebrengt;
Overwegende dat aanlegger vordert dat
verweerders, hierdoor bedoelend de burgerlijke partij en de Staat, hoofdelijk tot
de kosten zouden veroordeeld worden;
Dat die hoofdelijkheid door geen enkel
wetsbepaling is voorzien;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van het
onderhavig arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissirig;
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veroordeelt verweerder Lobbihger tot de
kosten; yerwijst de zaak naar het militair gerechtshof anders samengesteld.

-

zijn tegen de beslissill!?:' gewezen over de
vordering van het openbaar ministerie
tegen aanleggers :
·

Over het middel van ambtswege, afge13 januari 1958. - 2" kamer. ~ Voorleid nit de schending van de artikelen 18
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever, · van het koninklijk besluit van 8 april
H. Belpaire. ~ Gelijlclnidende (fonclnsie, U54 en 97 van de Grondwet :
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Struye.
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VEHKEER. VooRRANGEN. WEGCODE,
ARTIKEL 18. VEROORDELING WEGENS INBREUK OP DEZE BEPALING. V ASTSTELLING
DAT DE BETICHTE GENOODZAAKT WERD OP DE
SPOREN STIL TE STAAN OM REDE VAN EEN
0NWE'f'l"ELI.JKE VEROORDELING.
DERDE. -

Is onwettelijlc de beslissing die een bestttttrder veroordeelt om, bij het naderen van een spoorvoertttig, het svoor in
de ovenbare weg aan_qelegd niet vrijge~
maalct te hebben, dan wanneer zij ter
zelfder Ujd vaststelt dat de betichte
genoodzaa1ct werd, ten gevolge van de
manmttvre van een derde, op gezegd
spoo1· stjl te staan (1). (Wegcode, arti-

kel 18.)
(T'SYEN EN N. V. « LES PATRONS CHARCUTIERS
REUNIS, T. SANTENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet oo het bestreden
vonnis, op 28 maart 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. Over de voorzieningen van T'Syen,
betichte. en van de naamloze vennootschap « ·Les Patrons charcutiers reunis >>,
burgerlijk verantwoordelijke partij :
A. in zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
publieke vordering ingesteld tegen verweerders Santens :
Overwegende dat aanleggers de nodige
hoedanigheid niet hebben om zich tegen
deze beslissing te voorzien;
Dat de voorzieningen derhalve niet ontvankelijk zijn ;

B. In zover de voorzieningen gericht
(1) Raadpl. verbr., 16 mei 1949 (A•·r. Ve•·br.,
1949, blz. 332; Bull. en PASIC., 1949, I, 374),
5 october 1953 (Bull. en PASrc., 1954, I, 78),
27 februari 1956 (ibid., 1956, I, 668), en de
nota's onder deze arresten.

Overwegende dat eerste aanlegger wegens inbreuk op artikel 18 van: de Wegcode vervolgd werd;
Ove~wegende dat het bestreden vonnis
enerzijds vaststelt dat na de tram M
links voorbijgestoken te hebben, de auto
van eerste aanlegger, « zich genoodzaakt
zag op de tramsporen te moeten stilstaan
om niet in botsing te komen met de
vrachtwagen van Santens die uit het huis
nr 377 kwam gereden »;
Dat het anderzijds besHst dat « het feit
ten Iaste van Josephus T'Syen door de
eerste rechter weerhouden door het ter
zitting gedane onderzoek bewezen is gebleven »;
Overwegende dat door alzo te beslissen
dat eerste aanlegger artikel 18 van de
Wegcode niet nageleefd heeft, dan wanneer zij vaststelde dat eerste aanlegger
ten gevolge van de door Santens uitgevoerde manamvre « zich genoodzaakt
zag » op de tramsporen stil te staan, de
correctionele rechtbank evenvermeld artikel geschonden heeft en haar beslissing
niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
II. Over de voorziening van de naamloze vennootschap « Les Patrons charontiers rennis », burgerlijke partij :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 17 van de Wegcode en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat, na de elementen van een inbreuk op artikel17 van
de Wegcode ten laste van eerste verweerder te hebben vastgesteld de correctionele
rechtbank beslist dat « geen strafbaar
feit ten Iaste van Marcel Santens weethouden zijnde » « de ganse verantwoordelijkheid voor het ongeval ten laste van
;r osephus T' Syen valt » en zich onbevoegd
verklaart om over de eis van de burgerlijke partij naamloze vennootschap « Les
Patrons charcutiers reunis >> uitspraak te
doen, dan wanneer dergelijke motivering,
welke tegenstrijdig is, met een gebrek
aan motivering gelijk staat alsook de bepalingen van a,rti,kel 17 van de W egcode
schendt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt « dat T'Syen, op het ogenblik
dat hij zijn inhalingsmanamvre geeindigd
had en dat hij bereid was zijn nlaats op
de rechterkant te hernemen, zich bevond
v66r een vrachtwagen bestuurd door Marcel Santens, die achterwaarts uit de
poort van het huis dragende het ur 377
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gereden kwam en waarvan de beweging
door Maurice Santens, burgerlijk verantwoordelijk voor de eerste, die zich op de
rijweg bevond, geleid werd JJ;
Overwegende dat, na de elementen
welke een inbreuk op artikel 17 van de
Wegcode zouden uitmaken alzo vastgesteld te hebben, het bestreden vonnis
nochtans beslist « dat de gause v~rant
woordelijkheid van het ongeval ten laste
van Josephus T'Syen valt... dat men Marcel Santens niets kan verwijten, dewelke
heel voorzichtig achterwaarts gereden
kwam en .zijn manceuvre door Maurice
Santens, die zich op de rijweg bevond,
deed leiden >> ;
Overwegende dat deze motieven tegenstrijdig zijn; dat zij de beslissing~ van
het bestreden vonnis niet rechtvaardigen
en alclus de in het middel aangeduide
artikelen geschonden hebben;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, behalve in zover het uitspraak gedaan heeft over de tegen Marcel Santens en Maurice Santens ingestelde publieke vordering; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers tot een vierde en verweerders tot
de overblijvende drievierden der kosten;
verwijst de alzo beperkte zaak naar de
Oorrectionele Rechtbank te Leuven, rechtdoende in hoger beroep.
13 januari 1958. - 2• kamer. ~ Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Gilmet. Gelijlcl•ttidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 15 december 1956 en 25 april
1957 gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
L In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 15 december 1956 :
Overwegende dat nit de stukken van
de procedure blijkt dat het tegen aanlegger bij verstek gewe--.1en arrest hem op
20 februari 1957 te zijner woonplaats
werd betekend;
Overwegende dat de verklaring tot verbreking tegen dit arrest op 6 mei 1957
werd gedaan, dit is na het aflopen van
de aan de veroordeelde verleende termijn
om zich in verbreking te voorzien, termijn die op 3 maart 1957 na het verstrijken van de gewone termijn van verzet
een aanvang heeft genomen;
Overwegende dat, te laat ingesteld
zijnde, de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen het arrest van 25 april 1957 :
Overwegende dat de substantiille of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen. verwerpt de voorziening; veroordeelt :ianlegger tot de kosten,
13 januari 1958. - 2• kamer. ~ Vo01·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. van Beirs. - GeUj"Muidende concl~t
sie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

13 januari 1958

VOORZIENING IN VERBREKING.
TERMIJN. - STRAFZAREN. - VoORZIENING
VAN DE BE1'ICHTE TEGEN EEN BESLISSING BIJ
VERSTEK. - UITGANGSPUNT VAN DE TERMIJN.
De tenn·ijn van tien vrije dagen waarover de betichte besch·ilct om zich te
voo1·z·ien tegen een besUssing tegen hem
gewezen bij verstelc en die vatbaar was
voo1· verzet, neemt aanvang bij het verstrijken 1;an de gewone termijn voo1·
het ve1·zet, zeljs zo de betelcening van
deze besliss·ing niet gedaan werd .sprelcende tot z·ijn persoon (1).

(1) Verbr., 20 juli 1956 (Bull. en PASIC., 1956,

J:, 1293),

(HOEFNAGELS.)
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VERBREKING, BEVOEGDHEID.
STRAFZAREN. - VERJARING. - 'MACH'!~ VAN
RET HOF NA TE GAAN OF DE PUBLIEKE VORDERING AL DAN NIET VERJAARD IS.
2° STRAF.- VERVANGENDE GEVANGENISS'rRAF.
- MATERlELE BAMENLOOp VAN WANBEDRIJYEN, - SAMENVOEGING DER VERVANGENDE GEVANGENISSTRA~'FEN. MAG DE ZES MAANDEN
NIET TE BOVEN GAAN.
3° VERWIJZING NA VERBREKING.S1'RAFZAKEN. - VERBREKING VAN EEN BESLISSING IN ZOVER DEZE, DE UITGESPROKEN
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN NIET HEEFT
VERMINDERD, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60
VAN HE'r STRAFWE'fBOEK. - GEDEEL1'ELIJKE
VERBREKING l'>IE'f VERWIJZING.
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1° Het Hot van verbrelcing heett de macht
na te gaan, f,n de haar voorgelegde
rechtsple,qinu, ot de tnrblielce vorderinp
al dan n·iet verjaard is (1).

2° Behoudens bijzondere wettelijlce bepaling, mo,qen de vervan,qende uevangenisstrafj'en, in geval van samenlopende
wanbedrijven uitgesprolcen, niet boven
zes maanden samengevoegd worden (2).

(Strafwetboek, art. 40 en 60.)
.3° De verbrelcin,q ~titgesprolcen in zover
een beslissin,q het totaal de1· vervangende gevangenisst1·atten wegens samenlopende wanbedrijven ~titgesprolcen niet
heett vermindera overeenlcomstig artilcel 60 van het Stratwetboelc, is beperlct
tot die beschiklC'ing, maar geschiedt met
-uerwijzing (3).
{FEYS EN EICHENBAUM,
T. llELGISC'RE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroe~ te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid nit. de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 28 en 100 van het Strafwetboek, 21, 22, 24, 25 en 26 van de wet van
17 april 1878, 4, 37, 38, 39, 6i tot 66 van
de algemene wet van 26 a ugus~us 1&22,
19, 20, 22, 23, 25 en 28 van de wet van
6 april 1843, 1 (nieuw), 2 en 4 van de
wet van 20 december 1897, van de wet
van 30 juni 1931 en van het besluit van
de Regent van 15 december 1944, van artikel 9 van de wet van 30 juni 1951, doordat het bestreden arrest aanleggers, na
verstrijking van de verjaringstermijn van
drie jaar, wegens wanbedrijven veroordeelt zonder vast te stellen dat de verjaring gestuit of geschorst was zodat het
hof in de onmogelijkheid gesteld wordt
om\ zijn controle over de wettelijkheid
van de beslissing nit te oefenen :
Overwegende dat het hof gerechtigd is
om op grond van de stukken van de
rechtspleging na te gaan of de publieke
vordering al dan niet verjaard is; dat
ten deze de verjai'ing van de publieke
vordering regelmatig door de op 2, 3 en
5 september 1955 betekende dagvaardingen gestuit werd;
Dat llet middel niet kan aangenomen
worden;
(1) Verbr.,
I, 946). en ·28
(2) Verbr.,
1955, I, 668)
I, 663).

7 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
januari 1957 (ibid., 1957, I, 617).
21 februari 1955 (Bull. en PAsrc.,
en 27 februari 1956 (ibid., 1956,

Over het tweede middel afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 64 tot 66 van de algemene wet
van 26 augustus 1822, 19, 20, 22, 23, 25
en 28 van de wet van 6 april 1843, 1
(nieuw), 2 en 4 van de wet van 20 december 1897, van de wet van 30 juni 1931
en van het besluit van de Regent van
15 december 1944, van artikel 9 van de
wet van 30 juni 1951, van de rechten van
de verdediging en van de bewijskracht
van de akten en van de verklaringen van
de partijen en de getuigen, doordat het
bestreden arrest aanneemt eensdeels dat
het feit dat de autocamion, gelood werd
nadat hij met erwten was geladen geweest, niet noodzakelijk de onmogelijkheid voor gevolg heeft later zonder scbending van de loden de lading door een
andere te vervangen, anderdeels dat er
voldoende en afdoende vermoedens voorbanden zijn waardoor bewezen wordt dat
zich in Belgie een verwisseling van koopwaar beeft voorgedaan, vervanging van
erwten door koffie, dan wanneer, eerste
onderdeel, het bestreden arrest aanneemt
dat geen persoonlijke vaststellingen van
de verbalisanten voorhanden zijn en niet
aanduidt waaruit het voormelde vermoedens van schuld afleidt; dan wanneer,
tweede onderdeel, vermits uit de door
vreemde tol- en politiediensten opgenomen verklaringen niet kan worden uitgemaakt waar, lloe en wanneer de beweerde
verwisseling geschiedde, ·aan aanleggers
niet vermocht te worden opgelegd te· bewijzen dat zij onmogelijk de feiten konden plegen en aldus van hun onschuld te
doen blijken :
Over het eerste onderdeel :
Overwegemle dat, na er op gewezen te
hebben dat het proces-verbaal geen persoonlijke vaststellingen der verbalisanten
vermeldt, het arrest soeverein beslist,
eensdeels, dat de erin opgenomen verklaringen wel als bewijsmiddelen kunnen
aangezien worden en dat uit die gezamenlijke verklaringen blijkt dat aanleggers
zich aan de hun ten laste gelegde feiten
schuldig gemaakt hebben, en anderdeels,
dat er tot bewijs van de verwisseling van
de koopwaar in Belgie ondanks de loden,
voldoende en afdoende vermoedens bestaan;
Dat bet arrest aldus duidelijk aanduidt waarop de vermoedens van schuld
gesteund zijn ;
'
Over het tweede onderdeel

(3) Verbr., 21 februari 1955 en 27 februari
1956, vermeld onder nota 2; verbr., 7 october
1957 (supm, blz. 60; Bull. en PAsrc., 1958,
I, 105).
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Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel blijkt dat de veroordeling van aanleggers op wettelijke
gronden rust en dat generlei bewijs hun
opgelegd werd ;
Dat beide onderdelen van het middel
in feite niet opgaah;
Over bet dercle middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van · de
Grondwet, 4, 37, 38 en 39 van de algemene wet van 26 augustus 1822, 19, 20,
22, 23, 25 en 28 van de wet van 6 april
1843, door<lat aanleggers veroordeeld Werden uit hoofde van gepoogd te hebben de
vereiste aangifte· te ontgaan met betrekking tot de invoer in Belgie van een
autotractor met aanlegger Bussing, koopwaar die aan tolrechten onderworpen is,
dan wanneer, eerste onderdeel, - gemeen
aan beide aanleggers - het uit de vaststellingen van de vreemde toldiensten
blijkt dat dit voertuig niet op Belg·isch
grondgebied stond en integencleel over de
Nederlands-Duitse grens naar Duitsland
reisde, en het niet betwist wordt dat !le
terug]reer naar Duitslan<l vrijwillig geschiedde, tweede onderdeel, - enkel door
aanlegger Feys opgeworpen, - deze aan
het misdrijf niet heeft kunnen deelnemen, vermits hij in Duitsland opgesloten
was, wat door bet hof van beroep zelf
vastgesteld worclt :
Over het eerste onderdeel, met betrekking tot beide aanleggers :
Overwegen<le dat het middel op een
aanvoering van feiten rust waarvan de
werkelijkheid uit het bestreden arrest
niet lllijkt; dat dit onderdeel van het
mid del feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel, met betrekking· tot aanlegger Feys alleen :
Overwegende dat de recbter over de
grond soeverein vaststelt dat het feit dat,
op het ogenlllik dat de camion op Belgisch grondgellied overgebracht wercl,
Feys in het buitenland van zijn vrijheid
beroofd was niet wegneemt dat die camion met zijn medebulp aangekocht en
ingevolge van zijn opdracht in Belgie
overgellracht werrl om vervolgens tot het
smokkelen van J~oopwaren naar het buitenland aangewend te werden; dat deze
camion bovendien in zijn werkplaatsen
herschilderd wercl met de lledoeling hem
des te gemakkelijker aan alle controle
te onttrekken;
Dat het middel, dat tegen deze soevereine vaststelling opkomt, feitelijke
grondslag mist ;
Over het amlltsbalve opgeworpen middel, afgelei<l uit de schending van de artikelen 4.0 en 60 van het Strafwetboek :
Overwegende dat door aanleggers uit

hoofde van verscheidene samenlopende
misdrijven te veroordelen tot vervangende gevangenisstraffen waarvan de totale
duur, voor de eerste, twaalf maanden en
voor de twee<le, vijftien maanden lleloopt
zonder, overt~enkomstig artikel 60 van
het Strafwetlloek, deze straffen te herleiden tot het dubllel van het llij artikel 40
gesteld maximum van drie maanden, hetzij tot zes maanden voor ie<ler, het llestreden arrest die beide wetsllepalingen
geschonden heeft ;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantiele of op straf van nietigbeid
vourgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het de
tegen aanlegg·ers uitgesproken vervangende gevangenisstraffen niet overeenkomstig artikel 60 van het Strafwetlloek
heeft herleid, verwerpt de voorziening
voor het overige; beveelt dat melding van
het onderhavig arrest op de kant van de
bestreden. beslissing zal gemaakt worden;
veroordeelt aanleggers tot de drie vierden
der kosten, laat het overige viertle ten
laste van de Staat; verwijst de aldus lleperkte zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
13 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter en versla.qaever, H. Vandermersch,
raadsheer

waarnemend

Gelijlcluidende

oonolusie,

voorzitter.
H. Paul Ma-

haux, advocaat-generaal.
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1° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
195!. SPOORVOERTUIGEN DE OPENilARE
WEG VOLGENDE. - REGLEMENT OP HE'J' WEGVERKEER ZONDER TOEPASSING. - UITZONDERINGEN. - TEKEl'IS DOOR DE IlEVOEGDE OVERHElD GEPLAATS'J'.
2° TR.AMRIJTUIGEN, .AUTOBUSSEN,
.AUTOC.ARS EN TAXIS. - SPOORVOER'l'UIG OP EEN IN DE OPENilARE WEG ,AANGELEGDE SPOOR RIJDEND. - KRUISPUN'l' WAAR
HET YERKEER DOOR LICHTSIGNALEN TEN IlEHOEVE VAN HET VERKEER GEREGELD IS. SPOOIWOERTUIG LINKS AFSLAANDE. - VooRWAARDEN VAN DEZE MAN<EUYRE.
spoorvoert~tigen de openbare weg volgende niet onder toepassing
van de W egoocle vallen, moe ten cle bestn~wclers c!ezer voertuigen noohtans relcening ho~tclen, oncler meer, met ae aanwijzingen van cle tekens floor cle be1;oegcle ovm·heicl geplaatst, in het bijzoncler cler liohtsignalen ten behoeve

1 o H oewel de

-287van het verkeer. (1). (Wegcode, art. 1,

de op het prioriteitsrecht van de spoorrijtuigen zoals bepaald door de artikelen 12 van het koninklijk besluit van
27 januari 1931 en 18 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, en op het feit
dat beklaagde het kruispunt kon ontruimen zonder een sein op zijn rechter kant
tegen te komen, dan wanneer artikel 6
lid 6, van het koninklijk besluit va~
27 januari 1931 de bestuurders van spoorrijtuigen oplegt de aanwijzingen van de
door de bevoegde overheid geplaatste seinen na te leven, zodat ·de door het bestreden arrest bedoelde v.oorrang ophield
wanneer hij in strijd kwam met de artikelen 7, 104, 105 en 106 van de Wegcode
van 8 april 1954, die de betekenis geven
van de lichtseinen, en die krachtens gezegd artikel 6, lid 6, van het koninklijk
besluit van 27 januari 1931 voor verweerder Steylemans verplichtend waren :

al. 2; kon. besl. van 27 januari 1931,
. gewijzigd op 26 augustus 1938, art. 6,
al. 6.) (Impliciete oplossing.)
:2° De beshtttrder van een spoorvoertttig
op een in de openbare weg aangelegde
spoor rijdend, .het krnispunt zijnde ingetreden waar het verlceer door lichtsignalen ten behoeve van het verlceer
geregeld is. mag linlcs atslaan en het
lcruisptmt vrij malcen, zonder er op te
wachten dat het verkeer .Qeopend worclt
in de richting clie hij gaat volgen, behoudens wanneer een rood licht aan
zijn 1·echterzijde geplaatst het hem verbiedt of wanneer er gevaar bestaat verder te 1"ijden (2). (Kon. besl. van 27 ja-

nuari 1931, gewijzigd op 26 augustus
1938, art. 6, al. 5 en 6, en art. 12, al. 2;
Wegcode, art. 18, 25-1, en 104.)

Overwegende dat de omstandigheid, dat
volgens de vaststellingen van het bestreden arrest de lichten groen waren toen
het tramrijtuig, bestuurd door verweerder Steylemans en wat later de autocamionnette bestuurd door aanlegger A.rnolis het kruispunt zijn ingereden, de bestuurder van het tramrijtuig niet kon
beletten links. af te slaan om de steenweg op Ninove in te rijden, daar volgens
hetzelfde arrest, er aan zijn rechterzijde
geen rood licht geplaatst was, hetwelk
het hem verbood, en daar, steeds volgens
meervermeld arrest, het niet bewezen is
dat de wagen van verweerder A.rnolis zo
dichtbij genaderd was of met zulke snelheid reed dat verweerder Steylemans
moest inzien dat het gevaarlijk was verder te rijden;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;

{ARNOLIS EN N. V. «SOCIETE ANONYME BRUXELLOISE D'AUTO-TRANSPORTS », T. STEYLEMANS
EN MAATSCHAPPIJ VOOR RET INTERCOMMUNAAL
VERYOER TE BRUSSEL.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet on het bestreden
:arrest, op 11 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. V\7 at de ·voorziening betreft tegen de
beslissing over de publieke vordering :
Overwegende dat deze voorziening ontvankelijk is in zover aanleggers veroordeeld werden tot de kosten van de pu'blieke vordering;

Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, 6 (leden 5 en 6) en 12 van
het koninklijk besluit van 27 januari 1931
houdende politiereglement voor de exploitatie van de door de regering vergunde
of te vergunnen tramwegen, 7, 104, 105,
106 en 18 van de Wegcode van 8 april
1954, doordat het bestreden arrest verweerder Steylemans vrijspreekt met buitenzaakstelling van de verweerster Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel, na vastgesteld te hebben
da.t de lichten groen waren wanneer het
tramrijtuig, bestuurd door Steylemans,
en wat later de camionnette, bestuurd
door A.rnolis het kruispunt zijn ingereden, en dat Steylemans daarna, v66r de
nit tegenovergestelde richting opkomende
wagen van A.rnolis, zijn weg naar links,
dit wil zeggen naar de Ninoofse steenweg
heeft voortgezet, zijn beslissing steunen(1) en (2) Raadpl. verbr., 16 januari 1958
{Bull. en PASIC., 1958, I, 510).

II. Wat de voorziening betreft tegen
de beslissing over de burgerlijke vorderingen :
· Overwegende dat aanleggers geen bi.jzonder mid del inroepen ; ·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
13 januari 1958. - 2• kamer. ~ VoorzUter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijklttidenlle conclttsie,
H. Paul Mahaux

advocaat-generaal. -

Pleiters, HH. Jean Botson (van de Balie

bij het Hof van beroep te Brussel) en
della Faille d'Huysse.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. -

STRAF-

ZAKEN. EED. DESKUNDIGE DOOR DE ONDERZOE.KSRECHTER AANGESTELD. 0NDERHOOR TER TERECHTZI'lTING VAN DE RECHTSMACHT VAN WIJZEN. DESKUNDIGE ZICH ER
NIET TOE BEPERKENDE RIDKENING '.fE GEVEN VAN
DE UITSLAG VAN ZIJN Y.ROE3ER DESKUNDIG ONDERZOEK, MAAR ALS DESKUNDIGE VOOR DEZE
RECHTSMACHT OPTREDENDE. GETUIGENEED
EN DESKUNDIGENEED VEREIST.

De deskundige door de onderzoelcsTechter
aangestel(l moet, te1· te1·echtzitting van
de Techtsmacht van wijzen, te gelijlc de
get~tigeneea en de deslc~tndigeneed atleggen zo hij eT zich met toe be1Jerlct
Telceni:ng te geven van de 11.itslag zijner
V!"OegeTe opdTacht, maa1" eT oolc als deslcwulige optTee(lt (1).
(MERCKX EN ANDERE,
T. BOGAERTS EN VERSTEDEN.)
ARREST.

HET HOF · - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 'juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 43, 44, 154, 155,
189, 190 en 211 van het Wetboek van
strafvordering, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, 13S2, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet doordat het bestreden arrest op een
doo{· nietigheid aangetaste rechtspleging
gewezen is, aangezien de deskundige Ladriere in de zaak door de onderzoeksrechte~ aangesteld, op de terechtzitting
van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 20 december 1956 gehoord werd
zonc1er de deskundigeneed afgelegd te
hebben, hoewel hij aldaar als deskundige
is opgetreden :
OverVY·egende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting, op 20 december
195G v66r de eerste rechter gehouden,
vaststelt dat, na slechts de getuigeneed
te hebben afgelegd de door de ond~r
zoeksrechter aangestelde clesk1mdige zijn
verslag bevestigt, herhaalt en dat h~j er
bijvoegt dat cc Ik vind dat de ophalmgsriem een normaal accessoire is van de
dorsmachine. Het kan nochtans werken

zonder deze ophalingsriem. De ophalingsriem is geen essentieel accessoire »;
Overwegende dat in het tijdens het
vooronderzoek neergelegde verslag de deskundige tot het besluit komt dat a priori
het ongeval te voorzien was onder meer
ingevolge de verdraaiing van het werkingsprincipe van de machine, te weten
de vervanging van de automatische inhaalriem door menselijke krachten, namelijk deze van het slach toffer;
Overwegende dat blijkt uit de vergelijking van het besluit van het deskundigenverslag met de verklaring v66r de eerste
rechter gedaan dat de deskundige zich er
niet toe beperkt heeft op de terechtzitting g;etuigenis af te· leggen omtrent de
door hem vastgestelde feiten, maar dat
hij er vakkundige inlichtingen en een advies aan toegevoegd heeft, zodat hij er
als deskundige is opgetreden;
Overwegende, enerzijds, dat daar het
arrest vaststelt cc dat het de betichte 'langewreven gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg in de gegevens van het onderzoek niet besloten ligt ll, het ook steunt
op het door de eerste rechter gedane onderzoek;
Dat, anderzijds, door de vrijspraak van
eerste verweerder te rechtvaardigen door
de overweging cc dat de benuttiging der
dorsmachine, zonder de ophaalriem hierbij te gebruiken, op zich zelf niet als onvoor.zichtigheid kan aangezien worden;
dat de machine geschikt is om aldus gebezigd te worden ... ll, het arrest steunt
op de v66r de eerste rechter door .de deskundige afgelegde verklaring;
Waaruit volgt dat, daar de substantiele rechtsvorm van de desk1mdigeneed
niet werd nageleefd, het mid del gegrond
is;
Overwegende dat alhoewel aanleggers,
burgerlijke partijen, hun voorziening niet
tegen -het openbaar ministerie hebben gericht, zij niettemin de voorziening aan
de publieke partij hebben doen betekenen;
Dat derhalve de kosten van die betekening ten laste van aanleggers moeten
blijven;
Om die redenen verbreekt het bestreden arrest in 'zover het over de burgerlijke vorderingen uitsoraak heeft gedaan;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt O!l de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten,
deze van de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie ~~n
laste blijvend van aanleggers; verwrJst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep t~ Luik.
'

(1) Verbr., 17 december 1956 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 403) en de arresten in nota vermeld.

13 januari 1958. ·_ 2" kamer. ~ Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waar-
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voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclttsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Demeur.
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KAMER. -

VEHKEER. VooRRANGEN. WEGcoDE, ARTIKEL 16. - HIERARCHIE DER WEGEN. PLAATS W AAR DEZE HIERARCHIE
ZICH BEPAALT.

2°

VERKEER. VooRRANGEN. WEGcoDE, ARTIKEL 16-2, C. AARDEWEG. BE:>RIP, WEG MET AARDE EN STEENSLAG
BEDEKT, NIET KUNNENDE AANGEZIEN WORDEN
ALB EEN GEWONE AARDEWEG. DUBBELZINNIGHEID.

So

VERKEER. VoORRANGEN. WEGCODE, ARTIKEL 17. - BESTUURDER AAN RET
KRUISPUNT STILHOUDENDE. BESTUUJWER
DE VOORRANG VAN DOORGANG VERLIEZENDE.
~oegen die
zich op een lcruispttnt lcrnisen wo1·dt
beooTdeeld naar de lcen_merlcen die ze
veTtonen << op het genarle1·d lvntispttnt >>
te weten op de plaats 1oaar de bestuurdeTs op het lcruispunt uitlcomen, en niet
op de plaats waar de wegen samenlotJen (1). (Wegcode, art. 16.)

1o De hierarchie der openbare

2o Is dubbelzinnig de beslissing die beslist dat een openbare weg ,qeen aaTdeweg is, met te doen opme1'7cen dat die
weg met aaTde en ste~nslag bedekt is
en niet als een gewone aardeweg lean
aangezien worden (2). (Wegcode, arti-

kel 16-2, c.)

so

De bestt~twder die stilhottdt aan een
lwuispunt ve·rliest zijn recht op de voorrang van doorgang (S). (Wegcode, arti-

kel 17.)
(BOCKSTAELE, T. DE WITTE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 juni 1~57 gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Gent;
, Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van de artikelen 16
(1) Verbr., 3 juni 1954 (Bull. en PABIC., .19.54,
I, 84,6) en de nota; 10 december 1956 (<b<d.,
1957, I, 374). Raadpl. oak verbr., 19 december
1955 en 12 maart 1956 (ibid., 1956, I, 387 en
739), 17 september 1956 en 11 maart 1957
(ibid., 1!!57, I, 3 en 830).
(2) Raadpl. verbr., 12 juni 1950 (Arr. Verbr.,
VERBR.,

1958. -

19

van het koninklijk besluit van 8 april
1954, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 1954, en 97
van de Grondwet :
Overwegende dat aanlegger door het bestreden vonnis veroordeeld werd om verzuimd te hebben de doorgang voor de van
rechts komende bestuurder vrij te laten,
op grand van de beschouwingen « dat de
toestand der wegen op het kruispunt
dient in aanmerking genomen te worden,
dat het met kasseien bedekte _gedeelte
der door beklaagde gevolgde Slootstraat
niet verder komt dan de verlenging der
rooilijn van het hoekhuis van de Penswegel door verwegrder De Witte gevolgd
en dat pas vanaf die lijn de vraag van
de voorrang rijst; dat op die plaats,, de
bedekking van de Penswegel en de Slootstraat dezelfde is >> ;
Overwegende dat deze beweegredenen
een antwoord moesten uitmaken op de
conclusies van aanlegger (beklaagde)
waarbij deze aanvoerde dat de Slootstraat, die hij volgde en welke voorzien
is van een kasseibedekking een hoofdweg
is ten opzichte van de Penswegel die een
aardeweg is ;
Overwegende dat, zo inderdaad om de
voorrang te bepalen de toestand van de
wegen « op het genaderd kruispunt >> in
aanmerking moet genomen worden, daardoor niet de toestand van de wegen bedoeld wordt op de plaats waar zij samenlopen, doch hun toestand op de plaats
waar de bestuurders op het kruispunt
uitkomen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
weliswaar verder de niet strijdige beweegredenen van de eerste rechter overneemt en deze laatste de veroordeling
van beklaagde op de volgende beweegredenen steunde : 1° dat de Penswegel
(door verweerder De Witte gevolgd), met
aarde en steenslag bedekt, niet kan aangezien worden als een gewone aardeweg
en beklaagde de prioriteit van rechts
moest eerbiedigen, 2° dat beklaagde de
burgerlijke partij niet verwijten kan aan
het kruispunt te hebben stilgehouden, vermits het niet bewezen is dat de burgerlijke partij (verweerder) het kruispunt
zou opgereden .zijn na stilstand ;
Overwegende dat deze beweegredenen
evenmin de bestreden beslissing kunnen
rechtvaardigen; dat de eerste minstens
1950, blz. 625; Bull. en PAsrc., 1950, I, 709);
22 maart 11154 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 646);
28 maart 1955 (ibid., 1955, I, 828) ; 11 maart
1957 (ibid., 1957, I, 830); 7 october 1957 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 99).
(3) Verge!. verbr., 20 mei 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1125) en de arresten vermeld in
de nota.

--------
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niet kan afgeleid worden dat verweerder
(burgerlijke partij) zijn gebeurlijke doorgangsvoorrang behouden had;
Dat het bestreden vonnis aldus de in
het middel aangeduide bepalingen geschonden he eft;
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering
deze van de beslissing over de burgerlijke vordering medebrengt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt uat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van het vernietigd vonnis ; veroordeelt verweerder tot de l1elft van de
kosten, legt de andere helft ervan ten
laste van de Staat; verwijst ue zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Denuermonde, zetelend in boger beroep.
13 januari 1958. - 26 kamer. ~ Voorzitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Vm·slaggever,

H. Rutsaert. - Gelijlcl~tiaende oonol~tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
STRAFZAKEN. ~ 0VERSPEL EN ONDERHOUD
VAN BI.TZIT. AFSTAND. AFSTAND VAN
KLAGER TIJDENS DE AANLEG IN VERBREKING.
STRAFRECHTELIJKE EN BURGERLIJKE VEROORDELINGEN ZONDER GEVOLG GEWORDEN. DESLISSING VAN HE'l' HOF.

In zalce ove1"S1Jel en onde1·houd van bijzit,
tvanneer de beledigde eohtgenoot atstand van zijn lclaoht heett gedaan ti.idens de aanlerf in verbrelcing, zegt het
hot voor reoht, zonder 1titspraa7c te doen
over de voorziening tege1~ het an·est
van veroo1·deling ingesteld, clat cUt arrest zoncler gevolg zal blijven en beveelt
clat van zijn arrest melding zal gemaalct
worden op de /cant der gezegcle beslissing (1), (Strafwetboek, art. 390; wet

van 17 april 1878, art. 2.)
(SCHIJNREL, T.

PYNAET.)

dit arrest wegens onderhoud van een bijzit in het echtelijk huis werd veroordeeld, zich op 10 october 1957 rege~matig
in verbreking heeft voorzien;
Overwegende dat Edith Pynaet, echtgenote van aanlegger, tijdens de aanleg
in verbreking, verklaard heeft afstand
van h11ar klacht te doen;
Dat deze afstand een einde stelt aan
de rechtspleging en elk gevolg ontneemt
aan de strafrechtelijke veroordeling en
aan de burgerlijke veroordeling die het
g·evolg ervan is;
Om die redenen, zegt voor recht dat
het bestreden arrest zonder _gevolg zal
blijven zowel wat betreft de strafrechtelijke veroordeling als wat betreft de burgerlijke veroordeling; beveelt dat van onderha vig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van het arrest van
2 october 1957; laat de Staat de kosten
ten laste.
13 januarl 1958. - 2" kamer. ~ TToorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
TTerslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlcl~tidende oonolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Cammaert (van de Balie

bij bet Hof van beroep te Gent).
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GING VAN EEN ONJUIST BEVONDEN AANGIFTE.
BEWIJS AAN DE A'DMINISTRATIE OPGELEGD
KUNNENDE GELEVERD WORDEN OP GROND VAN
FEITELIJI{E VERMOEDENS. BEWIJSWAARDE
VAN i>ERGELIJKE VERMOEDENS. SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE
GROND.

W anneer de administratie overgaat tot de
wijzig·ing van een onj1tist bevonaen aang·itte, lean zij het bewijs leveren, dat
haar op_qelegcl is, van cle belastbare alcl1ts gewijzigde urondslag, met te steunen op feitelijlce vermoedens waa1·van
de reohter over de grand soevm·ein de
bewijswaarde beoonleelt.
(DE HERDT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.
ARREST.

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 2 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat aanlegger, die door

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Drussel;

(1) Verbr., 1 april 1946 (Arr. Ye•·b•·., 1946,
blz. 12·7; Bull. en PAsrc., 1946, I, 125) en
10 juli 1950 (An·. Yerbr., 1950·, blz. 721; Bull.

en PAsrc., 1950, I, 825). Vergel. verbr., 10 februari 1936 (Bnll. en PASrc., 1936, I, 149, en
Re·v. d1·. pen., 1936, blz. 277).
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Over het middel, afgeleid uit de scherr- waarop het wijst, vaststelt dat de gegeding van de artikelen 55, lid 1, 2 en 3, vens van het dagboek niet geloofwaardig
der op 15 januari 1948 samengeschakelde zijn; dat het derhalve aanleggers concluwetten betreffende de inkomstenbelastin- sies beantwoordt;
gen, 23 en 33 van het koninklijk besluit
Over het tweede onderdeel :
van 22 september 1S37 en hoofdzakelijk
97 van de Grondwet, alsmede van de
Overwegende dat het bestreden arrest
rechten van de verdediging, eerste onder- aanleggers conclusies passend beantdeer, doordat het bestreden arrest aanleg- woordt door onder meer vast te stellen
gers aangiften, alhoewel gesteund op drie dat <<de door hem aangegeven inkomsten
dagboeken als ontoereikencl beschouwdt, voor vrije praxis blijkbaar onderschat
om reden ': 1 o dat die dagboeken geen zijn ... ll;
onderscheid maken tussen de. raadpleginOver het derde onderdeel :
gen en de huisbezoeken, dan wanneer
aanlegger bij conclusies, waarop het hof
Overwegende clat het bestreclen arrest
van beroep geen antwoord geeft, had doen bij verwijzing naar stuk 28 vaststelt dat
gelden dat de door hem overgelegde dag- aanlegger een herenhuis bewoont en aan
boeken door het Algemeen Belgisch ge- zijn kinderen een kostelijke opvoecling beneesherenverbond uitg·egeven werden en zorgt;
dat, zo die dagboeken niet in regel waOverwegende dat de bij de voorziening
ren, de administratie ze niet had mogen gev·oegde stukken het hof niet toelaten de
tekenen en stempelen en zodus goedkeu- gegrondheid van de door aanlegger aanren, 2° dat zekere betalingen in die dag- gevoer<le grief na te gaan ;
boeken niet werden ingeschreven, dan
Over het vierde onderdeel :
wanneer aanleg·ger beweerd had da t de
Overwegende da t het hof van beroep
niet ingeschreven betalingen zich tot een
enkel post beperkten, misgreep die de ge- op grond van feitelijke vermoedens de
loofwaardigheid van de boekhouding niet wijzigingen der aangifte door de admiwegneemt; tweede onderdeel, doordat het nistratie gerechtvaardigd verklaart;
Overwegende dat de beoordeling van de
bestreden arrest geen gewag maakt van
de tegenvermoedens door aanlegger inge- bewijswaarde van dergelijke vermoedens
roepen om zijn weinig belangrijke prak- de rechter over de grond behoort en aan
tijk te bewijzen, namelijk dat hij noch het toezicht van het hof ontsnapt;
Dat geen der onderdelen van het midauto noch dienstmeid had, dat zijn clienteel verloren ging tijdens de mobilisatie del kan aangenomen worden ;
en ter gelegenheid van het bombardeOm die redenen, verwerpt de voorziement van Antwerpen, dat hij bijna gans ning; veroordeelt aa11legger tot de kosten.
zijn tijd aan de stad Antwerpen en aan
de gemeenschappelijke kas hoefde te be14 januari 1958. - 2° kamer. - Voorsteden, .zodat hij weinig of geen prive zitter, H. Vanuermersch, raadsheer waarclienteel had; derde onderdeel, doordat nemend voorzitter.
Verslag_qever,
het bestreden arrest op vermoedens H. Delahaye. - Gelijlcl7tidende conclusteunt, bepaaldelijk op de ?mstandigheid sie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
dat aanlegger een herenhms bewoont en Pleiter, H. Van Leynseele.
een kostelijke opvoeding aan zijn kinderen
geeft, welke noch in de beslissing van de
directeur noch in verweeruers conclusies
voorkomt, en zodoende de rechten van de
2° KAMER. - 14 januari 1958
verdediging schendt; vier de onderdeel,
doordat het bestreden arrest verklaart
dat het ondenkelijk is dat, voor de vrije VOORZIENING IN VERBREKING.
praktljk aanleg·ger slechts 47 frank,
DIREOTE BELASTINGEN. ARREST ZICH ER70 frank en 103 frank per dag zou verTOE BEPER.KENDE TE BESLISSEN DAT DE AANdiend hebben, dan wanneer het gekend
SLAG REOH'l'SGELDIG TEN LASTE VAN DE VERis dat tn de vrije beroepen de ene meer
ZOEKER. GEVESTIGD -WERD EN TE BEVELEN OVER
begunstigd is dan de andere en dan wanDE GROND TE CONCLUDE BEN W AT BETREFT DE
neer aanlegger, in onderhavig geval, er
VOORZIENING NIET
ANDERE IJETWISTINGEN. niet in geslaagd is meer te verdienen dan
ON'l'VAN.KELIJK VOOR DE EINDBESLISSING.
hetgeen hij aangegeven heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies feitelijke elementen inriep om aan
te tonen dat de onregelmatigheid van zijn
boekhouding niet bewezen was;
Overwegende dat het bestreden arrest,
steunend op de feitelijke omstandigheden

De voo1·zien·in_q te,qen het arrest bij hetwellc het hot van beroep, witspraalc
doende in zalce directe belastingen, zich
et· toe bepet·lct te beslissen dat rZe aansla,q rechtsgelcUg ten laste van de verzoelcer yevestigd wenl, deze de genieter
wel zijncle van de belastbare inlcornsten,
en aan de part'ijen te bevelen ove1· de
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grand te conoluderen wat betrett de andere betwistingen, is niet v66r de eindbeslissing ontvanlcelijlc (1). (Wetb. van

strafv., art. 416.)
(FORCEILLE EN PAQUOT,
T. BELGISCRE STAA'l", MINISTER VAN FINANCIEN.)

bende een betw-isting in de reclamatie
aan te voe1·en. enlcel lcennis nemen, op
strajje van zijn macht te buiten te gaan
van de betwistingen door de reclamati~
aan de cl-irecteur onder~corpen en van
cle vragen over clewelke deze van ambtswege uitspraalc heeft geclaan (2).
(BELGISCHE

ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

STAAT, MINISTER
T. DE NEVE.)

VAN

FINANCIEN,

ARimST.

Het hof van beroep b'ij hetwelk het ve-rhaal van cle belastingplichtige tegen cle
directew· der directe - belastingen aanhangig is, mag, b~titen het geval van
jorcl~tsie en het geval van overmacht
.de belastingplichtige verhinderd heb-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 van het
Durgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, 65,
66 en 67 der samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 6
van de wet van 17 juni 193S houdende wederinvoering van de nationale crisisbelasting, en 19 van de wet van 16 october 1945
tot invoering van een extrabelasting op
de in oorlogstijd behaalde exceptionele
inkomsten, winsten en baten, doordat het
bestreden arrest de grief, .welke voor het
eerst in de namens Alice, Maurice, Clara
en Remi De Neve nedergelegde besluiten
opgeworpen werd en waarbij laatstgenoemden de aangerekende bruidschatten
van 75.000 frank aan elk hunner broeders
Oamiel en Raymond betwisten, ontvankelijk en gegrond verklaart, dan wanneer
door de erfgenamen De Neve in hun bezwaarschrift van 9 januari 1950 geen betwisting nopens deze kwestie werd opgeworpen en de directeur der belastingen
in zijn beslissing er ook niet heeft over
gehandeld, zodat het hof van beroep niet
gerechtigd was die eis ontvankelijk te
verklaren
Wat de grond van niet-ontvankelijkheid
betreft, opgeworpen door .Marie, Zulma
en Richard De Neve :
Overwegende dat die grond van nietontvankelijkheid hieruit afgeleid is dat
het tot staving van de voorziening ingeroepen middel de artikelen 38 en 48 van
het koninklijk besluit van 22 september
1937 niet als geschonden wetsbepalingen
aanduidt;
Overwegende dat die artikelen vreemd
zijn aan de door het rniddel aangevoerde
grief; dat de grond van niet-ontvankelijkheid dienvolgens niet kan aangenomen
worden;

(1) Raadpl. verbr., 13 maart 1956 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 746), en nota 3 onder verbr.,
17 januari 1956 (ibid., 1956, I, 478).

(2) Verbr., 20 juni 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 1265). Raadpl. verbr., 24 september
1956 (ibid., 1957, I, 43).

Over de grond van niet-ontvankelijkheid:
Overwegende dat het bestreden arrest
zich ertoe beperkt voor recht te zeggen
dat de betwiste aanslagen rechtsgeldig
ten laste van aanlegster werden gevestigd en, alvorens recht te doen over de
grond, aan de partijen te bevelen, over
de grond te concluderen wat betreft de
andere grieven;
Overwegende dat, daar het niet is gewezen over een betwisting aangaande de
bevoegdheid en het aan liet- geschil geen
einde stelt, het bestreden arrest geen
eindbeslissing is in de zin van het artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
Dat dienvolgens de .voorziening, ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
14 januari 1958. - ze kamer. - Voorzitte1·, H. Vanc1ermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
H. Delahaye. - Gelijkluidende concl-usie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Ple'ite1·, H. Van Ryn.
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VER-

RAAL VOOR RET ROF VAN BEROEP. PERREN
VAN RET GESCRIL AAN RET ROF VAN BEROEP
ONDERWORPEN.

~93-

Over het middel :
Overwegende dat, in strijd met wat in
de memorie van antwoord van verweerders Richard, Zulma en Marie De Neve
voorgehouden wordt, de in het middel be_doelde betwisting vreemd aan de forclusie, door de verweerders in hun reclamatie niet opgeworpen en door de directeur niet van ambtswege beslecht werd,
dat het hof van beroep er bijgevolg geen
kennis van nemen kon zonder zijn macht
te buiten te gaa:r:i;
Overwegende dat het bestreden arrest
er weliswaar op wijst dat uit de elementen van het dossier blijkt dat de berichten van wijziging houdende de aangenomen of voorgestelde vermogensbalansen,
aan Camiel De Neve aileen toegezonden
zijn g·eweest en het geenszins bewezen is
dat de vier verweerders Alice, Maurice,
Clara en Remi De Neve, kennis zouden
gehad hebben van de aanrekening in de
belastbare basis van sommen van
75.000 frank toegekend aan elk hunner
broeders Camiel en Raymond v66r dat
zij ter griffie van het hof van beroep inzage van het dossier konden nemen;
Overwegende dat deze redenen nochtans de beslissing niet wettelijk rechtvaardigen waarbij het bestreden arrest
over de v66r het hof van beroep voor de
eerste maal aangevoerde betwisting nitspraak doet ;
Overwegende dat nit de omstandigheid
aileen, dat de verweerders, die deze betwisting geformuleerd hebben, geen wijzigingsbericht zouden ontvangen hebben
of dat zij er slechts kennis van zouden
hebben kunnen krijgen bij de nederlegging van het dossier van de administratie
ter griffie van het hof van beroep, niet
noodzakelijk volgt dat deze verweerders
zich in de onmogelijkheid bevonden v66r
het verstrijken van de reclamatietermijn
de belastbare basis van de litigienze aanslagen te kennen en dus gezeg·de betwisting in de reclamatie aan te voeren;
Dat het middel dienvolgens gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het het beroep ontvangen en gegrond verklaard heeft met
betrekking tot de door de verweerders
Alice, Maurice, Clara en Remi De Neve
aangevoerde betwisting die de aangerekende sommen van 75.000 frank aan elk
hunner broeders Camiel en Raymond betr·eft, alsook in zover het, desbetreffende
de herziening van de betwiste aanslagen
en· de terugbetaling van het ,onverschnldigde met de interesten bevolen heeft en
de Belgische Staat tot de kosten veroordeeld heeft; zegt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders tot

de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
14 januari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ferslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlclttidende conclusie,
H. F. Dnmon, advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Van Leynseele en Van Ryn.
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BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSl'EN.
BEDRIJFSYERL!EZEN. ARTIKEL 32, PARAGRAAF 1, ALINEA 2, DER SAMENGESCRAKELDE
WETTEN. BEDRIJFSVERLIEZEN MOGENDE
BEWEZEN WORDEN DOOR ALLE DOOR RET GEMEEN RECHT 'l'OEGELA'l'EN BEWIJSMIDDELEN,
MEl' UITZONDERING VAN DE EED.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. BELA STING OP DE BEDRIJFSII\'KO:MSTEN. BEDRIJFSYERLIEZEN. AR=EL 32, PARAGRAAF 1, ALINEA 2, DER SAMENGESCRAKELDE
WETTEN. BESTAAN DEZER VERLIEZEN AFGELEID DOOR RET ROF VAN BEROEP ONDER MEER
UIT EEN VERGELIJKING MET DE Il\'KOMSTEN
VAN GELIJKS0011'l'IGE BELASTINGPLICR'l'IGEN.
HOF VAN BEROEP STEUI\'ENDE ALDUS 0? EEN
FEITELIJK VERMOEDEN EN GEEN TOEPASSING
DOENDE VAN ARTIKEL 28 DER SAMENGESCRAICELDE WETTEN.

1° Om de werlceli_ilcheid en het bcdrag te
bewijzen van de bedrijfsverliezen die,
luidens artilcel 32, pamgmaf 1, alinea 2,
de1· samengeschalcelde wetten aftrelcbaar z·ifn van de inlcomsten van het
jaa1· of van het belastbaar dienstjaar,
mag de belastingschuld·ige ctlle door het
gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen
met 11.itzonderin.IJ van de eed aamvenden (1).

2° iVa.nneer, om te beslissen dat een bij
a1·t'i/;;el 32, paragraaf 1, alinea 2, der
samengeschalcelde wetten betreffende de
inlcomstenbelastingen bedoelde bedrijfsverlies is vastgesteld, het hof van beroep rnuler meer steu.nt op een vergelijking met de bruto-inlcomsten van een
gelijlcsoortige belastingplichtige, doet
het ald1t8 geen toepassing van het bijzonder bewijsmiddel voorzien bij het
a1·tilcel 28 der voormelde wetten, rnaar
roept een feitelijlc vermoeden in (2).

(1) Raadpl. verbr., 25 januari 1955 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 551).
(2) Raadpl. verbr., 5 october 1954 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, '83) en 16 november 1955 (ibid.,
1956, I, 247).

-294(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
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ARREST.

I van de werkelijkheid en bet bedrag van
de door hem. geleden beclrijfsverliezen,
welke in artikel 32, paragraaf 1, cler samengescbakelde wetten bedoeld worden;
Dat bet eerste onderdeel van bet middel naar recht faalt;

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
Over bet tweecle onderdeel :
arrest, op 9 april 1957 gewezen door bet
Overwegende dat bet bestreden arrest
Hof van beroep te Gent;
zich er niet toe beperkt vast te stellen
Over bet middel, afgeleid nit de schen- da t gedurende bet bewnst boekjaar de
ding van de artikelen 97 en 112 van de door aanlegster verbruikte electriciteit en
Grondwet, 1319 tot 1322, 13~9 en 1353 van de door baar aan de rijksmaatschappebet Bnrgerlijk Wetboek, 28 en 32, para- lijke zekerheid betaalde bedragen, gering
graaf 1, van de wetten betreffende de i~: zijn geweest, dat bet bovendien verwijst
komstenbelastingen, samengeschakeld biJ naar cle door de inspectenr gedane berehet koninklijk beslnit van 12 september keningen, welke in het bij de voorziening
1936, en, voor zover als nodig, bij de be- gevoegd stnk 42 van de bnndel voorkoslniten van 3 jnli 1941 en 31 jnli 19'43 en men; dat zo eenscleels de prodnctie tijhet beslnit van de Regent van 15 jannari dens bewust boekjaar onbednidend is ge1948, 6 van het beslnit van de Regent van weest, anderdeels nit dit stuk blijkt dat
16 jannari 1948 hondende samenschal~e cle niet betwiste algemene bedrijfsonkosling van de wetten betreffende de natio- ten even hoog waren gebleven; dat de
nale crisisbelasting, doordat het hof van recllter nit deze vaststellingen de werkeberoep beslist dat bewijskrachtige ver- lijkheid van een bedrijfsverlies beeft momoedens volstaan om een beweerd be- gen afiei<len ;
drijfsverlies te bewijzen, bet bestaan van
Dat het tweecle onderdeel van het middergelijk verlies afieidt nit zekere ver- del feitelijke grondslag mist;
moedens wijzende op een mindere productie, en het bedrag ervan bepaalt op
Over het derde onderdeel :
1.574.303 frank, zijnde het bedrag dat
Overwegende enerzijds dat, na op de
door de inspectenr der belastingen werd onbetrouwbaarbeid
van
verweersters
bekomen aan de hand van een berekening boekhonding te hebben gewezen, het bof
gestennd op de gegevens van een verge- van beroep de berekeningen van de inlijkingspunt en dienvolgens de belastbare specteur verklaart te beamen waaruit
winst van het boekjaar 19-45-1946 van blijkt dat, bij inachtneming van het door
2.778.480 frank tot 1.361.722 frank vermin- een soortgelijke belastingplichtige bedert, dan wanneer : a) het bewijs van de haald bruto-winstpercent op de lonen, het
werkelijkheid en van het bedrag van het ondergaan verlies 1.574.308 frank zou betijdens het boekjaar 1944-1915 ondergaa;n dragen;
bedrijfsverlies niet aan de hand van posrDat, welke de bedoeling ook is geweest
tieve en controleerbare elementen door de van de inspectenr bij bet opmaken dezer
N. V. « Van der Eecken et Qo >> wercl ge- berekeningen, het hof van beroep door
leverd en een krachtens artikel 32, para- de in het 'verslag van de inspectenr voorgraaf 1, lid 2, der voormelde samenge- komencle cijfers tot vaststelling van bet
schakelde wetten aftrekbaar bedrijfsver- bedrag van bet ondergaan verlies over te
lies niet door vermoedens kan bewezen nemen de bewijskracht van dit verslag
worden; b) in elk geval cle door bet hof niet heeft kunnen miskennen;
van beroep ingeroepen vermoedens niet
Overwegende anderzijds dat het hof
van die aard zijn om er het bestaan van van beroep zijn beslissing niet gesteund
een bedrijfsverlies nit af te leiden; c) bet heeft op bet bijzonder bewijsmiddel voorhof van beroep bet bedrag van bet be- .zien bij bet artikel 28 van de samengedrijfsverlies niet aan de hand der bere- scbakelde wetten, hetwelk tot doel strekt
keningen van de inspectenr kon vaststel- bet bedrag van de belastbare inkomsten
len zonder de bewijskracht van bet ad- van het dienstjaar te bepalen;
vies van deze inspectenr, del. 3 november
Dat tot vaststelling van bet bestaan
19·52 (stnk 8 van bet administratief dos- en het bedrag der verliezen van het voorsier), te scbenden en een verkeercle toe- gaand dienstjaar - element hetwelk van
passing van artikel 28 van vorenbedoelde de belastbare inkomsten van het dienstsamengescbakelde wetten te doen
jaar client te worden afgetrokken -, bet
arrest, benevens andere feitelijke verOver bet eerste · ond~rdeel :
moedens, op bet vermoeclen heeft geOverwegende dat, bij ontstentenis van stennd afgeleid nit de vergelijking met
een strijdige wetsbepaling, cle belasting- de brnto-inkomsten van een gelijksoortige
scbnldige alle door bet gemeen recbt toe- belastingplichtige bepaald in verhoncling
gelaten bewijsmiddelen met nitzonclering tot de door hem betaalde lonen;
van de eed mag aanwenden tot bewijs
Da t bet onderdeel van het -middel waar-

---------~-~-~--------~~-~---
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bij het arrest verweten wordt toepassing
van het artikel 28 der samengeschakelde
wetten te hebben gedaan in feite niet opgaat;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 januari 1958. - 2<' kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslag_qever,
H. Louveaux. - Gelijlcluidencle concl!tsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG EN TEN KORIERBRENGEN.- NIEUWE
AANSLAG. ARREST VAN RET ROF VAN BEROEP EEN AANSLAG IN DE DIRECTE BELASTINGEN VERNIETIGD REBBENDE OM REDEN DAT HIJ
GEVESTIGD WAS GEWEEST ~'EN LASTE VAN EEN
GEUEENSCRAP ZONDER RECR~'SPERSOONLIJK
HEID. TWEEDE ARREST BESLISSENDE DAT
WETTELIJK IS EEN NIEUWE AANSLAG GEVESTIGD 01' DEZELFDE BELASTINGELEUENTEN ALS
DE EERS'l'E, TEN LASTE GELEGD, DITMAAL, VAN
DE NATUURLIJKE PERSONEN DE INKOMSTEN
VAN RE'l' GEMEENSCRApPELIJK BEDRIJF GENOTEN HEBBENDE.- GEEN SCHENDING VAN RET
DOOR RET EERSTE ARREST GEWIJSDE.

~

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING.
GEUEENSCRAPPELIJKE UI'l'BATING DOOR LEDEN VAN EEN ZELFDE
FAMILIE. UITBATERS GEEN DEEL Ul'l'MAKENDE VAN RET ZELFDE GEZIN. 0MSTANDIGREID RET GEMEENSCRAPPELIJK BEDRIJF
NIET UITSLUITENDE.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. VERMOEDENS VOORZIEN
BIJ ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET
VAN 16 OCTOBER 1945. NIEUWE AANSLAG.
- ADMINISTRATIE DEZE VERMOEDENS VOOR DE
1 JANUARI 1950 REBBENDE INGEROEPEN MET
RET OOG OP DE VESTIGING VAN DE OORSPRONKELI,JKE AANSLAG. VERMOEDENS MOGENDE
TOEGEPAST WORDEN VOOR DE VESTIGING VAN
DE NIEUWE AANSLAG.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING.
GEMEENSCRAPPE·
LIJK BEDRIJF. GEEN GEZINSROOFD OF BESTUURDER VAN RET BEDRIJF. BELASTING
VERSCRULDIGD DOOR DE NA'l'UURLIJKE PERSONEN DIE IN BELGIE DE INKOMSTEN GENIETEN.

5o

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI,JFSBELASTING.
GEMEENSCRAPPELIJKE UITBATING DOOR LEDEN VAN EEN ZELFDE
FAMILIE. UITBATERS GEEN DEEL UITMAKENDE VAN RET ZELFDE GEZIN. 0MSTANDIGHEID RET _GEMEENSCRAPPELIJK BEDRIJF
NIET UITSLUITENDE.

1° Wanneer een hot van beroep, ttitspraak
cloencle over een verhaal tegen cle beslissing van cle clirecteur cle1· belastingen, een aanslag ventietigcl heett omllat h-ij ten laste van een gemeenschap
zoncle1· rechtspersoonlijlcheicl gevestigcl
was geweest, schendt niet het geza.q van
het gewijscle aat zich aan aeze beslissing hecht het later a1-rest beslissencle
dat wettelijlc is cle niettwe aanslag ge·vestigcl op dezelfcle belastingelementen
als de eerste, maar clitmaal ten laste
van cle natn!td·ijlce personen die in BelgiiJ de inlcomsten van het gemeenschappelijlc bedrijf _qenieten.

2° Uit cle vaststelling clat een bedrijf cle
onverdeelcle ei_qenllom is van nwe1·dere
personen, llat lleze zich steeds _qeclra_qen
hebben als ttitbaters in _qemeenschap,
hebbende onder rneer onverdeelcl ge7Jnt.ilc _qemaakt van cle winsten van de
ttitbatin_q, beho!tclens het afnernen van
hetgeen nooclzalcelijlc was om in htm
levensonderhou.a te voo1·zien en dat ze
niet opgehottden hebben i1t him aan_qifte
in de 7Jelastingen te verlclaren dat het
bellrijf in _qemeenschav _qeexploiteerd
was, leillt het hot van beroep wettelijk
at llat artilcel '%1, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten betreffende de
inkornstenbelastingen toepasselijlc is (1).

3° De administTatie mao zich steu.nen op
de vennoedens voo1·zien bij artilcel 2,
param·aaf 3, van cle wet van 16 october
1945 betrejfende de extrabelastin_q om
een nie·uwe aansla.g te vestigen een 'aansla_q llie vernietigll is _qeworden vervan_qende, wannee1·, met het oog op de vesti_qing van de.ze aanslag, zij v66r 1 jamta1·i 1950 clit vermoeden in_qeroepen
heett tegenover cle belastin_qschttlclige
ten laste van wellce de niettwe aanslag
ingelcohierd is (2). (Wet van 16 october

1945 een extrabelasting instellende, _artikel 15, alinea 2.)
4° Het artikel 31, pa1·a.qraat 2, der samen_qeschalcelde wetten betreffende cle inlcornstenbelastinrten, dat bepaalt dat in
_qeval van gemeenschappelijlc bed1·ijf de
belastin_q veTsclHtldigd is door het _qezinshootd of cle best·zt!tr.de1·, is slechts
toepasselijlc wanneer een lle1· ttitbaters
werlce/.ijk lleze hoedanigheid bezit. Zo
_qeen van hen lleze hoellanigheid bezit,
is de belasting versclmldi_qa doo1· de nattwrlijlce peTsonen die in Bel_qiiJ de inlcornsten van het beddjf genieten (3).

(1) Raadpl. verbr., 2 juli 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1310).
(2) Raadpl. verbr., 20 september 1955 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 15).
(3) Verbr., 11 april 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 986).

----------
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bestaan in de zin van artilcel 21, paragraat 3, der samengeschakelde wetten
betrettende de inlcomstenbelastingen,
zelfs indien de u,itbaters die leden zi}n
van een zelfde familie, geen deel uitmalcen van een zelfde gezin.
(C. EN A. CARLIER, 'I'. BELGISCHE STAAT,
MINIS1'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1351 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest het gezag van het gewijsde van
het arrest van 13 mei 1953, gewezen door
het Hof van beroep te Gent, geschonden
heeft :
Overwegende dat het arrest van 13 mei
1g.53 de aanslagen in de gewone belastingen over het dienstjaar 1949, navordering
1941 tot 1945, alsook in de extrabelasting,
die op naam van « eamiel en Alexander
earlier, kolenhandel )) ingekohierd werden, nietig verklaard heeft omdat, bij
ontstentenis van rechtspersoonlijkheid,
een feitelijke vennootsehap niet belastingplichtig is;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, de nieuwe
aanslagen op dezelfde belastingelementen
als voorheen, ditmaal in hoofde van aanleggers Alexander earlier en van Oamiel
earlier gevestigd werden;
Overwegende dat, wanneer een aanslag
aldus gevestigd wordt op grond van het
bestaan van een gemeenschappelijk bedrijf, de belasting door de natuurlijke
persoon versclmldigd is waarvan de naam
op het kohier werd gebracht en die deze
inkomsten geniet;
Dat de bestreden beslissing geenszins
het gezag van gewijsde schendt van 'hogervermeld arrest, hetwelk zich er toe beperkte de eerste aanslagen nietig te verklaren, omdat .zij ten laste van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid waren gevestigd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 27, paragraaf 3,
cler samengeschakelde wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen, doorclat inclerdaad in princiep ieder belast.ingplichtige
op zijn persoonlijke inkomsten belastbaar
is, dat artikel 27, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten claarop een uitzondering heeft gemaakt wat cle gemeen-

schappelijke bedrijven betreft; dat echter
de artikelen 27, paragraaf 3, en 31, paragraaf 2, der samengeschakelde wetten
uitzonclerlijke bepalingen zijn welke, zoals trouwens alle fiseale bepalingen, beperkencl moeten uitgelegd en toegepast
worden; dat het essentiele verschil tussen
een feitelijke vennootschap en een gezamenlijk bedrijf in het karakter van de
eigenclom en de verdeling van het belegd
lmpitaal bestaat, alsmede in het feit dat
de betrokken personen zowel in het verlies als in cle winst deel hebben; dat het
bestreden arrest toegeeft dat beide aanleggers elk voor de helft cle eigendom van
de zaak door verdeling van de nalatenschap van hun vader, verkregen hebhen
en dat zij dus elk eigenaar van de helft
van de zaak .zijn; dat er dus tussen aanleggers geen onverdeelde eigendom met
betrekking tot de handelszaak bestaat;
dat het in strijd is met al de elementen
van de zaak dat het bestreden arrest verklaart dat de winsten niet zouden verdeeld geworden zijn; dat het arrest toegeeft dat elk der aanleggers een persoonlijk bedrag aan liggend geld bij cle muntsaneringsmaatregelen aangaf; clat het bedrag van deze aangegeven persoonlijke
liggencle gelden voldoende bewijst dat de
winsten van de zaak geregelcl verdeeld
werden; dat er voor de verdeling van de
winsten geen datum iri de wet bepaald is;
dat het feit dat eamiel earlier bij de
mun tsaneringsmaa tregelen het volleclig
bedrag aan liggend geld van het beclrijf
aangaf, geen vermoeden is dat de winsten niet verdeeld werden, omdat de
muntsaneringsmaatregelen plaats vonuen
in october en ue winstverdeling norrnaal
slechts op het einde van het jaar geschiedt; dat het arrest als enig vermoeden van gemeenschap inroept, het feit dat
aanleggers de bedrijfswiristen steeds gemeenschappelijk in de inkomstenbelastingen aangegeven hebbe.n; dat echter ingevolge de vaststaande rechtspraak van het
Hof van verbreking, een belastingplichtige niet gebonden is door een rechtsdwaling begaan in de onderschreven aangifte,
dat trouwens, opdat er een gemeenschappelijk bedrijf zou kunnen bestaan, al de
karakteristieken ervan, sarnen moeten bestaan : onverdeelde eigendom der zaak en
onverdeelde winsten; dat van zodra een
dezer elementen ontbreekt, er van gemeenschappelijk bedrijf geen sprake meer
kan zijn; dat door te verklaren dat artikel 27, paragraaf 3, der samengeschakelde
wetten toepasselijk zou zijn, afgezien van
het feit dat aanleggers al dan niet deel
van hetzelfde gezin uitmaakten, het bestreden arrest de bepalingen van dit artikel 27, paragraaf 3, schendt of minstens
vel'keerd interpreteert; dat gezegd artikel
inderdaad bepaalt dat er geen splitsing
van winsten wordt toegelaten « onder de
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noch onder leden van een vennootschap,
vereniging of enige gemeenschap; dat er
dus vier uifsluitingen in dit artikel voorzien zijn : 1 o samenwonende led en ener
zelfde familie ; 2° leden van een vennootschap; 3° leden van een vereniging; 4° led en van enige gemeenschap; doordat aanleggers geen vennootschap vormen, noch
een vereniging, noch een gemeenschap; dat
men dus enkel zou kunnen spreken van
gemeenschappelijk bedrijf, om reden dat
zij leden van een zelfde familie zouden
zijn; dat twee gebroeders geen familie
vormen; dat het woord familie dat de vertaling is van het Franse woord << famille ll,
als gezin moet worden verstaan; dat bij
ontstentenis van ouders, twee gebroeders
geen gezin vormen; dat dit zo juist is,
dat artikel 31, paragraaf 2, der samengeschakelde wetten dat de aanslag regelt,
bepaalt dat de belasting in hoofde van
het gezinshoofd moet gevestigd worden;
dat het arrest de twee termen : « gemeenschappelijke · bedrijven ll en « enige gemeenschap ll verward heeft; dat het arrest inderdaad' verklaart dat er een gemeenschappelijk bedrijf bestaat omdat
aanleggers een « gemeenschap ll zouden
vormen; dat echter in de bepalingen van
artikel 27, paragraaf 3, een onderscheid
gemaakt wordt tussen bedrijven bestaande uit leden van een zelfde gezin en dit
bestaande nit leden van een gemeenschap; dat aanleggers geen gemeenschap
vormen; dat zij ook geen leden zijn van
een zelfde gezin, zodat artikel 27, paragraaf 3, niet op hen toepasselijk is; dat
het arrest in strij d is met de door de
administratie orJgemaakte stukken, waar
het verklaart dat aanleggers zich zouden
vergenoegd hebben met uit deze winsten
te nemen hetgeen hun noodzakelijk was
om in hun levensonderhoud te voorzien;
dat nit de door de administratie voorgebrachte stukken blijkt dat rekwestranten in de muntsaneringsmaatregelen
1.235.0{)0 frank aangaven en Alexander
earlier 899.000 frank; dat deze sommen
zeker meer vertegenwoordigen dan hetgeen noodzakelijk was om in hun levensonderhoud te voorzien en dus wei degelijk voortkomen van verdeelde winsten :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het artikel 27, paragraaf 3,
der samengeschakelde wetten in onderha vige zaak wel toepasselijk is en die
beslissing steunt op de volgende beweegredenen, dat : 1° aanleggers ieder de helft
van de ouderlijke uitbating verkregen
hebben en na de dood van hun vader het
geheel bedrijf in gemeenschap geexploiteerd hebben, 2° zij zich steeds als de
uitbaters van een gemeenschappelijk bedrijf gedragen hebben en er uit onverdeeld de winsten van hun gemeenschap-

pelijke bedrijvigheid opgehaald hebben,
3° zij steeds in hun aangiften zowel in
de gewone als in de extrabelasting en in
de fiscale amnestie, verklaard hebben dat
het bedrijf in gemeenschap geexploiteerd
was, 4° er geen werkelijke verdeling der
winsten voorhanden is, waar de uitbaters
zich vergenoegd hebben hetgeen hun noodzakelijk was om in hun levensonderhoud
te voorzien uit deze winsten af te nemen;
Overwegende dat die op de hierbovenvermelde beweegredenen gesteunde beslis 7
sing wettelijk is;
Overwegende dat, in zoverre het aanvoert dat « het in strijd is met al de elementen van de zaak dat het arrest verklaart dat de winsten niet zouden verdeeld geworden zijn ll het niet ontvankelijk is, daar het onderzoek daarvan het
hof verplichten zou tot feitelijke nasporingen over te gaan;
Overwegende dat, waar het aanvoert
dat het arrest « als enig vermoeden van
gemeenschap het feit inroept dat rekwestranten de bedrijfswinsten steeds gemeenschappelijk in de inkomstenbelastingen
aangegeven hebben ll het middel op een
verkeerde interpretatie van de bestreden
beslissing steunL. ; en, waar het een
schending van de wet inroept omdat de
rechter aanleggers niet tot het bewijs van
een in die aangiften begane vergissing
zou toegelaten hebben, het middel insgelijks feitelijke grondslag mist, vermits
het arrest uitdrukkelijk vaststelt « dat
de door requestranten aangevoerde bewijsmiddelen tegen deze bevindingeu (namelijk het op de aangifte gesteund vermoeden) niet opwegen ll;
Overwegende tenslotte dat, waar het
aanvoert dat het arrest «in strijd is met
de door de administratie opgemaakte
stukken ... ll, het middel niet ontvankelijk
is, daar het de wetsbepalingen niet aanduidt welke zouden geschonden geweest
zijn indien bedoelde grief gegrond ware;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 15 van de wet van
16 october 1945, doordat het bestreden arrest niet aanneemt dat de vermoedens
voorzien bij artikel 2, paragraaf 3, van
voormelde wet, slechts na 1 januari 1950
tegen de belastingplichtigen werden ingeroepen :
Overwegende dat volgens de ;vaststellingen van het bestreden arrest, de in het
middel bedoelde vermoedens op 29 november 1949 door het bericht van wijziging
zowel tegen Alexander earlier als tegen
Carnie! earlier werden aangevoerd;
Dat het arrest terecht daaruit heeft
afgeleid dat aan de vereisten van hogervermeld artikel 15 voldaan werd, al werden de eerste aanslagen naderhand onregelmatig gevestigd;
Dat het middel naar recht faalt;
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schending van artikel 2, paragraaf 3, van
de wet van 16 october 1945, doordat het
bestreden arrest het voorleggen eist :
1° van bewijskrachtige elementen tot bewijs van de op 1 januari 1940 bestaande
kolenvoorraden en 2° van boekhoudkundige elementen tot staving van het vooropgesteld bedrijfskapitaal :
I. Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
op grond ener feitelijke en soevereine
vaststelling de waarde van de stock bepaald heeft; dat geenszins blijkt dat, door
er op te wijzen dat de voorraad, die valgens aanleggers einde 1937-1938 zou bestaan ·hebben << door geen enkel bewijskrachtig element gestaafd wordt )), het
amlere bewijskrachtige gegevens dan diegene door de aangehaalde wetsbepalingen
toegelaten bedoeld heeft;
II. Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegencle dat cle omstandigheid dat
het bestreden arrest er terloops OJ) wijst
dat het bedrijfskapitaal, weze het bedrag
der geldspecien die volgens aanleggers op
1 januari 1940 voorhanden waren, door
geen boekhoudkundige elementen gestaafd
wordt, niet wegneemt dat het hof van
beroep becloeld bedrijfskapitaal overeenkomstig cle in het middel aangehaalde
wetsbepaling vastgesteld heeft; dat het de
boekhoudkundige elementen geenszins het
enig mogelijk
tegenbewijs verklaard
heeft;
Dat beide onderclelen feitelijke grandslag missen ;
Over het vijfde miclclel, afgeleid nit de
schending van artikel 31, Daragraaf 2, der
samengeschakelde w,etten, doordat het bestreden arrest aanneemt : 1° dat, wanneer er geen gezinshoofd is, er niettemin
een gemeenschappelijk bedrijf tussen
twee broeders kan bestaan, 2° dat in dergelijk geval de belasting door beide broeders verschuldigd is hoewel zij niet tot
eenzelfde gezin behoren :

I. Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede middel blijkt dat het bestre~
den arrest wettelijk beslist heeft dat aanleggers een gemeenschappelijk bedrijf in
de zin van artikel 27, paragTaaf 3, der
samengeschhl~:elde wetten exploi teerden;
Overwegende dat wanneer in dergelijk
gemeenschappelijk bedrijf er geen bestuurder of geen gezinshoofd is, voormeld
artikel 27, paragraaf 3, · niettemin toepasselijk is;

II, Wat ]let tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer geen enkel
der exploitanten de hoedanigheid van ge-

zinshoofd heeft of de functie van bestuurder van het bedrijf hekleedt, de belasting
verschuldigd is door de natuurlijke personen die in Belgie de belastbare inkomsten genieten ;
Dat beide onderdelen naar recht falen;
... · (het overige zonrler belang) ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

14 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl
voorzitter.
Verslaggever,
II. Rutsaert. - Gelijlcl~tirlenrle conchtsie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. ~ Pleiter, H. Van Leynseele.
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KAMER. -

16 januari 1958

1° ARBITRAGE. -

PARTIJ DE NIETIGHEID
VAN EEN SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK
GELDEN DOENDE OM DE REDEN DAT DEZE ZONDER
SCHEIDSRECH'l'ERLIJKE OVEREENKOMST OF
BUJTEN DE BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENl{OMST VERLEEND ZOU ZIJN. - PARTIJ VERZET DIENENDE AAN TE 'I.'EKENEN V66R DE
RECHTBANK WELKE HET BEVELSCHRIFT
WAARDOOR HET VERZOEK '1'0'1' UITVOERBAARVERKLARING INGEWILLIGD WERD VERLEEND
HEEF'l'.

2° ARBITRAGE. 0VEREENKOMST VAN
GENEVE VAN 26 SEPTEMBER 1927, GOEDGEKEURD DOOR DE WE'l' VAN 15 APRIL 1929. SCHEIDSRECHTERLIJKE UI'l'SPRAAK GEDAAN
NAAR AANLEIDING VAN EEN COMPROMIS OF
VAN EEN SCHEIDSRECHTERLIJK REDING BEDOELD IN HET PROTOCOL GEOPEND TE GENEVE
SEDER'!' 24 SEPTEMBER 1923.- GEZAG VAN DE
UITSPRAAK ERKEND EN UI'l'VOERING ERVAN
TOEGESTAAN OVEREENKO~fS'I.'IG DE REGELEN
DER RECH'l'SPLEGING VAN KRACHT. IN HE'l'
GRONDGEBIED WAAR DE UI'l'SPRAAK INGEROEPEN WORDT.
30 ARBITRAGE. OVEREEN.KOMST VAN
GENEVE VAN 26 SEPTEMBER 1927, GOEDGEKEURD DOOR DE WET VAN 15 APRIL 1929. WETGEVING GEEN VERHAAL ~rE'l' HE'l' OOG OP
DE HERVORMING VAN DE BESLISSING TOELA'l'ENDE Y66R DE RECHTBANKEN VAN HET LAND
WAAR DE TENUI'J'VOERLEGGING WORD'!' GEVORDERD. ~ WETGEVING TOELATENDE, DOOR HET
VERZET 'l'EGEN HE'l' BEVELSCHRIFT TO'!' UI'l'VOERBAARVERl{LARING, DE NIE'l'IGVERKLARING
DER BESLISSING 'l'E VORDEREN WEGENS HE'l'
ON'l'BREKEN VAN REGELMATIGE KENNISNEMING
DOOR DE SCHEIDSRECHTER.
4o WETTEN EN BESLUITEN. - BuiTENLANDSE WET. - UI'l'LEGGING BEHORENDE
'1'0'1' DE RECHTER OVER DE GROND. HOF
VAN VERBREKING ZONDER MACHT OM ER DE
JUISTHEID VAN NA 'l'E GAAN.
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1° De part-ij die de nieUgheid van een
soheidsrechterlijke uitspmak doet gelden orn de reden dat dit vonnis zonder·
soheidsrechterlijlce overeenlcomst ot buiten de bewoonlingen van lle overeenlcomst verleend werd d·ient ver·zet aan
te telcenen vo6r de reohtban7c wellce het
bevelsohrift ver·leen(l heeft waar·door·
het verzoelc tot uitvoerbaar·ver·lclar·ing
ingewilUgd werd, en niet v66r de voorzitter van deze rechtbank (1). (Wetb.

van burgerlijke rechtspleging, art.1028.)
2° Krachtens artilcel 1 der overeenlcomst
van Geneve van 26 september 1927, goedgelcenrd door de wet van 15 avril 1929,
wordt het gezag erlcend van een scheidsrechterlijke ~titstwaalc naar aanleiding
van een oompr·omis ot van een soheidsreohterlijlc beding bedoeld in het Protocol bekeffende de arbitrage-bepaUngen,
geopend te Geneve seder·t 24 september
1923, gedaan, en wonlt de ~titvoering
van deze ~titspraalc toegestaan overeenlcomstig de r·egelen der reohtipleging,
de regelen der bevoegdheid inbegrepen,
van lwacht in het grondgebied waar de
·uitspr·aalc inger·oepen wordt, wanneer
deze ~titspr·aalc gedann is geweest in een
gr·ondgebied behorende tot een der· Staten op dewellce de overeenlcomst toepasselijlc is en tu.ssen personen ann de
r·echtsmacht van een dezer Staten onderwor·pen.

3° Indien de overeenlcomst van 26 september 1927 betreffende lle soheidsrechterlijlce ~titspralcen, goedgelceu.rd doorde wet van 15 april 1929, niet toelnnt
een verhaal met het oog op de her·vorming ot de wijziging van de beslissing
in te stellen v66r lle reohtbanlcen van
het land waar de temtitvoerlegging
wordt gevordenl, laat zij daarentegen
toe de nietigheid te doen verlclaren,
door een vorder-ing die zioh voordoet in
de vorm vnn een verzet tegen het bevelsohrift tot ·nitvoer·baarverlclnr·ing, van
een beslissing, soheillsreohter·lijlce ~tU
spraalc geheten, wegens het ontbr·elcen
van reyelmatige lcennisneming door de
tJersoon die de uitspraalc _qeyeven heett.

4° H et H of van verbrelcing vennag niet de
juistheid nn te gnnn van de rtitlegging
welke (le rechter· over de grand van een
b~titenlandse wet ver·strelct heeft (2).

(1) GLASSON en CoLMET-DAAGE, Pd;cis de pr·ocedm·e civile, 1908, II, n° 1890; JAPIOT, Tm4te
elem. pr·oc. civ. et comm., 1935, no 982, blz. 634.
(2) Verbr., 19 maart 1931 (Bull. en PAsiC.,
1931, I, 122, en de nota 1, biz. 123) ; 4 juli 1949
(Arr·. Yerbr·., 1949, biz. 456; Bull. en PAsrc.,
1949, I,' 522); 26 maart 1953 (Arr. Yerbr., 1953,

T.

(N. V. CENTROTEX,
LECLUSE FRERES

« ETABLISSEMENTS

».)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 januari 195.6 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat nit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat een overeenkomst, tussen partijen op 2 augustus
1950 gesloten, bepaalde dat de uit bewuste
overeenkomst voortvloeiende geschillen
aan een scheidsgerecht zouden worden
onderworpen ;
Overwegend,e dat krachtens dit scheidsrechterlijk beding een genaamde Vilem
Vydra, op aanstelling door de kamer van ·
koophandel te Praag, een beslissing, door
een latere beslissing aangevuld, wees,
voor welke beslissingen aanlegster de uitvoerbaarverklaring verkreeg van de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel;
· Overwegende dat verweer.ster, onder
aanvoering van de nietigheid van die
beslissingen, v66r de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel tegen de bevelschriften tot uitvoerbaarverklaring verzet
aantekende;
Dat de rechter over de grond deze eis
inwilligde, beide beslissingen nietig verklaarde en de intrekking van de bevelschriften tot uitvoerbaarverklaring uitsprak;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en inzonderheid 1, lid 1, 2 en 3, van de overeenkomst van Geneve van 26 september 1927
betreffende de erkenning en de uitvoering der vreemde scheidsrechterlijke uit.spraken, goedgekeurd door de wet van
15 april 1929, 474, 475, 476, 1020 en 1028
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest niet gegrond
verklaard heeft de stelling van aanlegster
in verbreking dat het verzet, door verweerster in verbreking v66r de reehtbank van eerste aanleg aangetekend
tegen de scheidsrechterlijke uitspraak
van 10 mei 1951 en het bevelschrift van de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg waarbij die uitspraak in Belgie
uitvoerbaar verklaard is, niet ontvankelijk was om de redenen dat verweerster

biz. 515; Bull. en PAsrc., 1953, I, 581); 4 october 1956 (ibid., 1957, I, 88) en de nota. van de
heer professor G. Van Heeke, Rev. c1-it. jur.
belge. 1957, I, biz. 23. Raadpl. oak de conclusies van de heer eerste advocaa.t-generaal
Gesche v66r verbr., 12 november 1935 (Bull.
en PAsrc., 1936, in 't bijzonder biz. 49).
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van de scheidsrechterlijke uitspraak van
10 mei 1951 aklmede de nietigverklaring
van het bevelschrift waardoor zij uitvoerbaar verklaard is, dat de overeenkomst van Geni'we voor de rechtsplegingsregelen naar de Belgische wetgeving verwijst, dat de bepalingen betreffende de
bevoegdheicl in de rechtsplegingsregelen
begrepen zijn en dat het rust op de rechtbank van eerste aanleg, waarbij krachtens
artikel 1028 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering een verzet tegen het
bevelschrift van tenuitvoerlegging op
geldige wijze aanhangig is, te onderzoeken of voor de scheiclsrechterlijke uitspraak het exequatur in Belgie al dan
niet mocht verleend worden, dan wanneer, aangezien de overeenkomst van Geneve elk rechtsmiddel verbieclt tegen de
scheidsrechterli.ikf" uitspraken welke zij
beheerst, in het land waar de tenuitvoerlegging ervan gevorderd worclt, die overeenkomst noodzakelijk elke verwijzing
uitsluit naar de wetten van dat land
waardoor dergelijk rechtsmiclclel bepaald
en geregeld is, dat artikel 1028 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
een rechtsmidclel invoert tegen de scheidsrechterlijke uitspraak en niet tegen het
bevelschrift waarbij die· uitspraak uitvoerbaar verklaard is, clat hefdus ten deze
niet toepasselijk iG en clat, tenslotte, luidens de Belgische wetgeving naar welke
de overeenkomst van Geneve verwijst, de
partij -..velke zich voorziet tegen het beverschrift waarcloor het verzoek om exequatur voor een scheidsrechterlijke uitspraak
ingewilligcl is, dient te handelen door
verzet v66r de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, waaruit volgt clat
het "Verzet dat verweerster v66r de rechtbank van eerste aanleg gebracht had niet
ontvankelijk was :
Overwegencle dat naar luid van .artikel 1028 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, de partij die de
nietigheid van een scheidsrechterlijke
uitspraak doet gelclen om de reden dat
het vonnis verleend is zonder scheidsrechterlijke overeenkomst of buiten de bewoordingen van zulke overeenkomst verzet dient aan te tekenen v66r de rechtbank welke het bevelschrift ·verleend
heeft;
Dat dit artikel hierdoor de rechtbank
zelf bedoelt en niet de voorzitter die geen
bevoegdheid heeft om de betwisting over
de geldigheid van de uitspraak te onderzoeken;
Overwegende dat artikel 1 van de overeenkomst van Geneve van 26 september
19-27, goedgekeurd door de Belgische wet
van 15 april 1929-, beslist : cc het gezag van
een scheidsrechterlijke uitspraak die gedaan werd naar aanleiding van een com-

promis of van een scheidsrechterlijk becling bedoeld in het Protocol betreffende
de arbitrage-bepalingen, geopend te Geneve sedert 2i september 1923, zal erkend
worden en de uitvoering der uitspraak
zal toegestaan worden, overeenkomstig de
regelen der rechtspleging gevolgd in het
grondgebied waar de uitspraak ingeroepen wordt, wanneer deze uitspraak gedaan werd in een grondgebied afhangend
van een der hoge partijen waarop deze
overeenkomst .van toepassing is en tussen
personen onderworpen aan de rechtsmacht van een der hoge partijen ll;
Overwegende dat in de cc regelen der
rechtspleging ll, bedoelcl door evenaangehaalde overeenkomst, nooclzakelijk begrepen zijn, zoals de rechter over de grond
verklaart, de bevoeg·dheidsregelen; dat
niet denkbaar is dat de overeenkomst op
de betwistingen die zij bedoelt andere
bevoegdheidsregelen heeft willen toepassen dan die van het land waar de betwisting v66r de rechter wordt gebracht;
Overwegende clat de eis tot intrekking
van het bevelschrift door verweersfer
slechts voorgebracht is nit aamnerking
van de eis welke ertoe strekte de beslissingen van de Tsjechische scheidsman nietig te doen verklaren en als uitvloeisel
van die eis;
Overwegende weliswaar dat de overeenkomst van 26 september 1927 geen instelling toestaat van een rechtsmicldel
Y•66r de rechtbanken van het land waar
de tenuitvoerlegging gevorderd is, ten
einde de beslissing te doen veranderen of
wijzigen;
Dat echter een beslissing, scheidsrechterlijke uitspraak geheten, nietig te doen
verklaren wegens het ontbreken van regehnatige kennisneming door de persoon
die de uitspraak gegeven heeft, geen betwisting oplevert van de grond van die
beslissing;
Dat deze vorclering tot nietigverklaring
van de scheidsrechterlijke uitspraak,
welke zich voordoet in de vorm van verzet tegen het bevelschrift tot uitvoerbaarverklaring, ertoe strekt aan de uitspraak
iecler gezag te ontzeggen wegens de omstandigheden waarin zij gewezen is;
Dat zulks het geval is wanneer, zoals
ten cleze, de eiser tot nietigverklaring
aanvoe¥t dat de scheidsman zijn opdracht
had moeten worden gegeven door een
compromis of door een scheidsrechterlijk
heeling dat het voorwerp van het compromis inhield, en dat dit niet geschied is;
Overwegende dat, waar hij erop wijst
dat de vordering tot nietigverklaring wegens het ontbreken van een gelclig compromis en tot intrekking van het bevelschrift tot uitvoerbaarverklaring viel onder het bepaalde bi.i artikel 1028 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
en niet uitgesloten was door de overeen-
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-301komst van GenevE: van 1927, noch door de
goedkeurende wet, de rechter over de
grond zijn beslissing regelmatig met redenen omkleed en ''wettelijk g\)rechtvaardigd heeft;
Dat het middel niet gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 3 van
het Protocol betreffenQe de geldigheid der
arbitrage-bepalingen in de handelscontracten, geopend te Geneve op 24 september 1923, goedgekeurd door de wet van
20 september 1924, 1, inzpnderheid 1, lid 2,
a, 2 en 3, van de overeenkomst van Geneve van 26 september I 1927 betreffende
de erkenning en de goedkeuring der
vreemde scheidsrech ter Iijke ui tsprali:en,
goedgekeurd door de wet van 15 april
1929, en 97 van de Grondv\J:et, doordat het
bestreden arrest, enerzijds, het vonnis
van 17 mei 1952 bevestigd heeft in zover
dit het verzoek tot intrekking van het
bevelschrift tot tenuitvoerlegging van de
scheidsrechterlijke uitspraak van 10 mei
1951, hetwelk op 31 october 1951 gewezen
is door de heer voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gegrond verklaard en aanlegster verboden
heeft hoe dan ook de tenuitvoerlegging
van de scheidsrechterlijke uitspraak van
10 mei 1951 te vervolgen, en, anderzijds,
gezegcl heeft dat het door de heer voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 5 juli 1952 gewezen bevelschrift, waarbij een geschrift genaamd
«arrest JJ, gedagtekend 10 mei 1952, in
BelgH\ uitvoerbaar verklaard is, nietig en
kl'achteloos is en aanlegster in verbreking
verboclen heeft hoe dan ook de tenuitvoerlegging van bewust bevelschrift te vervolgen om de reclenen dat, vermits de
scheidsrechterlijke uitspraak van 10 mei
1951 gewezen is ingevolge een scheidsrechterlijk beding dat niet als compromis
geldt of ingevolge een beweerd, niet geldig compromis volgens op die uitspraak
toepasselijke Tsjechoslovaakse wetgeving,
zij in Belgie geen exequatur kan krijgen
volgens artikel 1 van de overeenkomst
van Geneve, en dat de nietigheid van het
bevelschrift van 31 october 1951 de nietigheid met zich brengt van het bevelschrift van 5 juli 1952, dan wanneer naar
luid van artikel 1 van de overeenkomst
van Geneve, zoals in het bestreden arrest
trouwens vastgesteld is, « er vereist is,
om het exequatur in Belgie te kum1en
verkrijgen, onder meer : a) dat de
(vreemde) uitspraak gewezen is ingevolge
een compromis of een scheidsrechterlijk
beding welke geldig zijn volgens de daarop toepasselijke wetgeving JJ; dat het bestreden arrest erop wijst dat ten deze de
overeenkomst tussen partijen een scheidsrechterlijk beding inhoudt hetwelk als zodanig geldig is, en dat het arrest der-

halve, door te beslissen zoals het heeft
gedaan, artikel 1 van de overeenkomst
van Geneve geschonden en zijn dispositief
gerechtvaardigd heeft door tegenstrijdige
redenen, wat met het ontbreken van redenen gelijkstaat :
Overwegende dat de rechter over de
grond terecht verklaart dat het bestaan
van een compromis of -een geldig scheidsrechterlijk beding volgens de Tl:ljechoslovaakse wet dient te worden beoordeeld ;
Dat hij erop wijst dat naar Tsjechoslo-vaaks, evenals naar Belgisch recht, het
scbeidsrechterlijk beding en het compromis een eigen karakter en eigen uitwerkselen hebben; dat het scheidsrechterlijk
beding· de partijen enkel verplicht tot het
sluiten van een compromis in de gevallen
welke het aanuuidt;
Dat hij eraan toevoegt clat naar Tsjechoslovaaks recht een geschil, om aan arbitrage te worden onclerworpen, reeds
ontstaan moet zijn en cla t in iecler geval
het voorwerp ervan in het compromis
moet bepaalcl wezen ;
Overwegencle dat het Hof van verbreking niet vermag de uitlegging na te gaan
welke de rechter over de groncl van de
buitenlandse wetgeving verstrekt heeft; ·
Overwegende dat de rechter over de
grond, voorts vaststellend dat ten deze
enkel een scheidsrechterlijk beding bestond dat niet als compromis kon gelden,
en dat geen compromis was gesloten,
daaruit geldig heeft kunnen afieiden dat
geen geldige scheidsrechterlijke uitspraak
verleend was geworden;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 januari 1958. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Piret. - Gelijlcluidende
concl7tsie, H. Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. Pleiter, H. Van
Ryn.
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HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROYEREENKOMSTEN.
WET
VAN
30 APRIL 1951. - ARTIKEL 3, LID 3, VERVAT
IN YOORMELDE WET EN TOELATENDE EEN EINDE
AAN DE LOPENDE HUUROVEREENKOMSTEN TE
MAKEN. - BEPALING TOEPASSELIJK OP DE
HUUROYEREENKOMSTEN WELKE LOPEN BIJ DE
INWERIUNGTREDING VAN DE WE'f.
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2o HUUR VAN GOEDEREN. - HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. ARTIKEL 33,
LID 2, VAN DE WE'f VAN 30 APRIL 1951. VOOR.WERP VAN DEZE BEPALING.
3° HUUR VAN GOEDEREN. - HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.
ARTIKEL 33,
LID 2 EN 3, VERVAT IN DE <VET VAN 30 APRIL
1951. - BEPALINGEN BETREFFENDE DE YOORWAARDEN OP DEWELKE RESPECTIEVELIJK DE
HUUROVEREENKOMS'l'EN MET EEN BEPAALDE
DUUR EN DEZE DIE WETTELI.JK VERLENGD
WORDEN OF DEZE MET ONBEPAALDE DUUR VERSTRIJKEN.
4° WETTEN EN BESLUITEN.- BEPALING DIE NIET DUIDELIJK EN NAUWKEURIG IS.
- JVlACHT VAN UI'l'LEGGING VAN RET HOF.
1o De 1·egel van ae onmiclclellijke toepassing van de wet van 30 ap1·il 1951 op de
handelshmwovereenkomsten met het oog
op de besche1·ming van het handelstonds
maCL!ct cle bepaling, die Ucl 3 van artilcel 3 vervat in voormelde wet vonnt,
toelatencle een einde aan ae lopencle
huurovereenkomst te malcen, toepasselijk op cle h~mrove1·eenlcomsten wellce
lopen bij ae inwerkingtreding van ae
wet.

2o Lid 2 van artikel 33 ver·vat in cle wet
van 30 april 195.1 op cle hanclelshmtrovereenlcomsten heett tot voorwertJ, met
het oog op het uitoefenen van het 1·echt
op he1·nienwing van de htm-rovemenlwmst het tijclsUp aan te d·niclen waa-rop ae' lopenae hunrovereenlcornst ve-rst-rijkt, het einclpttnt het contractueel
bepaalcl eindpunt blijvend, ongeacht ae
bepaling van ae wet wellce voo-rsch-rijft
aat de dmw van ae huu-rove1·eenlcomst
n·iet Tcorte1· mcty zijn clan negen jaa-r.
Evenwel nee1nt ae httu.-roveTeenlcornst
yeen eincle v66-r het veTst1·ijTcen van een
tennijn van achttien maanden na de
inweTlcingtTecling van (le wet.

3° Lid 2 en licl 3 van a-rtilcel 33 veTvnt ·in
ae wet vnn 30 np-ril .1951 op ae ha,nclelshuuTove1·eenlcomsten hebben hetzelfcle
voorweTp, doch licl 2 heeft betrelclC'ing
op ae hmt1·ove-reenlcomsten met een bepaalcle clmt-r, teTwijl lid 3 op ae wettelijlc ve-rlenyde hmtroveTeenlcornsten en
ae hmwoveTeenlcornsten met onbepnnlde
clmtr betTelclcing heett.

4° Het Hot van verbreking slnat acht,
voor de uitlegging van een bepaling van
ae wet die niet auiclelijlc en 1!a~twlce~wig
is, op ae veTlclnTing floor de -rege1'ing
geclaan wanneeT aeze in het Parlement
geen tegensp-ranlc heeft aoen Tijzen (1).

(1) Raadpl. de nota 3 onder verbr., 17 januari 1958, infm, blz. 304.

(WILLAUME EN CONSOR'fEN,

1'.

CANET.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1956 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen ;
Over het middel, ·afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 3, lid 1 en 3, 33,
lid 1 en 2, van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkornsten met
het oog op de be~cherming van het handelsfonds, doordat het bestreden vonnis
beslist clat niet geldig is de opzegging,
op 31 juli 1956 .betekend door aanlegger
die als huurder het aan verweerder toebehorencl, tot hanclelscloeleinclen clienend
onroerend gofd 'in gebruik had krachtens
een huurovereenkomst, op 1 augustus 1944
voor clertig jaar aange!?;aan, orn de reden
dat, aangezien de wetgever de bij de inwerkingtrecling van de wet van 30 april
1951 lopende huurovereenkomsten in stand
heeft willen houden tot bij het verstrijken van de contractuele termijn, de huur. der zich niet vermag te beroepen on het
vermogen van een_1:ijdige verbreking dat
hem verleend is door artikel 3, lid 3, van
de wet van 30 april 1951 welke naar luid
van artikel 33, lid 1, van toepassing is op
de ten dage van de inwerkingtreding van
deze wet lopende huurovereenkomsten,
clan wanneer het tweecle lid van artikel 33, hetwelk bepaalt dat de lope;nde
huurovereenkomsten, waarop de wet vim
toepassing is, cc evenv;rel vervallen bij het
verstrijken van de contractuele termijn ll, enkel, in .zover het de toepassing
van de wet op de lopencle huurovereenkomsten beperkt, afwijkt van artikel 3,
lid 1, volgens hetwelk de duur van de
aan de wet onclerworpen huurovereenkomsten tenminste negen jaar is, zodat
de wetsbepaling (artikel 33, lid 2) welke
bepaalt clat de lopende huurovereenkomsten bij het verstrijken van de contractuele termijn vervallen, niet tot gevolg
lleeft noch kan hebben de huurder het
vermogen van eenzijdige verbreking van
de huur, dat hem door artikel 3, lid 2,
verleencl is op_ de door deze bepaling gestelde voorwaarclen, te doen verliezen :
Overwegende dat artikel 33, vervat in
de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds, in
lid 1 dg_ regel bepaalt clat de nieuwe wet
onmicldellijk van toepassing is op de lopende-handelshuurovereenkomsten;
Overwegencle clat het voorbehoud gemaakt in lid 2 tot voorwerp heeft, volgens de termen zelf van deze bepaling
en overeenkomstig de wil welke de wetgever in de loop van de parlementaire
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voorbereiding to\ uiting gebracht heeft,
met het oog op :Pet uitoefenen van het
recht op hernieuwing van de huurovereenkomst het tijds\ip aan te duiden waarop de lopende huurovereenkomst verstrijkt, dit eindpunt het contractueel bepaald eindpunt blij"end ongeacht de bepaling van de nieuwe 'wet welke. voorschrijft dat de duur \:van de huurovereenkomst niet korter Il\ag zijn dan negen
jaren, doch zonder dat de huurovereenkomst evenwel een einde kan nemen v66r
het verstrijken van een_ termijn van achttien maanden na de _inwerkingtt·eding
van de wet;
Dat lid 2 en lid 3 va)l voormeld artikel 33 trouwens hetzelfde voorwerp hellben, naardien lid 2 op de lmurovereenkomsten met een bepaalde duur, terwijl
lid 3 op de wettelijk verlengde huurovereenkomsten en de huurovereenkomsten
met onbepaalde duur bet~·ekking heeft;
Overwegende dat de regel van onmiddellijke toepassing van de wet de bepaling, die lid 3 van artikel 3 vormt, toepasselijk maakt op de huurovereenkomsten welke lopen bij de inwerkingtreding
van de wet:
Overwegende dat, uaar de ·termen van
voormeld lid 3 van artikel 3 tot de mening konden leiden dat de wet enkel v66r
de bij haar inwerkingtreding lopende
huurovereenkomsten aan de huurder het
vermogen verleent aan de huurovereenkomst een einde te maken bij het verstrijken van elke driejarige termijn, de
Minister van justitie bij de aanneming
van de wet in de Seriaat verklaard heeft
dat, de bepaling << eveneens )) op de hernieuwde huurovereenkomsten van toepassing is; dat deze opvatting in het Parlement geen tegenspraak doen rijzen heeft;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis,
door aanlegger het recht te weigeren aan
de huurovereenkomst een einde te maken
voordat deze in 1974 door het verstrijken
van haar contractuele termijn verviel, de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Over de door verweerder aangaande de
kosten opgeworpen betwisting :
Overwegenue dat krachtens de wet de
in het ong~lijk gestelde partij in de kosten moet worden veroordeeld ;

(1) Verslag van de Commissie voor arbeid en
sociale voorziening van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Pa,.Z, doc., Kamer, 19521953, nr 543, biz. 13) ; versla:g van de Commissie van de Senaat (Parl. doc., Senaat, 19531954, biz. 17 en 18) ; TAQUE!r, «La loi du 4 mars
1954 "• Jou1·n. trib., 1954, biz. 455, nr 25, 1o en
3°; TRINE en LAMY, Le contrat de travail,
biz. 39. Oont..a : de nota getekend A. L. in

Om die redenen, verbreekt het bestre, _
den vonnis; beveelt dat van onderhavi~
arrest melding zal gemaakt worden OJ;;:.
de kant van de vernietigde beslissing veroordeelt verweerder tot de kosten !
verwijst de zaak naar de Rechtbank va~
eerstE>_aanleg te Charleroi, J.n hoger ll~
roep uitspraak doende.
16 januari 1958. - 1" kamer. - Voor_
zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. ____
Ve1·slaggever, H. van Beirs. - Gelijkl-!tidende conclttsie, H. Ganshof van del:Meersch, advocaat-generaal.
Pleiter&

HH. VanRyn en Pirson.
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1°

HUUR VAN WERK.- HUUR VAN DIENSTEN. .ARilEIDSOVEREENKOMST. WE'l:'
VAN 4 MAART 1954, AR~'IKEL 6. NORMAAl_.
LOON VERSCHULDIGD AAN DE AR!lEIDER DOOJ:t
EEN VAN ZIJN WIL ONAFHANKELIJKE OORZAA~
IN DE ONMOGELIJKHEID GESTELD TE AR!lEIDEN. .ARBEIDER ZICH NORMAAL VOOR ZIJ~
WERK AANBIEDENDE. BETEKENIS DEZE}t
LAATSTE WOORDEN.

2°

WETTEN EN BESLUITEN. WE:t>
WAARVAN DE TEKST NIET NAUWKEURIG IS. !N'l'ERPRETATIE DOOR DE RECHTER MOGENDJ!:
GESTEUND WORDEN OP DE VOORBEREIDENDJ!:
WERKZAAMHEDEN.

1° In a1·tilcez 6 van de wet van J, maart
1951, dat artilcel 12 van de wet op de
arbeidsovereenlcomst gewijzigd heett,
bedoelen de woo1·den « de arbei<ler die
z·ich normaal voor zijn ~verlG aanbiedt ))
niet alleen de arbeide1· die zich op het
voorgesohreven mw op de plaats van
zijn werlG aanb·iedt, maar insgelijlcs de
arbeider die, zich normaal naar zijn
werlc be.qeven<l, te laat ov de plaats van
het werlc aanlcomt, mits <lie vertraging
te wijten zij aan een oormnlc wellce z·ich
op de weg naa1· het werT" voo1·gedaan
heett en onafhankelijk is van de wil
van <le a~· beider (1) (2) .
Revue <le d1·oit social et des t1·ibunaux dt~ travail, 1956, biz. 59; raadpl. oak DEFALQUE,
«Nouvelles sonrces juridiques du contrat de
travail et garantie du salaire journalier ,, Re.
vue du tmvail, 19-56, biz. 1493.
(2) Over de betekenis, in artikel 6 van de
wet van 4 maart 1954 der woorden « de arbeider geschikt om te werken "• zie verbr., 7 no,
vember 1957, s>~pm, biz, 127.
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1° De omstandigheid dat bijzondere legaten al de r;oederen van de nalatenschap
van de erft,ater lcttnnen opslorpen sluit
het samenbestaan van een algemeen legaat niet ttit (1).

2° W anneer de erft,ate1· een algemene legataris heeft aangesteld en bijzonclere
legaten pedaan heeft, bren,qt de nietig~
heid dezer laatste, wegens cle onzelcerheicl nopens de persoon van cle begiftigden of nopens cle vermaakte zalcen, niet
op zich zelve de nietigheid van het algemeen legaat met zich, zelfs inclien de
bijzondere legaten al de goederen van
de nalatenschap hadden lcttnnen opslorpen (2).
(VAN CAUTER, T. VAN DER BRACHT.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 6 october 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 893, 895,
896, 954, 967 en 1046 van het Burgerlijk
vVetboek, alsook 97 van de Grondwet,
doordat, om te verklaren dat het geschrift van 16 november 1951 een testament uitmaakte dat verweerder geldig als
algemene legataris aanstelt, het hof van
beroep, overigens erkennend dat de onnauwkeurigheid van het betwiste testament en van de claaropvolgende briefwisseling, in de aancl uicling van de eenzel vigheicl van de bestemmelingen van de bijzonclere legaten en van de geschonken
zaken zelf, cleze bijzonclere legaten waarcleloos maakt, en zoncler zelfs te miskennen clat de bijzonclere legaten gans het
beclrag van de nalatenschap zouclen kunnen opslorpen, beslist clat cleze nietiglreid
hoegenaamcl niet het geroepen zijn van
verweercler om de gehele nalatenschap te
ontvangen, treft, clan wanneer, om geldig
te wezen, een testament de wil van de
erflater zelf moet cloen blijken aangaande
cle bestemming van zijn goecleren en clit
llepalen niet mag overlaten hetzij aan de
willekeur van een persoon die algemene
legataris genoemcl is, hetzij aan de bij~ondere medeclelingen welke de ae mt.ius
1an cleze laatste geclaan heeft, de nietigleid welke uit beide laatste onclerstelingen voortvloeit zowel het legaat, clat
1lgemeen genoemcl is, als de bijzondere
egaten treffend :
Overwegencle, enerzijcls, dat het ari·est
(1) en (2) Zie nota's in Bull. en PAsrc., 1958,
, 514 en 515.

normaal voor zijn. ;verk. aan_ bi_edt, maar
die door een van ZIJn ~~l 0 ll_:a::t:llankelijke
oorzaak in de onmogeliJkheLct_ wordt gesteld te arbeiclen, behondens h~t geval van
overmacht, recht heeft op Z:I_~:n normaal
loon;
Overwegende dat de term~:t:::t_ <<die zich
normaal voor zijn werE: aal::lbiedt 11 niet
nauwkeurig zijn en een mterl:>retatie vergen;
Overwegende dat volgens d_e voorziening deze bepalin~ e~k~l d?elt op het
geval van een arberder dre, Zl_eh normaal
op de plaats van zijn :verk: aangeboclen
hebbend op dat ogenbhk o:t: daarna om
een van' zijn wil onafhankelij ke oorzaak
in de onmogelijkheid gestelct_ wordt te
arbeiden;
.
Overwegende dat deze mter-pretatie tell
gengesproken wordt door d~ voorberei~.
dencle werkzaamheden vall_ de wet
waarin verduicleli.il';~ i~ dat de bepaling
tinsgelijks toepassellJk IS op de arbeider
;t die geschikt om te werken en zich norEt ma~l naar zijn werk begeveud te laat
)- op de plaats van het .werk. :;ta:nk~mt, mits
:n die vertraging t~ wiJten ZIJ aan een ooro- zaak welke zich op de weg Uaar het werk
ze voorgedaan heeft e~ o~~fha:nh::elijk is van
s ; de wil van de arbeiCler ,
:rOverwegende dat aanlegste!' betoogt dat
et de wil van de w:tg:ver. ?P 1lltdrukkelijke
fil wijze enkel gemt IS voor de toevoeging,
lit aan de tekst, van het woord cc normaal ll
en door de Commissie voor arbeid en sociale
_ar voorzorg van de Senaat;
erOverwegende dat deze toevoeging gede rechtvaardigd is, niet ~oor de reden dat
is, de voorheen gegeven mterr)]:-etatie niet
de mocht aangenomen worden, doch door de
ge- enkel besehouwing dat er ln_oest op gewezen worden dat de ~ekst lliet toepasselijk was op ee~ arb~Ider die zich aan:lis- biedt, niet in mtvoermg van een lopend
era- contract, maar om aa.ngeworven te worde den, noch op een arbeider Wiens contract
:der loopt en die zich aan.biedt Ol])_ te arbeiden
leze hoewel hij regelmatlg gewaarschuwd is
van overeenkomstig artikel 28ter van de wet
elke op. de arbeidsove;reenkomst, clat hij zich
ar- wegens de schorsmg van het contract niet
behoefde aan te bieden;
artiDat het middel niet gegrond is;
door
Om die redenen, verwerpt de voorziel c1e
ar- ning ; veroordeelt aanlegster tot de kos-zich ten.
:l.

(A?"T.
151, I,
1953,
en de
16 jake deracht;

17 januari 1958. - l'e kalller. ~ Voo1·zitter H. de Clippele, raadsheer waarnemend' voorzitter... -:
T!erslaggever,
H. Bayot. ~ ~eltJ7Cl1Hden.ae conclusie,

H. Raoul Hay01t de. Terllllcourt, procureur-generaal. ~ Pletter, II. Demeur.
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en onroerende goederen aanstelde, zich
voor het aanduiden van de begiftigden
van bijzondere le)plten aan/ de willekenr
van de algemene legataris niet heeft willen overlaten; dat het algemeen legaat
aldns geen legaat \net k.ensverlening is;
Overwegende, an(lerzijds, dat de omstandigheid dat bijzondere legaten al de
goederen van een 1\alatenschap knnnen
op.slorpen het samenb~staan van een algemeen legaat niet uits].uit wanneer, zoals
ten deze, de erflater ~en algemene leg ataris heeft wiilen amwteilen; dat eveneens de nietigheid van. dergelijke bijzondere legaten, wegens de onzekerheid nopens de persoon van de begiftigden of
nopens de vermaakte zall,en, de nietigheid
van het algemeen legaat niet met zich
brengt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1319 en
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doordat het hof van
beroep, na erop gewezen te hebben dat
de cle cnjus haar « legataire universe! ll
ermede · belast had << executer ma volonte, les donnees lui remises ll, zonder
uit te slniten en zelfs door aan te nemen
dat deze gegevell\S elders dan in een briefwisseling en zelfs mondeling knnnen nitgedrnkt geworden zijn, zieh ertoe beperkt, om in bewuste beschikkingen geen
akte van niterste wil te erkennen, vast
te steilen dat deze briefwisseling .niet de
nitdrnkking bevatte van een laatste wil,
doch enkel gedachten en voorstellen
inhield, die haar bij het schrijven te binnen vielen en die ze mededeelde, zonder
daarbij blijk te geven van een definitieve
beslissing betreffende bijzondere legaten,
dat het hof aldns meteen de uitdrnkkelijke termen van het testament aangaande de medegedeelde onderrichtingen
nopens de wil van de cle cuj~~s miskent,
de bewijskracht ervan schendt en, door
slechts een briefwisseling te beogen, zijn
beslissing verznimt te motiveren zodat,
zoals het behoort, het Hof van verbteking
in de mogelijkheid zou gesteld worden
zijn to{)zicht uit te oefenen :
Overwegende dat het arrest hierop
wijst dat de door het testament bedoelde
onderrichtingen mondelinge onderrichtingen zijn en dat in de briefwisseling die
op het testament volgde geen niterste
wHsbeschikking te vinden is;
Overwegende dat de eerste van die
vaststeilingen geenszins onverenigbaar is
met de bewootdingen van het testament;
Dat de tweede tot voorwerp heeft vast
te steilen dat gezegde briefwisseling het
tweede testament niet kan nitmaken door

dit van 16 november 1945 aangekondigd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Qyer het derde middel, eerste onderdeel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat,
in zijn zesde overweging, het bestreden
arrest, om « de <Stelling van zekere geintimeerde alsdat het betwiste testament
bijzondere legaten zou inhouden, naar
keuze van de algemene legataris aan de
ene of de andere uit te keren ll te verwerpen, verklaart dat die stelling « indruist tegen de termen zelf van het testament; dat de erflaatster, ver van aan
de algemene legataris de kens van de
begiftigden over te laten, in haar testament bevestigt hem de nodige onderrichtingen te hebben gegeven in afwachting
dat ze deze onderrichtingen in een ander
eigenhandig testament zon vastleggen; dat
te oordelen naar de weifelingen in hare
latere briefwisseling, men aan de oprechtheid van deze bevestiging kan twijfelen;
dat de erflaatster omgekomen bij ongeval,
niet meer in de gelegenheid is geweest,
hare onderrichtingen in een nienw eigenhandig testament vast te leggen, maar dat
hier geenszins de wil van de cle mthts uit
volgen kan aan de algemene legataris de
kens van hare bijzondere legatarissen opte dragen ll; doordat, in de mate waarin
men hier de uitdrnkking vindt van de
beslissing van het hof de bewijskracht
van het geschrift van 16 november 1951
te ontzennwen, daarin de schencling moet
vastgestelcl worden van het aan dit geschrift te hechten geloof, claar de rechter
de inhond van de akten slechts buiten
beschonwing mag laten op voorwaarde
de valsheid ervan te bepalen en geenszins
aileen van de eenvondige mogelijkheicl
van een twijfel gemag te maken; tweede
onderdeel, afgeleid nit de schending derzelfde bepalingen, doordat de inhond van
de hierboven vermelde zesde overweging
in het onzeker laat : 1° of het arrest nit
de vaststelling die het inhondt het gevolg
trekt dat niet aileen zekere van de wilsuitingen van de cle cujtts gebrekkig zouden wezen doch dat er nooit aan de algemene legataris « onderrichtingen gegeven ll werden, en 2° of het arrest dit besluit hiernit afleidt dat de kwestieuze
beschikkingen ten opzichte van de legataris zelf, hetzij onbestaand hetzij onbermald waren en of, in een woord, deze
va•ststelling de geldigheid van de in het
testament vervatte aansteiling van algemene legataris in aile opzichten wil rechtvaardigen ofwel alleen ten opzichte van
het middel dat door zekere geintimeerden
is afgeleid uit het feit dat de erflaatster
de kens der bijzondere legatarissen aan
de algemene legataris zou overgelaten
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hebben; doordat het bestreden arrest
aldus verzuimt het Jiof van verbreking,
zoals het behoort, in de mogelijkheid te
stellen zijn toezicht over de motivering
uit te oefenen :
Over beide onderdelen samen :
Overwegencle dat, antwoordende op de
conclusies van zekere aanleggers, het
arrest beslist dat er ten deze geen legaat
met keusverlening bestond; dat het deze
beslissing hierop steunt dat uit d~ bewoordingen zelf van het testament blijkt
dat de erfiaatster aan de algemene legataris de kens van de bijzondere legatarissen niet wou overlaten; dat de erflaatster in het testament onderrichtingen
beweert gegeven te hebben aan de algemene ,legataris in afwachting deze in een
ander testament op te nemen en dat, zo
men kan twijfelen of dergelijke onclerrichtingen werkelijk gegeven werden,
men nochtans daaruit niet zou kunnen
afieiden dat het algemeen legaat met
keusverlening gegeven werd;
Overwegende dat, door die vaststellingen en beslissingen, het hof van beroep,
in strijd met hetgeen het middel onderstelt, de aan I1et testament verschuldigde
bewijskracht niet heeft ontzenuwd; dat
het er zich toe beperkt heeft zonder dubbelzinnigheid hierop te wijzen dat, ware
zelfs de bewering van het bestaan van
reeds gegeven onc1errichtingen niet rechtzJ.nnig het legaat daardoor geen legaat
met keusverlening zou worden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
17 januari 1958. - 18 kamer. - Voorzitter en ve'rslarmever, H. de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjkl1tidende concWsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal, Pleitcrs, HH. Demeur en Simont.

2e

KAMER. -

20 januari 1958

1 o REDENEN DER VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - 00NCLUSIES VAN
DE BEKLAAGDE. - DUBBELZINNIG ANTWOORD.
- GEBREK AAN REDENEN.

2o VERBREKING. UITGESTREKTHEID.
- STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT
MET ZIOH DE VERBREKING VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OVEH DE VORDBRING VAN

DE BURGERLIJKE PARTIJ. ~ ZELFS IN GEVAL.
VAN AFS'l'AND VAN DE VOORZ!ENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DEZE BESLISSING.
1o Is niet met 1·edenen 01nlcleed h.et arrest
van veroordeling dat een club oelzinnig
antwoord geett op een verweMmiddel'
regelmatig aan.qevoerd door cle belclaagcle. (Grondwet, art. 97.)

2o De verbreking, op cle voorziening van
de beklaagde, dcr beslissing over cle publielce vorclering brengt met zich cle verbrelcing van de niet clefinitieve. over cle
vorclcring van cle b1trgerlij7ce vartij gewezen beslissing, zelfs ,indien de belclaagcle atstand heeft gedaan van zijn
voorziening tegen deze laatste beslissing (1).

(AUBRY, T. DECHIEF.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet on het bestreden
arrest, op 13 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, correctionele
kamer;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :

Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet 418 en 420 van het Strafwetboek, 12, '1 o, van het koninklijk besluit
van 8 am·il 1954 houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878, ue voorafgaande
titel !Jevattende van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 1382, 13S3 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreuen arrest, hetwelk het !Jeroepen vonnis !Jevestigt, aanlegger veroordeelt tot een gevangenisstraf van acht dagen en een geld!Joete van 1.000 frank met
vijf jaar uitstel, wegens onvrijwillige slagen en verwondingen en inbreuken op artikel 12, 1°, van de Wegcode, en tot de
kosten der publieke vordering, hiertoe
achtend cc dat uit het v66r het hof gedaan
onderzoek en onder meer nit het door de
lleer procureur-generaal gelast aanvullend
onderzoek, gebleken is dat bewezen is dat
verweerder per motorrijwiel reed op een
geplaveid deel van de straat, tussen de
tramsporen )), zonder de middelen te beantwoorden welke door aanlegger llieruit
afgeleid zijn dat verweerder niet rechts,
noch zelfs midden op de weg reed, docll
integendeel links cc daar de sporen welke
het stnur van het motorrijwiel gelaten
heeft noodzakelijk aanduiden dat de wie(1) Verbr., 20 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 1957,
I, 1134).

I

\

-309len van dit motorrijwiel zich meer naar
het midclen van 'de rijweg toe bevonden,
op tenminste een meter van de slipsporen; dat, immers, aangezien het motorrijwiel de schok links gekregen heeft, het
op de rechterkant gevallen is; dat tenslotte bet feit dat het door het stuur gelaten slipspoor links van de sporen begint
aantoont dat de bm:gerlijke partij (verweerder) niet tussen de sporen reed, in
strijd met de huidige beweringen van de
personen die ten verz()eke van de burgerlijke partij gehoord zijn ll, waaruit volgt
dat de bestreden beslissing niet naar het
vereiste van artikel 97 van de Grondwet
met redenen omkleed is
Overwegende dat bet bestreden arrest
op de conclusies die in het middel aangebaald zijn en betrekking hebben op bet
deel van de rijweg waarop de burgerlijke
partij zich bij de botsing bevond, enkel
antwoordt « dat uit het vMr het hof gedaan onderzoek en uit het door de heer
procureur-generaal gelast aanvullend onderzoek blijkt ... dat de burgerlijke partij
per motorrijwiel reed op een geplaveid
deel van de straat tussen de tramsporen JJ;
· Overwegende dat het bestreden arrest
door deze beschouwing, waarvan de dubbelzinnigbeid niet mogelijk maakt in te
zien of de recbter in boger beroep de
plaats waar de burgerlijke partij reed
recbts, in het midden of links op de rijweg situeert, voormelde conclusies niet
passend beantwoord heeft;
Dat bet middel gegrond is ;

II. Aangaande de over verweerders burgerlijke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger verklaard
heeft van zijn voorziening afstand te
doen;
Overwegende echter dat deze afstand
niet met een berusting kan gelijkstaan,
naardien de bestreden beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van bet Wetboek van strafvordering en
deswege in de staat der zaak niet voor
een ontvankelijke voorziening vatbaar is ;
Overwegende dienvolgens dat de verbreking op de voorziening van aanlegger, beklaagde, van de beslissing van veroordeling op de publieke vordering de verbreking met zich brengt van de niet definitieve, over verweerders burgerlijke vordering gewezen beslissing welke daarvan
bet gevolg is;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening welke door aanlegger
ingesteld is tegen de beslissing, gewezen
over de burgerlijke vordering van verweerder; verbreekt het bestreden arrest,
bebalve in zover het aanlegger vrijspreekt van de inbreuk op de besluitwet

van 14 november 1939; beveelt dat van
onderha vig 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 bet Hof van beroep te
Luik.

20 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Sobier, raai:Isheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggeve1·, H. Daubresse.
Gelijlclu·idende
concl1tsie,
H. Roger Janssens de Bistboven, eerste
advocaat-generaaL - Pleiter, H. Simont.
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20 januari 1958

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE VORDERING. - ARREST BESLISSENDE
DA'l' DE SOMMEN AAN DE RECH'rVERKRl.JGENDE
VAN RET SLACHTOFFER VAN EEN ONVRI.JWILLIGE DODING DOOR DE WERKGEVER VAN DIT
SLACHTOFFER BETAALD, MOE'L'EN WORDEN AFGETRO=EN VAN DE VERGOEDINGEN DOOR DE
VEROORZAKER VAN HE'f ONGEVAL AAN DEZE
RECHTI'ERKRT.JGENDE VERSCHULDIGD. - BESLISSING GESTEUND OP EEN .OVEREENGEKOMEN
SUBROGATIE. - GEEN ANTWOORD OP DE CONCLUSIES VAN DE BURGERLI.JKE PARTI.J DE GELDIGHEID DEZER SUBROGA'l'IE BETWISTENDE. BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - BEAMB'L'E VAN DE
NATIONALE MAATSCHAPPI.J VAN BELGISCHE
SPOORWE!1ENJ SLACH'l'OFFER VAN EEN ONVRIJ-

WILLIGE DODING. - ARREST VAN DE VERGOEDINGEN AAN DE RECHTVERKRI.JGENDE VAN RET
SLACHTOFFER VERSCHULDIGD DE SOMMEN AFTREKKENDE DIE HE~I DOOR VOORMELDE MAATSCHAPPI.J BETAALD WERDEN IN Ul'L'VOERING VAN
HET CONTRACT DA'L' HAAR MET RET SLAGHTOFFER VERBINDT. BESLISSING GESTEUND
OP EEN BEPALING DER STATUTEN VAN RET PERSONEEL VAN DE MAATSOHAPPI.J. - BEPALING
VREEMD AAN HE'l' ONDERHAVIG GEVAL. - ONWE'l"l'ELI.JKE BESLISSING.

3°

ONSPLITSBAARHJDID. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERINGEll. - GEVAL WAARIN ER ONSPLITSBAARHEID BE STAAT
TUSSEN HET GESOHIL EN DE BESLISSING.

4° VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN. - BURGERLI.JKE VORDERING.
- VORDERINGEN INGESTELD DOOR TWEE BURGERLIJKE PAR'L'I.JEN TEGEN DEZELFDE BEKLAAGDE. - AnREST EEN DER VORDERINGEN INWILLIGENDE EN DE ANDERE GEDEELTELIJK VERWERPENDE. - VOORZIENING INGESTELD DOOR
DE BURGERLIJKE PARTI.J, GEDEEL'fELIJK AFGEWEZEN, TEGEN DE BEKLAAGDEN EN DE AN-
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DERE BURGERLIJKE PAB1'IJ. VOORZIENING
GEGRQ;'o'D, VERBREKING VAN DE BESLISSING
OP DE TWEE BURGERLIJKE VORDERINGEN GEVVEZEN.

1° Is niet met redenen omkleea het arrest
dat zich steunt ov het bestaan van een
overeengelcomen s7tbTogatie om te beslissen dat rnoeten woTden af.qetTolclcen
van de veTgoedin_qen dooT cle veTantwoonlelijlce ve1"00TZCtkeT van een onvTijwillige doding aan TechtveTMijgende
van het slachtojfeT veTsch7tldi,qd, de
sornrnen aan cleze laatste betaald dooT
de weTlcgeveT vaiL het slachtojfe1·, zondeT cle conclttsies van de b7trgeTlijlce
paTtij de geldigheid dezeT submgatie
betwistende te beanttvoonlen. (Grand-

wet, art. 97.)
2° Is onwettelijlc het a1Yest dat zich
stennt op een bepal'ing deT stat7tten van
het pe1·soneel van de Nationale maatschappij van Belgische spoorwegen, om
te beslissen dat moeten wonlen afgetTolclcen van de veTgoedingen door de
veTantwo01"delij7ce veroorzalcer van de
onvTijwillige docling van een beambte
van deze maatschUJlpij aan cle rechtverkrij,qende van het slachtoffer versclmlcligd, de sornmen aan deze laatste betaalrl doD~" vooTrnelrle maatschappij, in
7titvoering van het contTact dat haar
met het slachtoffer ve1·bond, clan wanneer de bepaling van het statmtt van
het personeel, dooT het aTTest inyeroepen, vreernrl is aan het onrlerhavig .oeval.

3° W anneer de burgerl'ijlce vorderinyen
ingestelrl doo1· twee buTgeTlijlce vartijen
tegen dezelfcle belclaayrle rle rechter genoopt hebben tot het afdoen van een
zelfrle m·aag, wanneer over rleze een gerneenschappelijlc debat plaats heett geharl wssen deze ve1·scheidene pa1·tijen,
wanneer de beslissing op rle voTrlering
van een der b7trgerlij7ce partijen gewezen de beslissin,q noorlzetlcelijlc heeft gemaalct wellce in hetzelfde arrest over
rle vonlering van cle anrlere .oe.oeven is,
zijn het geschil en de beslissing onsplitsbaar t7tssen al rleze partijen (1).

4° TVanneer een burgerli.ilce 11artij, aanlegster in verb1·elcing tegen een arTest
haa1· _qedeelteli.ilc af'}IJijzencle van haar
vonleTing en de vonle1·inf! doo1· een ancleTe bttrgeTlij lee partij te{/en rlezelfde
belclaagrle ingestelrl inwillioenrle, haar
voorziening gericht heett samen tegen
rle belclaagde en tegen deze b7tTgerlij7ce
partij, inrlien cle voorzienin(f oeorond

(1) en (2) Verbr., 23 januari 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, l, 510).

is en ·indien rle beslissim,q onsplitsbaar
is tttssen rleze verscheidene partijen, is
rle veTbTelcing nitf!espmlcen zowel wat
bekeft rle beslissing ten OJJZichte van
aanlegsteT gewezen als wat betrett de
beslissing ten opzichte van de andeTe
b7trgeTlij7ce pMtij gewezen (2) .
(WUES'l'ENBERG q, q. T. R. EN L.
NATIONALE
MAATSCHAPPIJ
VAN
SPOORWEGEN.)

FALISE EN
BELGISCHE

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 18 mei 1957 gewezen door het
Hof v~n beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3 en 4 van de
wet van '17 avril 1878, de voorafgaande
titel bevattende van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 1107, 1134,
1135, 13Hi, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
Grondwet, van het gerechtelijk contract
en van de bewijskracht der akten waarin
het vervat is, doordat ht;)t bestreden arrest het bedrag van de vergoeding welke
aan aanlegger quaUtate qtta wegens stoffelijke schade toegekend is vastgesteld
heeft op 252.765 frank, zijnde drie vierde
van het kapitaal van de rente die nodig
geoordeeld is voor het onderhoud van
Leon Salio tot de leeftijd van twintig
jaar, zonder een uitspraak te geven over
het toekennen van de som van 27.702fr. 50
welke aanlegger qualitate qua bovendien
vorderde als terugbetaling van de begrafeniskosten van de echtgenoten SalioWuestenberg en voor de reparatie van
het in het ongeval beschadigd motorrijwiel, en zonder voor de weigering dit
laatste bedrag toe te kennen welke redenen ook op te geven, dan wanneer de
schadevergoeding welke de verantwoordelijke veroorzaker van een ongeval client
te betalen a an het slachtoffer of zijn rechtverkrijgenden, de berokkende schade integraal client te vergoeden en dan wanneer
het bestreden arrest, door te beslissen
zoa1s het heeft gedaan, niet alle punten
van de conclusies van aanlegger q7talitate
qua beantwoordt en in het onzekere laat
of het de eis van een vergoecling van
27.702 fr. 50 heeft willen verwerpen, dan
wel integendeel of het eenvoudig nagelaten heeft over dit punt van de vordering
uitspraak te doen, aldus het hof in de
onmogelijkheid stellend de wettelijkheid
van de beslissing met betrekking tot dit
deel van de eis te toetsen :
Overwegende dat cle door aanlegger
namens zijn kleinzoon voorgebrachte
eisen drie onderscheiden punten inhiel-
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ouders van laatstgenoemde en de kosten
voor het repareren van het motorrijwiel :
27.702 fr. 50; b) de kosten voor onderhoud en opvoecling van het kind :
600.000 frank; c) het overige van de stoffelijke schade, vermengd met de zedelijke schade : 400.000 frank;
Overwegende dat uit de redenen van de
bestreclen beslissing blijkt clat het hof
van beroep, rekening houclencl met het·
aancleel in de verantwoorclelijkheicl hetwelk het de beklaagcle ten laste legt, de
schadevergoecling door verweerclers Falise aan aanlegger qualitate q~£a te betalen, als volgt vaststelt : 1° een som van
252.765 frank welke moet clienen om de
kosten voor het onderhoucl en de opvoecling van het kind Leon Salio te clekken;
2° een beclrag van 150.000 frank clat moet
clienen om de zedelijke schacle van dit
kind te clekken; clat het van geen andere
eis gewag maakt ;
Overwegencle clat hieruit volgt clat het
arrest het in het middel aangeduicl pnnt
van eis niet beantwoordt en artikel 97
van de Grondwet schendt;
Overwegende dat het middel dus' gegrond is;
Over het tweede midd_el, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878, de voorafgaande titel bevattencle van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, 1165,
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet, cloordat het bestreden ai·rest beslist
dat van de schadevergoeding, to~gekencl
aan aanlegger q~wlitate qua, de sommen
dienen te worden afgetrokken op betaling
waarvan het anclerzijcls aanneemt clat de
burgerlijke partij Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen aanspraak
mag maken; om de reclenen dat, volgens
artikel 46 van het statuut van het personeel van deze maatschappij, alle door
haar aan Leon Salio betaalde sommen
welke met het deel verai1twoordelijkheil1
van Falise overeenstemmen, namelijk
drie vierde, dienen gewoon te worden
aangezien als vooruitbetalingen welke zij
van die verantwoordelijke derde kan vorderen, clat het minclerjarig kind clus de
samenvoeging van vergoedingen niet kan
genieten waarop het beweert recht te hebben, en dat de Nationale Maatschappij
van Belgische spoorwegen regelmatig in
de rechten g·etreclen is van de erfg·enaam
cler slachtoffers, clan wanneer artikel 46
van de statuten van het persoi:teel van de
Nationale Maatschappij · van Belgische
t>poorwegen ten cleze volstrekt niet toepasselijk is, dan wanneer de sommen van
5.514 en 95.387 frank die door cleze maatschappij beweerdelijk uitgegeven zijn ten
behoeve van het minderjarig kind Leon

Salio ingevolge het overlijden van de
slachtoffers van het litigieuze ongeval,
onclerscheiclenlijk als wedde over de periode van 4 tot 30 september 1954 en als
<< kapitaal wegens voortijdig pensioen ll,
uitbetaalcl zijn krachtens het contract dat
Louis Salio met de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen verboncl en dienvolgens de schadeloosstelling
niet kunnen verminderen welke door de
veroorzaker van het schaclelijk feit aan
aanlegger qualitate qna verschuldigd is,
en clan wanneer aanlegger in de conclusies die hij v66r het hof van beroeD regelmatig genomen heeft, formeel betwist
heeft, met opgave van de redenen van zijn
betwisting, dat de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen regelmatig
in de reehten van de erfgenaam van de
slachtoffers jegens de verantwoordelijken
voor het ongeval getreden is :
Overwegende dat het beroepen vonnis
vaststelt clat de Nationale Maatschappij
van Belgische spoorwegen regelmatig in
de rechten van de erfgenaam van de
slachtoffers getreden is, clat beklaagcle en
de burgerlijk verantwoorclelijke par>tij
bijgevolg dienen veroordeeld te worden
om haar de sommen te betalen welke zij
uitgegeven heeft ten behoeve van de zoon
der slachtoffers en dat deze sommen in
minclering dienen te komen op die welke
aanlegger q~£alitate q·ua toegekend zijn;
Overwegende dat aanlegger bij conclusies v66r het hof van beroep betoogcl heeft
clat de door de voogd van het kind cler
slachrtoffers verleende subrogatie enkel
toegestaan wordt binnen de wettelijke
grenzen waar zij mag plaats hebben en
clat een uitgebreidere subrogatie vanwege
de voogd een verzaking van de rechten
van de minclerjarige zou impliceren welke
zoncler waarde zou wezen wegens een
machtsoverschrijding;
Overwegencle dat het arrest bij verwijzing naar de redenen van de eenste rechter aanneemt clat de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen in de
rechten van het pleegkind van aanlegger
getreden was; dat het evenwel nalaat de
stelling van aanlegger betreffende de
nietigheicl van deze subrogatie te beantwoorden;
Overwegende, anderzijcls, dat het bestreclen arrest ten onrechte beslist clat
artikel 46 van het statuut van het personeel van de Nationale Maatschappij
van Belgische spoorwegen belet dat aanlegger de samenvoeging van de vergoedingen geniet welke hem door verweerclers
Falise ver.schuldigcl zijn en van d~ sommen welke hem door evengemelde maatschappij ten behoeve van de minderjarige
gestort zijn, buiten de begrafeniskosten;
Overwegencle dat dit artikel 46 enkel
het geval in aanmerking neemt waarin
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de verantwoordelijkheid voor een ongeval tussen de maatschappij en een derde
verdeeld is ;
Overwegende dat zulks niet het geval
is ten deze, waar het ongeval te wijten
was aan de font van een derde en aan de
font van de beambte, van de maatschappij
die het slachtoffer ervan geweest is ;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
arrest noch door een beweerde subrogatie
van de verwerende maatschappij in de
rechten van de erfgenaam van de tSlachtoffers, noch door de inroeping van artikel 46 van het statuut van het personeel
van die maatschappij de beslissing rechtvaardigt van het totaal der aan aanlegger
qualitate q~ta toekomende sommen drie
vierde af te trekken van de sommen van
5.514 frank en 95.387 frank welke het ten
laste van verweerders aan verweerster
toekent;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vorderingen van
aanlegger en verweerster de rechter over
de grond genoopt hebben tot het afdoen
van een zelfde vraag waarover een debat
plaats gehad heeft zowel tussen verweerders Hene en Louis Falise en de burgerlijke partijen als tussen deze partijen;
Dat de in dit opzicht over een van deze
vorderingen gewezen beslissingen de beslissing noodzakelijk maken welke in hetzelfde arrest over de andere vordering
gegeven is;
Dat hieruit volgt dat de bestreden beslissing .op dit punt onsplitsbaar is tussen aanlegger, verweerders en verweerster;
Dat, gezien de vragen van subrogatie
en samenvoeging van vergoedingen welke
verweerster aanbelangen, onderhavig arrest voor haar bind end behoort te wezen;
Dat de v.erbreking in de in het dispositief aangeduide mate moet slaan op . de
beslissing ten opzichte van aile partijen
gewezen;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover : 1 o het de vergoeding welke verw.eerder qualitate qua verschuldigd, is wegens de door zijn pleegkind geleden stoffelijke schade vasttStelt
op 252.765 frank; 2° het van het geheel
der somme welke aanlegger q~talitate qua
toekomen drie vierde van de so=en van
5.514 en 95.387 frank aftrekt; 3° h~t verweerders veroordeelt om drie vierde van
voormelde sommen, vermeerderd met de
interesten, aan verweerster te betalen;
4° het over de kosten der burgerlijke
vorderingen uitspraak doet; beveelt dat
van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het gedeeltelijk vernietigd arrest; veroorcleelt verweerders Falise tot de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te BrutSsel.

20 januari 1958. - 2<' kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vroonen.
Gelijlcl·u-idende oonclusie, H. Hoger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. De Bruyn en
Simont.
·
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1" DAGVAAHDING. - BEKLAAGDE IN BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK. DAGVAARDING OM TE
VERSCHIJNEN V66R HET HOF VAN BEROEP BETEKEND IN HET BUI'l'ENLAND. - AFSCHRIFT
VAN HE'l' EXPLOOT ONDER 'l'ER POS'l' AANGE'l'EICEND O:l!SLAG NAAR HET DOOR DE BEKLAAGDE
IN ZIJN AKTE VAN BEROEP AANGEDUID DOMICILIE GEZONDEN. - liEGELMA'riGE DAGVAARDING.
2° PUBLIEKE VOHDEHING. - VREEMDELING, IN HET BUITENLAND GEVESTIGD, EEN
MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD HEBBENDE. VERVOLGING IN BELGIE. - 0NTI'ANKELIJKHEID.
3° VEHJARING. - STRAFZAKEN. - PuBLIEKE VORDERING. - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN DE UI'l'VOERING ZIJNDE VAN EEN
ZELFDE STRAFBAAR ODGMERK, 0NDERZOEKSDAAD VERRICHT BINNEN DE TERMIJN
VAN DRIE JAAR TE REKENEN VAN DE DATUM
VAN HET LAATSTE STRAFBAAR FElT. - GES'l'UITE VERJARING.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARHESTEN. - STRAFZAKEN. -ARREST
EEN VERZET ONGEDAAN VERKLARENDE.
VASTSTELLING VAN HET HERHAALD VERSTEK
VAN OPPOSANT. - liEGELMATIG MET REDENEN
OA1KLEDE BESLISSING. MIDDELEN IN DE
AICTE VAN VERZET AANGEVOERD NIET DIENENDE
BEAN'l'WOORD TE WORDEN.
5° VEHZET. STRAFZAKEN. VERZET
TEGEN EEN ARREST VAN HE'l' HOF VAN BEROEP.
- 0PPOSANT AAN HE'l' HOF VAN BEROEP EEN
GENEESKUNDIG ATTEST LATENDE GEWORDEN GETUIGENDE DAT HIJ ZICH IN DE ONMOGELIJKHEID BEVINDT TE VEBSCHIJNEN. - HOF VAN
BEROEP GEEN REKENING HOUDENDE ME'f DIT
ATTEST. - VOORWAARDE ONDER WELKE HE'f,
OVER DlT PUNT, EEN MET REDENEN OMKLEDE
BESLISSING, MOET WIJZEN.

1o De belclaagde, in beroep tegen een vonnis van de oorreotionele reohtbank en
die in Belgie nooh domioilie nooh verblijfplaats bezit, wordt geldig gedagvaard om te versohijnen v66r het hot
van beroep door het zenden van een afsohrift van het emploot onder ter post
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aan het door hem in zijn alcte van be~·oep aangedttid domiailie. (Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, art. 69bis,

par. 1, 2°.)
2° De vreenuleling die een misdrijf op het
urondgebied van het Rijlc gepleegd
heeft, mag in BelgW vervol,qd en gestraft worden, zelfs indien hij in het
bH.itenland gevestigd is. (Strafwetboek,

art. 3.)
3° Wanneer versaheidene misdrijven de
ttitvoering zijn geweest van hetzelfae
strafbaar oogmerlc en een enlcel wanbedrijf ttitmalcen, stttit een onderzoelcsdaad verriaht binnen de termijn van
3 jaar te 1·elcenen van de datum van het
laatste stmtbaar feit de verjaring van
de publielce vordering ten opziahte van
het geheel der feiten (1). (Wet van

17 april 1878, art. 21, 22 en 26.)

4° Het arrest dat een verzet ongedaan
verlclaart, bij niet-versahijning, dient
de middelen in de alcte van verzet aangevoerd niet te beantwoorden; het volstaat, om 1·egelmatig met redenen omlcleed te zijn, dat het het herhrwl.rl verstelc van de opposant vaststelt (2).

(Wetboek van strafv., art. 188.)
5° Het hof van beroep, waarbij het verzet
tegen een bij verstelc veroordelend arrest aanhan,qig is, is, er niet toe gehott-.
den de reclen op te ge'Uen waarom het
als van bewijslcraaht ontbloot een geneeslcundig attest besaho11wt dat de
niet ve·rsahijnende opposant hem heett
laten ,qeworden, wanneer dit attest noah
in de alcte van verzet, noah in door een
pleitbezoT,qer genomen aonalusies ingeroepen is om het niet versahijnen van
opposant te reahtvaardigen (3).
(SZWERGOLD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 4 april en 23 augustus 1957
gewezen door het Hof van beroep te Brussel;
Over de middelen, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8 en 97 van de
Grondwet, 4 -en 66 van het Strafwetboek,
10 en volgende, 22 en 26 van de wet van
17 april 1878, 182, 184, 187, 1m, 208, 215
van hct Wetboek van strafvordering, van
(1) Verbr., 7 mei 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 946); 7 october 1957, srtpra, blz. 60; Bull. en
PAsrc., 195'8, I, 105).
(2) Arg. verbr., 21 november 1955 (Bull. en

de in de dagvaarding van 12 augustus
1957 en in de bestreden arresten vermelde
wetsbepalingen, doordat, eerste middel,
de dagvaarding om op 4 april 1957 voor
het hof van beroep te verschijnen niet· op
het domicilie van aanlegger te New York
betekend is en hem nimmer bereikt heeft;
doordat, tweede middel, aanlegger, een
vreemdeling die sedert 22 jannari 1950 te
New York blijvend gevestigd is in Belgie
niet mocht vervolgd worden als'dader van
alhier gepleegde misdrijven; doordat,
derde middel, de verjaring ten gunste
van aanlegger verkregen is; doordat,
vierde middel, de bestreden arresten niet
gemotiveerd zijn ten aanzien van de
rechtspunten welke daarin van ambtswege behoorden te worden opgeworpen en
welke in herinnering gebracht worden in
de akte van verzet van 12 augustus 1957;
doordat, vijfde middel, het hof van beroep nalaat de verwerping van de geneeskundige attesten te motiveren welke
bewezen dat aanlegger in de onmogelijkheid verkeerde de reis te maken om zich
·op de terecbtzitting. van 23 augustus 1957
aan te bieden :
Overwegende dat de eerste drie middelen enkel betrekking hebben op het verstekarrest van 4 april 1957;
Overwegende, ten aanzien van het eerste middel, dat de dagvaarding om op
4 april 19·57 v66r het hof van beroep te
verschijnen aan aanlegger regelmatig betekend is onder ter post aangetekend omslag en geadresseerd te New York aan
het door hem in zijn akte van beroep
aangeduid domicilie;
Dat het mid del naar recht faalt;
Overwegende, ten aanzien van het tweede middel, dat de vreemdeling die op het
gronclgebied van het Rijk een misdrijf
pleegt, in Belgie mag worden vervolgd en
gestraft, zelfs indien hij in het buitenlancl gevestigd is (Strafwetboek, artikel 3);
Overwegende, ten aanzien van het der·
de midclel, dat aanlegger beschuldigd was
van gecorrectionaliseerde valsheden in
geschriften en gebruik van valse stukken,
en van wanbedrijven, clat het "arrest van
4 april 1957 bij verwijzing naar de redenen van de eerste rechter vaststelt dat
de onderscheiclen feiten de noodzakelijke
en voortdurende uiting van hetzelfde
strafbaar oogmerk zijn geweest, dat zij
gepleegd zijn zowel v66r als na 13 april
1952 en dat de verjaring onder meer op
10 januari 1955 gestuit is door het verPAsrc., 1956, I, 270); verge!. in geval van verschijning van de opposant, verbr., 9 apr·il 1956
(ibid., 1956, I, 820).
(3) Verbr., 28 october 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 200).
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hoor van een medebeklaagde door de onderzoeksrechter;
Dat het middel niet gegrond is;
Overwegende, ten aanzien van het vierde middel, hetwelk tegen de twee aangevallen beslissingen gericht is, .dat het arrest van 4 april 1957, bij ontstentenis van
conclusies, voldoende gemotiveerd is door
de verklaring dat de feiten zoals zij in
de termen van de wet gequalificeerd en
door de eerste rechter vaststaand verklaarcl zijn bewezen gebleven zijn door
het v66r het hof gedane onderzoek; dat
het arrest van 23 augustus 1957 regelmatig met redenen omkleed is en wettelijk
gerechtvaardigd is door de vaststelling
van het herhaald verstek van aanlegger;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende, ten aanzien van het vijfde middel, hetwelk tegen het arrest van
23 augustus 1957 gericht is, enerzijds, dat.
de rechter over de grond de bewijswaarde
en de oprechtheid van een door een ]Jartij
of in haar naam overgelegd attest souverein in feite beoordeelt; anderzijds, dat
bet hof van beroep, waarbij het verzet
tegen een bij verstek veroordelend arrest
aanhangig is, er niet toe gehouden is de
reden op te geven waarom het geen rekening houdt met het attest dat· de niet
verschijnencle opposant aan het hof laat
geworden, wanneer dit attest noch in de
akte van verzet, noch in door een pleitbezorger genomen conclusies ingeroepen
is om het niet verschijnen van opposant
te rechtvaardigen;
Dat het middel naar recht faalt;
En over~;egende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 januari 1958. - 2" kamer. - voorz-itter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Vroonen.
Gelijlcl~tidencle conclusie,
H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1° VERKEER. - BESTUURDER VERKEERSVOORRANG GENIE'l'ENDE. - NIET ONTSLAGEN
VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE VORDERING, - FOUT VAN DE
BEKLAAGDE. - 00RZAAK VAN DE SCHADE. -

FOU'l' VAN EEN DERDE. - BEKLAAGDE NIETTEMIN GEHOUDEN TEGENOVER HE'l' SLACHTOFFER
TO'l' DE GEHELE HERSTELLING DER SCHADE.
best~mrder die verlceersvoorrang
geniet is niet, daardoo1·, ontslagen de
voo1·zorgsmaatregelen te nemen wellce
cle omstandi_qheclen gebieclen ten eincle
een botsing te vooTlcomen (1~.

1° De

to~tt cloor hem begaan cle
schacle cloor ae b~trgeTlijlce paTtij geleden ve-roorzaalct heet_t, is cle beklaagcle.
geho7tclen, tegenover het slachtoffeT, tot
de gehele . herstelling cle1· schacle, ook
al was cleze eveneens veToo1·zaalct cloor
cle samenvallende tout van een derde (2).

2° lVanneer cle

(WATIDEU, T. JANSSENS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, correctionele
kamer;
I. Aangaande de beslissing
over de publieke vordering :

gewezen

Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418, 419 en 420 van het Strafwetboek, 15 en 16, 4, van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie,
3 en 4 van de wet van 17 avril 1878 de
voorafgaande titel inhoudende van het
Wetboek van rechtspleging in strafzaken
en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest aanlegster in verbreking schuldig verklaard
heeft aan de wanbeclrijven van doding en
slagen en verwondingen bij gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg, wegens welke zij
ingevolge het litigieuze ongeval vervolgd
was, en haar voor de schadelijke gevolgen van hetzelve aansprakelijk verklaard
heeft, onder het voorwendsel dat zij, bij
het naar links afslaan op het kruispunt
waar de botsing met het motorrijwiel van
Bosch plaats gegrepen heeft, de voorschriften van artikel 25, 2, b, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 niet in
acht genomen heeft en dat zij in feite
vooruit gereclen is op de strook van de
zijbaan die reglementair bereden werd
door de motorrijder Bosch wie zij door
(1) Verbr., 8 juli 1957 (Bull. en PASIC., 1957,
I, 1334); 14 november 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 260).
(2) Verbr., 9 april 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 821); 24 december 1956 (ibid., 1957, I, 475).
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zij een onvoorzienbare hindernis opgeleverd heeft, aldus uitspraak doende zonder
de concliiSies te beantwoorden welke v66r
het hof van beroep regelmatig voor aanlegster in verbreking genomen waren en
waardoor deze stelde dat tussen de inbrenk op d"e bepalingen van de artikelen 25, 2, b, die zij zou begaan hebben
en het ongeval geen verband bestond,
rekening houdend met de voorrang van
het van rechts komend verkeer, die zij
genoot, en het de motorrijder als font toerekende deze voorrang niet in acht genomen te hebben en het kruispunt, waar
hij de van rechts komende weggebruiker
moe,;st laten voorgaan, opgereden te zijn
bij een te hoge snelheid :
Over het eerste onderdeel :

1

Overwegende dat aanlegster ten laste
gelegd waren : a) onvrijwillige doding
op Rene Daniels; b) onvrijwillige verwondingen op Lambert Bosch; c) een
inbreuk op artikel 16 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, ter zake van het
niet laten voorgaan van de bestuurder
Lambert Bosoh; d) een inbreuk op artikel 25, 2, b, van hetzelfde koninklijk
besluit, ter zake van, bij het zwenken op
een kruispunt, het niet uitvoeren van de
mancenvre met een zo groot mogelijke
draai;
Dat het bestreden arrest de telastlegging c niet bewezen verklaart en aanlegster nit hoofde van de telastleggingen
a, b en d tot een enkele straf veroordeelt;
Overwegende dat, in de door haar in
hoger beroep genomen conclusies, aanlegster, na nit de niet-gegrondheid van de
telastlegging c afgeleid te hebben dat zij,
van recht,s het kruispnnt komende opgereden, de verkeersvoorrang had, voortgaat als volgt : << dat, zo beklaagde over
de voorrang beschikte, het feit dat zij
van links het kruispnnt is opgereden, hoewei een overtreding opleverend, zonder
verband is met het ongeval, vermits de
prioritaire weggebruiker voorrang geniet
over geheel de uitgestrektheid van de weg
welke hij volgt JJ ;
Overwegende dat de gebruiker van de
openbare weg die verkeersvoorrang geniet
niet ontslagen is van de verplichting de
voorzorgsmaatregelen te nemen welke de
omstandigheden gebieden, rten einde een
botsing te voorkomen;
Overwegende dat het bestreden arrest,
na de verwerping van de telastlegging c
gerechtvaardigd te hebben, niteenzet « dat
het litigienze ongeval desniettemin enkel
te wijten is aan de font van de b~stuur
ster Wathieu die op het kruispunt uiterst
links de weg genaderd is welke zij opreed
en waarop zij alclus geen zicht had; dat

zij zodoende de vo_or.schriften van artikel 25, 2, b, overtreden heefL. ; da t
Wathieu in feite vooruit gereden is op de
strook van de rijbaan die reglementair
bereden werd door de motorrijder Bosch
wie zij elke mogelijkheid tot ontwijken
ontnomen en voor wie zij een onvoorzienbare hindernis opgeleverd heeft; dat indien vVathieu de voorschriften van voormeld artikel 25, 2, b, in acht genomen
had, Bosch haar tijdig zou gezien hebben,
hetzij om stil te houden, hetzij om naar
rechts te zwenken en zodoende de botsing
te voorkomen JJ ;
Overwegende dat het arrest dus beslist
dat er een verband van oorzaak tot gevolg bestaat tussen de font waarop het
ten laste van aanlegster wijst en de tegen
haar als bewezen aangeziene wanbedrijven van onvrijwillige doding en onvrijwillige verwondingen;
Dat het aldus op de in het middel aangehaalde conclusies een passend antwoord
verstrekt en de door artikel 97 van de
Grondwet gestelde vormverplichting vervuld l1eeft, zonder enige der andere door
aanlegster aangeduide wetsbepalingen te
schenden;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaamle de beslissing gewezen
over de burgerlijke vordering van verweerster :
Over het hierboven aangehaald middel
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegster in hoger
beroep onder meer als volgt geconcludeerd heeft, ten aanzien van de verantwoordelijkheid van Bosch : « dat op de
openbare weg die hij volgde geen aanduiding bestond welke hem de mening mogelijk maakte dat hij over de voorr'ang
besohikte, dat de zwaarte van het ongeval
grotendeels aan zijn hoge snelheid te wijten is JJ;
Dat zij aldus betoogde dat de verantwoonlelijkheid voor de doding waarvan
Daniels het slachtoffer geweest is althans
ten dele op Bosch rustte;
Overwegende dat, ingevolge de vaststelling van de rechter over de grond volgens
welke de fout van aanlegster de schade
veroorzaakt heeft, aanlegster ertoe gehouden is de verwerende bnrgerlijke partij geheel schadeloos te stellen, ook al
was de schade eveneens veroorzaakt door
de samenvallende font van Bosch;
Dat het tweede onderdeel van het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

20 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, H. Daubresse.
Gelijkluidende
concl·usie,
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VERBREKING. 0PDRACHT VAN HET
HOF, DIRECTE BELASTINGEN. MACHT
VAN HET HOF OM IN DE PLAATS VAN DE REDENEN DOOR DE VOORZIENING GECRITISEERD EEN
RED EN TE STELLEN HET DISPOSITIEF VAN HET
BESTREDEN ARRES'l' WE'l"l'ELIJK RECHTVAARDIGENDE. VOORWAARDEN. REDEN HE'f VERIFICEREN EN BEOORDELEN VAN FEITELIJKE

H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. Pleiters, HH. De
Bruyn en Pirson.

ELEMEN'l'EN NIET VERONDERSTELLENDE.

2e

KAMER. -

2°

INKOMSTENBEL.A.STINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOJIIS'l'EN.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. BEPALING VAN
DE IN DE BEDRIJFSBELASTING I.JELAS'l'BARE
VERPLICH'l'ING REKENING 'l'E HODWINST. DEN MET DE BEWEGING VAN DE RESERVES IN DE
LOOP VAN HET BOEKJAAR, .ONDER MEER MET
HUN VERMINDERING ZO DEZE TE WIJTEN IS
AAN HET GEBRUillEN ERVAN OM BEDRIJFSUITGAVEN VAN HET BOEKJAAR TE DEKKEN.

3°

INKOMSTENBEL.A.STINGEN.
BELA STING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSLASTEN EN -UI'rGAVEN. BELASTINGEN. VOORWAARDE VAN HUN AFTREKBAARHEID,

20 januari 1958

VOORZIENING IN VERBREKING. STRAFZAICEN. BURGERLIJKE VORDERING.
VOORZJENING 'l'EGEN DE BESLISSING AAN
AANLEGGER DE SCHADELOOSSTELLING WELKE
HIJ VORDERDE TOEKENNENDE. NIET ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijlc, bij gebrelc aan belang, de voorziening gericht tegen een
beslissing wellce, uitspraalc doende over
de burgerlijlce vorclering van de aanlegger, hem de schadeloosstelling wellce
hij vordet·de heett toegelcend.
(DUYSENS, T. GERARD EN LEDOYEN.)
ARREST.
HET HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 mei 1957 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;

4o

INKO:WISTENBEL.A.STINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BELAS'l'INGVRIJDOM VAN DE HELFT DER WINSTEN BESTEED, IN HE'l' LAND EN BINNEN DE
TWAALF MAANDEN VAN HET AFSLUITEN VAN HET
BOEKJAAR, AAN HET BOUWEN VAN ARBEIDSWONINGEN OF ANDERE INSTALLATIES TEN BEHOEVE VAN HE'f PERSONEEL VAN HET BEDRIJF.
BELAS'l'INGVRIJDOJII ONDERSTELLENDE DAT
DE ANDERE HELF'l' DEZER WINSTEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING OVER HE'l'ZELFDE BOEKJAAR
ONDERWORPEN WEZE.

1° Opdat het hot in de plaats yan de reIII. In zover de voor.ziening gericht is
tegen de over de b.urgerlijke vorderingen
gewezen beslissingen :
Overwegende dat aanlegger de sch:ideloosstelling welke hij vorderde bekomen
heeft; dat hij mitsdien bij zijn vordering
geen belang heeft;
Overwegende, ten aanzien van de tegen
aanlegger gerichte vordering, dat deze
geen middel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

20 januari 1!}58. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. --::" Verslaggever, H. Vroonen.
Gelijkluidende conclusie, H. Roger

denen door de voorzienin,q gem·itiseerd
een r·eden die het d·isposit-iet van het
best'/'eden arrest wettelijlc zo1t rechtvaaTd·igen zo1t mogen stollen, moet deze
reden het verijiceren en oeoor·delen,
door het hot, van teitelijlce elementen
van de zaak niet vergen (1).

2o Om de winst van een naamloze vennootschap, in de 1Jed1'ijtsbelasting over
een boekjaar belastbaar, te bepalen,
llient er rekening geholtden te worden
met de beweging var~ de reserves in de
loop van dat boelcjaat·, hetzij dat. zij
toegenomen, hetzij dat zij verminderrl
zijn, zo, in dit laatste geval, hun vermindering te wijten is aan het gebruiken ervan, onder rneer, om bedrijtsuitgaven van belloeld boelcjaar· te llelclcen.

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

(1) Zie nota's 1 en 2 onder verbr., 21 januari
1958 (Bull. en PASIC., 1958, I, 529).

-317i:Jo BehOltdens afwijlcing wellce niet bestaat onder de sarnenuesohalcelde wetten op de inlconistenbelastingen zoals
:sij toepasselijk waren op de aan het
dienstjaar 1951 voorafgegane dienstjaren, zijn de belastingen, wellc het
dienstjaar waaraan Z'ij verbonden zijn
oolc zi.j, een last van het jaar of van
het boelcjaar in de loop waarvan zij
metterdaad betaald zijn (1).

4° De belastingvrijdom van de helft der
winston besteed, in het land en binnen
de twaalf maanden van .het afBlltiten
van het boelcjaar, aan het boltWe1t van
arbeiderswoningen ot andere installaties ten behoeve van het versoneel van
het bedrijf, onderstelt dat de andere
heltt dezer winsten aan de bedrijfsbe.lasting over hetzelfde boelcjaar onderworpen weze. (Samengeschakelde wet-

ten op de inkomstenbelastingen, art. 27,
par. 2, 5°, lid 2.)
{BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. (( ETABLISSEMENTS CRISTEL ET HAURENS ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet ov bet bestreden
arrest, op 5 juni 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1316 tot 1322 en 1349 tot 1353
11

;~~af i~ :~~~~~~r~f!e{b~~\ ~~·. f~~rt

van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
31 juli 1943 en, voor zoveel als nodig, bij
het besluit van de Regent van 15 januari
19'48, 7 van de wetsbepalingen betreffende
de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij besluit van 31 juli 1943 en voor
zoveel als nodig, 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 16 januari 1948, doordat het bestreden arrest, om het bedrag van de winst
te bepalen dat verweerster heeft kunnen
gebruiken voor het bouwen van installaties ten behoeve van het personeel, de
zuivere winst van het boekjaar 1946-1947
op 1.290.691 fr. 56 vaststelt en beslist dat
de belasting groot 703.698 frank, hoewel
betaald in de loop van het litigieus boekjaar, de winst van dit boekjaar niet aangetast heeft, dan wanneer, eerste onderdeel, het arrest zijn beslissing motiveert
door beschouwingen welke petitiones
principii inhouden en derhalve niet val(1) Zie nota's 1 en 2 onder verbr., 21 januari
1958 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 529).

len aan' te zien als genoegzame redenen
naar het vereiste van artikel 97 van de
Grondwet; dan wanneer, tweede onderdee!, het arrest de bewijskracht schendt
van het stuk 11/4 van het dossier, zijnde
de verlies- en winstrekening over het
boekjaar 1946-1947 van de verwerende
vennootschap; dan wanneer, derde onderdee!, krachtens de wetsi.Jepalingen welke
de materie beheersen, de zuivere winst
van voormeld boekjaar op 586.993 fr. 56
diende te worden vastgesteld en de in de
loop van dit boekjaar betaalde belastingen van de winst ervan dienden te worden afgetrokken; en dan wanneer vierde
onderdeel, in elk geval, het hof 'van beroep belastingvrijdom verleend heeft voor
een winst welke- de wettelijke vereisten
om van belasting vrijgesteld te kunnen
worden niet vervulde :
Over het derde en het vierde onderdee! :
Overwegende dat verweerster vergeefs
betoogt dat~het bestred(m dispositief wettelijk gerechtvaardigd zou blijven door
een middel waarvan rekening houdend
met de bij de voorziening gevoegde stukken, het desnoods in de plaats stellen van
de redenen van het arrest om de wettelijkheid der beslissing vast te stellen tot
de bevoegdheid van J~et hof behoort, te
weten dat de door het arrest vernietigde
aanslag in elk geval nietig was wegens
forclusie van het recht de belasting op
het kohier te brengen bij toepassing van
artikel 74 van de samengeschakelde wetten, naardien de door aanlegger tot staving van zijn voorziening neergelegde
stukken bewijzen dat de door verweerster gedane aangifte in de belasting vol)edig en juist was;
Overwegende dat ter zake het hof geen
bevoegdheid bezit om in de plaats van de
redenen van het bestreden arrest een middel te stellen hetwelk zou vergen dat het
hof feitelijke elementen der · zaak verificeert en beoordeelt;
Overwegende dat uit het beklaagd arrest blijkt dat de algemene vergadering
van de aandeelhouders van verweerster,
gehouden op 8 februari 1947, welke de
rekeningen over het op 30 november 1946
afgesloten boekjaar 1945-1H46 goedgekeurd
heeft, beslist heeft een deel van de zuivere winst van dit boekjaar vast te leggen
in een fiscale provisie van 722.194 fr. 13;
dat verweerster in de loop van het boekjaar 1946-1H47 als belastingen 703.698 fr.
betaald heeft en 1.374.986 frank heeft besteed aan het bouwen van arbeiderswoningen of andere installaties ten behoeve
van haar personeel; dat het batig saldo
van het boekjaar 1946-1947, op 30 november 1947 op een nieuwe rekening overgebracht, 1.309.187 fr. 69 beloopt;
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onder aanneming van de stelling van verweerster, laat gelden dat de 703.698 frank
belastingen in de loop van het boekjaar
19-46-1947 geheel betaald zijn door middel
van de fiscale provisie die van het vorig
boekjaar voortkwam, dat de zniv~re
wirtst van het op 30 november 1947 afgesloten boekjaar aldns 1.29.0.691 fr. 56 oeloopt, welk bedrag overeenstemt met het
verschil tnssen 1.309.187 fr. 69·, het voordelig saldo van de winst- en verliesrekening
over
voormeld
boekjaar,
en
18.4£6 fr. 13, deze som het niet gebrnikt
overschot zijnde van de fiscale provisie,
en dat derhalve het deel van de winsten
van dit clienstjaar dat niet belastbaar is
krachtens artikel 27, paragraaf 2, 5°,
lid 2, van de samengesclmkelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gelijk is aan 1.290.691 fr. 56 : 2 of
645.345 fr. 78;
Overwegende dat, volgens de beslissing
van de directenr der belastingen waarbij
de reclamatie van verweerster tegen de
litigienze aanslagen, gevestigd door rectificatie van haar aangifte in de directe belastingen, verworpen is, de znivere winst
van het boekjaar 1946-1947 client vastgesteld te worden op 586.992 fr. 93, zijnde
het verschil tnssen 1.309.187 fr. 69, het bij
het einde van bewnst boekjaar naar een
nienwe rekening overgebracht voordelig
salclo, en 722.194 fr. 13, het bedrag van de
fiscale provisie welke van het vorig
dienstjaar voortkomt, en de belastingvrijdom waarop verweerster krachtens voormeld artikel 27, paragraaf 2, 5°, lid 2,
aanspraak mag maken, beperkt is tot de
helft van die znivere winst, dit is
293.4g6 fr. 78;
Overwegende dat, waar het ten deze
oncler meer de toepassing van artikel 27,
paragraaf 2, 5°, lid 2, van de samengeschakelde wetten geldt, de winst welke
diende te worden gezocht als in aanmerking komend voor de belastingvrijdom
omschreven _in voormelde bepaling, een
onder de bedrijfsbelasting vallende winst
is;
Overwegende dat het deel van de znivere winst van het boekjaar 1945-1946
van de verwerende vennootschap dat de
algemene vergadering beslist heeft aan
de aandeelhonders niet nit te keren, doch
ten belope van 722.194 fr. 13, in een fiscale provisie vast te leggen, jnridisch een
reser\'e nitmaakt;
Overwegende dat, om de in de bedrijfsbelasting over een boekjaar belastba.re
winst van een naamloze vennootschap te
bepalen, er rekening client te worden gehonden met de beweging van de reserves
in de loop van dat boekjaar, hetzij dat
zij toegenomen hetzij dat zij verminderd
zijn, onder meer wanneer de vermindering te wijten is aan het gebrniken ervan

om bedrijfsnitgaven van bedoeld boekjaar
te dekken;
Overwegende dat, behondens een afwijking welke niet bestaat onder voormelde
samengeschakelde wetten zoals zij toepasselijk waren op de aan het dienstjaar
19-51 voorafgegane dienstjaren, de belastingen, welk het dienstjaar waaraan zij
verbonden zijn ook zij, nit kracht van
artikel 26 van voormelde wetten een last
zijn van het jaar of het boekjaar in de
loop waarvan zij metterdaad betaald
zijn; dat hiernit blijkt dat de in de loop
van een belastbare periode metterdaad
betaalde belastingen in mindering dienen
te komen op de winst van die periode ;
Overwegende dat ten deze de aftrekbaarheid van de door verweerster in de
loop van het boekjaar 19·46-1947 betaalde
inkomsten te genen tijde betwist is geworden;
Overwegende dat het betalen, in de loop
van het boekjaar 1946-1947, van de
703.698 frank belastingen, al geschiedde
cUt door afneming van een reserve of een
fiscale provisie welke door middel van
winsten van het vorig boekjaar aangelegd
werd, een bedrijfsnitgave van het boekjaar 1946-1947 is;
·
Waarnit volgt dat het bestreden arrest,
door te weigeren, om het bedrag van de
znivere winst van het boekjaar 1946-1947
te bepalen, rekening te honden met de
vermindering van de reserves welke voor
het betalen van voormelde inkomsten gebrnikt werden, ondermeer de in het middel aangeduide artikelen 26, paragraaf 1,
en 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten geschonden heeft;
Overwegende, anderzijds, dat het beklaagd arrest, door de som van
615.345 fr. 78 niet belastbaar te verklaren
welke niet de helft vertegenwoordigt van
een winst waarvan de and.ere helft aan
de bedrijfsbelasting over het boekjaar
1946-1947 zal worden onderworpen, bovenc1ien het in het mid del aangednid artikel 27, paragraaf 2, 5°, van de samengeschakelde wetten geschonden heeft;
Dat nit het vorenstaande volgt dat ·het
derde en het vierde onderdeel van het
middel gegrond zijn;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brnssel.
21 jannari 1958. - 2e kamer. - Voorzitte?·, H. Gironl, raadsheer waarnemend
voorziter. - Verslaggever, H. Moriame.
GeUjlcluidende eonclitsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Ple-iters,
HH. Van Leynseele en Pil·son.
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INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. RECLA~rATIE. TE LAAT INGEDIENDE RECLAMATIE,
BEHALVE IN ZOVER ZIJ BETREKKING HEEFT
OP VERLIEZEN GELEDEN WEGENS OORLOGSSCHADE AAN BEDRIJFSGOEDEREN. MACHT
VAN DE DIREC'l'EUR DER BELASTINGEN DE AANSLAG RECHT 'l'E ZE1"l'EN. PER)l:EN.

K ennisnemend van een 1·eclamatie wellce,
voo1· het overige te laat ingediend, ontvanlcelijk was, bij toepassing van artikel 28 van de wet van 1 a~tgust~ts 1952,
in zover zij alleen betTelclcing had op
de attrek van verliezen geleden wegens
oorlogsschade
aan
bedrijfsgoedeTen,
heett de directeur der belastingen de
macht de aanslag recht te zetten enlcel
in de pe1·1cen waarin de wet aan de belastingplicht-ige nog toeliet zijn recht tot
reclamatie ~tit te oetenen op het ogenblilc waarop hij er gebr~tilc van heett
gemaalct (1).
(CONSORTEN REMIENS T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VA~ FINANCIEN.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het be.streden
arrest op 5 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet 55, 61 en inzonderheid 61, § 3,
65 en 66 .;an de wetten op de inkomstenbelasting(m samengeschakeld bij besluiten van 1i september 1936, 3 juin 1941,
31 juli 1943 en 15 januari 1948, 61, 1°,
litt. t, van de wet van 1 october 1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade,
gewijzigd door artikel 28, 1, van de wet
van 1 augustus 1952, 13 van de wet van
15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting en 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat het bestreden arrest,
na vastge.steld te hebben dat << de reclamatie welke op 10 mei 1948 door wijlen
Alphonse Remiens voorgesteld is, te laat
werd ingediend, en dat de bestreden beslissing deze redamatie terecht verworpen heeft wegens forclusie, behalve in
zover zij betrekking had op de verliezen
geleden wegens oorlogshandelingen, naarclien de forclusie in dit opzicht opgeheven
is door artikel 28 van de wet van 1 angus(1) Raadpl. nota 2 onder verbr., 17 januari
1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 572) en nota onder arrest in Bull. en PAsrc., 1958, I, 532.

tus '1952 )), beslist heeft dat « kennit3
nemend van een ontvankelijke reclamatie
aangaande het aanslaan van de winsten
die voor het herstellen van de oOl·logsschade gebruikt zijn, de directeur der
belastingen het recht en de plicht had te
wijzen op andere ontoereikendheden van
aanslag in dezelfde belastingen en over
dezelfde dienstjaren )), dan wanneer, aangezien artikel 28 van de wet van 1 augustus 1952 de belastingplichtige niet toestaat
de gezamenlijke elementen welke ten
grondslag liggen aan de aanslagen in de
extrabelasting, de .speciale belasting en
de inlromstenbelastingen over de dienstjaren 1941 tot 1945 opnieuw ter cliscussie
te brengen, doch enkel de aanslagen gevestigd op de winsten welke besteed zijn
aan het afschrijven van de oorlogsschade,
de directeur zijn onderzoek diende te
beperken tot het opsporen van het bestaan
van die oorlogsschade en tot het deel van
de aanslagen waarvan het definitief
karakter door die wet.sbepaling te niet
gedaan werd, zonder dat hij de aanslagen
in hun geheel opnieuw mocht behandelen:
Overwegende dat de voorziening tegen
het arrest enkel opkomt in zover het beslist dat de directeur der belastingen het
recht had alle elementen der aanslagen,
met inbegrip van die ten aanzien van
welke de reclamatie niet ontvankelijk
verklaard .is, reeht te zetten;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat << de reclamatie welke op
10 mei 1948 door wijlen A. R.emiens voorgestel<l is te laat ingediend werd en dat
de bestreden beslissing deze reclamatie
dus terecht verworpen heeft wegen.s forclusie, behalve in zover zij betrekking
had op de verliezen geleden wegens oorlogshandelingen, naardien d,e forclusie in
dit opzicht opgeheven is door artikel 28
van de wet van 1 augustus 1952, hetwelk
artikel 61, 1 o, litt. f, geworden is van de
wet van 1 october 1947 )) ;
Dat het erop wijst dat aanleggers deden gelden dat « de directeur bij wie
enkel, bij toepassing van voormelde bepaling van de wet van 1952, de reclamatie
aanhangig was betreffende de belastingen
gevestigd op aan het afschrijven van oorlogsschade be.stede winsten, door bij de
belastbare inkomsten een som van
1.368.270 frank te voegen, zijn bevoegdheid onwettelijk uitgebreid had )) ;
Dat het beslist dat, « kennis nemend
van een ontvankelijke reclamatie aangaande het aanslaan van de winsten die
voor het herstellen van de oorlogsschade
gebruikt zijn, de directeur der belastingen het recht en de plicht had te wijzen
op ander ontoereikendheden van aanslag
in dezelfde b~lastingen en over dezelfde
dienstjaren, naardien de oorspronkelijke
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aanslag regelmatig binnen de wettelijke
termijn op het kohier is gebracht >> ;
Overwegende al is het juist dat, zelfs
wanneer de b~lastingplichtige het voorwerp van zijn reclamatie beperkt heeft,
de directeur der belastingen de maeht
heeft alle elementen van de aanslag, hierinbegrepen die welke de belastingplichtige
niet betwist heeft, van ambtswege recht
te zetten de voorwaarde hiertoe echter
is dat ee~ regelmatige reclamatie bij hem
aanhangig is gemaakt, di~ _wi~ zeggen dat
deze reclamatie ontvankehJk IS; dat wanneer onder meer de reclamatie te laat
ingediend is, de directeur enkel de nietontvankelijkheid ervan kan vaststellen,
zonder dat hij het recht heeft de wettelijkheid van de aanslag na te gaan;
Dat in dit opzicht de rechten van de
directeur der belastingen en van de belastingplichtige in wis.selwerking staan en
dat de directeur zijn rectificatiemacht
enkel mag uitoefenen in de perken waarin
de wet aan de belastingplichtige toestaat
zijn recht tot reclamatie uit te oefenen;
Overwegende dat ten deze, aangezien
het bestreden arrest de reclamatie niet
ontvankelijk verklaard heeft, behalve,
bij toepassing van artikel 28 van de wet
van :1 augustus 1952, in zover zij op de
wegens oorlogshandelingen geleden verliezen betrekking heeft, de directeur der
belastingen slechts de macht had de aanslagen recht te zetten binnen de perken
van de ontvankelijkheid der reclamatie;
Overwegende dat het arrest, door hem,
om het bestreden dispositief te rechtvaardigen, het recht toe te kennen de
aan.slagen in alle elementen zonder onderscheid recht te zetten, de in het middel
aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het een deel
van de reclamatie als niet ontvankelijk
wegens forclusie verwerpt en in zover het
over de aanslag in de speciale belasting
uitspraak doet; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroorq~elt verweerder tot de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Bru.ssel.
21 januari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaygeve'r, H. Valentin.
- GeUjlclltidende eoncl-usie, H. Delange,
advocaat-generaal. - PleUe·rs, HH. Wilmart en Fally (beide van de Balie bi.i
het Hof van beroep te-Brussel).
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJ!'SINKOMSTEN.
NIJVERREIDS-, RANDELS- OF LANDJlOUWBEDRIJF. GEDEELTELIJKE JlELASTINGVRIJDOM
VAN ZEKERE VERWEZENLIJKTE OF IN DE REKENINGEN EN INVENTARISSEN UITGEDRUKTE
MEERWAARDEN. BELASTINGVRIJDOM ENKEL
DE VERMEERDERINGEN VAN IN RET BEDRIJF
GESTOKEN AOTIV A BETREFFENDE EN NIET DE
WINSTEN UIT DE GEDANE VERRICHTINGEN
VOORTVLOEIENDE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
NAAMLOZE VENNOOTSCRAP ALS DOEL HEBBENDE
ONDER MEER DE AAl\'KOOP, DE VEBKOOP EN RET
VERRUREN VAN ONROERENDE GOEDEREN. IMMOiliLIEN GEKOCHT MET RET OOG OP RET
WEDERVERKOPEN, DOCH VERVOLGENS IN HUUR
GEGEVEN. I~IOBILIEN IN RET BEDRIJ~' GEINVES'l'EERD. MEERWAARDE OP HE'!' OGENBLIK VAN DE VERKOOP DEZER IMMOBILIEN
VERWEZENLIJKT. GEDEELTELIJKE BELASTINGVRI,JDClM VOORZIEl'l BIJ AR'l'IKEL 27, PARAGRAAF Zbis, DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN BE'l'REFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN.

1o

De yedeeltelijke belastingvrijdom,
voorzien bij artilcel 'E"I, paragraaf. 2bis,
van de wetten betreffende de inlcornstenbelastingen samengeschalceld bij het
beslltit van de Regent van 15 jamtari
1948, yeldt niet voor de winston van een
nijverhe·ids-, handels- of. landboltWbedr·ijf. welke ltit nl de gedane verrichtingen voortvloeien, doch is enlcel van toepassing op de vermeerdedngen van in
het bedr·ijf. gestoken activa, dit wil zeygen op de meerwaarrlen welke in de
loop van de exploitatie op onbepaalde
tijdstippen tot stand gelcomen zijn en
welke ficUef bescholtWd worden als een
winst van het jaar in de loop van he~
wellc hltn bestaan yeblelcen is (1).

zo

TVanneer een naamloze vennootschap,
als doel hebbende onder meer de aanlcoop, de verlcoop en het verh~wen van
onroerende goederen, immobiliiin gelcocht heeft, oolc al was het met het
voornemen ze met een winst weder te
verlcopen, doch ze vervolgens in hmtr
gegeven heeft, heeft ze deze immobilien
nomlzalcelijlc in het bedrijf. ge'investee·rd, zelfs zo ze cleze niet gebruilct
heeft voor het vestigen van een zetel,

(1) Verbr., 9 juli 1957 (Bull. en PAsrc., 1957,
I, 1347) en 3 december 1957 (supra, blz. 203;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 350). Raadpl. ook
verbr., 21 november 1957 (Bull. en PAsrc., 195Jl.I,. 299).
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~tit te oefenen. Dienvolgens geniet de
bij het verlcopen van 'deze immobiliiin
verwezenlijlcte mee1·waarde belastingvrijdom in de mate en onder de voorwaarden vastgesteld bij paragraa]' ilbis
van artilcel 27 der samengeschalcelde
wetten betrefjende de inkomstenbelastingen.
(N. V. COMPTOIR FONCIER,
T. BELGISCHE STAAl", MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid, aan de voorziening tegengeworpen
door verweerder en hiernit afgeleid dat
het bewijs van een speciale lastgeving ten
behoeve van deurwaarder A. Schmidt
die de voorziening neergelegd heeft
niet bijgebracht is, naardien aanlegster
M. Delhez last gegeven heeft zich te voorzien, deze in zijn plaats deurwaarder
Debatty gesteld heeft en evengenoemde op
de lastgeving de vermelding « goed voor
indeplaatsstelling ll aangebracht heeft,
zonder de naam van de lasthebber aan te
duiden die hij in zijn plaats stellle :
Overwegende dat uit de stuk~n
der procedure blijkt dat deurwaarder
Schmidt, bij de neerlegging, door hem op
de griffie, van het verzoekschrift tot verbreking en de stukken, houder was van
de regelmatige volmacht waarbij aan
deurwaarder Debatty een bijzonllere
machtiging was verleend om het verzoek. schrift tot verbreking op de griffie neer te
leggen, op welke volmacht laatstgenoemde
geschreven had « goed voor indeplaatsstelling ll ;
.
Dat hieruit noodzakelijk valt af te leiden dat het aan deurwaarder Schmidt, de
houder van bewuste volmacht, -.vas dat
deurwaarder Debatty door de overhandiging van die volmacht en van de neer te
leggen stukken, een bijzondere machtiging verleend had;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid uit de schending van de artikelen 25, '2!7, en inzonderheid 27, § 2bis, van
de wetten op de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, alsmede van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden arrest beslist heeft dat voor
toepassing van artikel 27, § 2bis, van de
samengeschakelde wetten, alleen behoeVERDR., 1958. 21

ven te worden aangemerkt als tot bedrijfsdoeleinden dienend de immobilien waarin
het bedrijf uitgeoefenll wordt, dit wil zeggen de immobilien waarin de zetel gevestigd is en waarin zich de productiemidllelen van het bedrijf bevinden, dan
wanneer de wet onder de immobilien generlei onderscheid maakt en het dus volstaat llat zij bedrijfsimmobilien zijn, dit
wil zeggen in het bedrijf gei:nvesteerll, om
de belastingvrijdom van de meerwaarden
welke in voormelde wetsbepaling omschreven zijn, te kunnen genieten; ·het tweede,
afgeleill uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 25 en inzonderheid 25, § 1, '2!7 en inzonderheid '2!7, § 2bis,
van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948, lloordat het
bestreden arrest beslist, ten antwoord op
de conclusies van aanlegster die betoogde
dat haar immobilien niet gekocht waren
met het oog op het wederverkopen, doch
dat zi:i gedurende twintig jaar in huur
gegeven waren vooraleer met een meerwaarde te worden te gelde gemaakt, dat
het voor de toepasselijkheid van de belasting niet nodig is dat de immobilien enkel
gekocht zijn met het oog op het onmiddellijk wederverkopen ervan, doch enkel dat
zij geexploiteerd zijn ter bereiking van
het maatschappelijk doel der vennootschap, deze voorwaarde ten deze vervuld
zijnde naardien de verhuring evenals de
exploitatie en de verkoop, een activiteit
is welke het maatschappelijk doel van
aanlegster vermeldt, dan wanneer een
onroerend goed dat door verhuring geexploiteerd wordt, zelfs door een vennootschap welke het verhuren van onroerende
goederen als maatschappelijk doel heeft,
tot bedrijfsdoeleinden gebruikt wordt en
dus de vrijstellingen, omschreven in artikel 27, paragraaf 2bis, van de samengeschakelde wetten dient te genieten, en
dan wanneer het' bestreden arrest dienvolgens het dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt ·dat de betwiste aanslagen gevestigd zijn met opneming in df) belastbare grondslag van de·
meerwaarde welke verkregen is door het
verkopen van twee onroerende goederen,
door aanlegster in 1932 en 1933 gekocht en
twintig jaar later door haar weder verkocht, na intussen in huur gegeven te
zijn geweest ;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat voor die me.erwaarde geen belastingvrijdom verleend is in de mate bepaald bij artikel 27, paragraaf 2b·is, littera a, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, omdat zij voortkomt van onroerende goederen « welke niet gebruikt zijn voor het
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vestigen van een zetel, een succursale of
kantoren der vennootschap en omdat deze
ze niet gebezigd heeft om er enige activiteit in uit te oefenen », welke onroerende
goederen door de verhuring geen productiemiddelen geworden zijn en niet tot bedrijfsdoeleinden gebruikt werden ;
Overwegende, ongetwijfeld, dat de in
artikel 27, paragraaf 2bis, omsc~reven
belastingvrijdom niet geldt voor de m het
eerste deel van paragraaf 1 van artikel 27
bedoelde winsten, namelijk de winsten
wellre voortvloeien nit al de gedane verrichtingen; dat voormelde paragraaf 2bis
enkel een voorbehoud is, gemaakt ten aanzien van de vermeerderingen van geinvesteerde 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 l1etwelk het bestaan
van die meerwaarde gebleken is;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de in 1952 en 1953 verkochte
onroerende goederen, gedurencle de twintig jaar dat zij van het patrimonium van
de aanleggende naamloze vennootschap
deel uitgemaakt hebben, in huur gegeven
werden, en dat deze activiteit in de statuten van aanlegster vermeld is ;
Overwegende dat hieruit noodzakelijk
bleek dat die onroerende goederen in het
bedrijf van aanlegster geinvesteerd waren ook al had deze bij het kopen ervan
het' voornemen gehad ze met een winst
weder te verkopen, de inv,estering later
tot stand kunnende komen; dat de in
voormelcle paragraaf 2bi.s omschreven belastingvrijdom dus in beginsel toepassel.ijk was voor de bepaling van de belastbare meerwaarde;
Overwegende dat deze bepaling onder
meer melding maakt, zonder voorbehoud,
van de bedrijfsimmobilHln;
· Overwegende dat in een naamloze vennootschap, aangezien het rechtswezen dat
zij uitmaakt opgericht is met het oog op
het uitoefenen van een winstgevende bedrijfsactiviteit, dit wezen niets bezit dat
niet tot dat doel gebruikt wordt en dat
derhalve al de in het bedrijf geinvesteercle
onroerende activa van dat wezen noodzakelijkerwijze een bedrijfskarakter hebben;
Overwegende clienvolgens dat het bestreclen arrest, door aanlegster, naamloze
vennootschap, het voordeel van de gedeeltelijke belastingvrijdom, omschreven in
voormeld 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, en dit om de redenen
welke het vermeldt, zijn dispositief niet
wettelijk gerechtvaardigd heeft;

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
· de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
21 januari 1958. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
: voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
. - Gelijlclniclenae oonclnsie, H. Delange,
: advocaat-generaal. -Pleiters, HH. Delhez
en Fally (beicle van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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WEJTTEJN EN BEJSLUITElN. lNTERPRETATIE. VERWERPEN. VAN EEN AMENDEMENT DAT VOORGESTELD IS BIJ DE VOORBEREIDING VAN EEN LATERE WET. VERWERPING
EEN INTERPHETATIE NIET UITSLUITENDE WELKE DAT AMENDEMENT NUTTELOOS MAAKT EN
WELKE VERSOHILT VAN DEZE DIE INGEROEPEN
WERD OM DEZE VEHWEHPING 'l'E REOHTVAAHDIGEN.
INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN. BELASTING OP DE BEDRIJFSIJ'I'KOMSTEN. GEMEENSOHAPPELIJK BEDRIJF. LOON DER
FAl\ULIELEDEN VAN EEN ONDERNEMEH TOT DE
ALGEMENE KOSTEN BEHORENDE. .ARTIKEL 27, PARAGRAAF 3, LID 2, DEH SAMENGE-.
DHAAGWIJDTE VAN
SOHAKELDE WETTEN. DEZE BEPALING. UITSLUITING VAN HET
LOON DER EOH'l'GENOTE VAN DE ONDERNEMER
VANAF HIDI' DIENSTJAAR 1956 KRAOHTENS DE
WET VAN 30 MAART 1956.

3°

INKOMSTEJNBEJLASTINGEJN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINIWMS'l'EN.
'QE.OIEENSOHAPPELIJKE EXPLOITATIE VAN EEN
NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJE'. EJOH'l'GENOOT WAARVAN DE ENE EEN
ONDERNEMER IS VAN DI'l' BEDHIJF EN DE ANDERE, NIET-ONDERNEMER, IN DIENST ERVAN.
LOON VAN DEZE ANDERE EOH'l'GENOOT EEN
NOHMALE WEDDE OF LOON NIET OVERSOHRIJDENDE EN ALS ZODANIG IN DE BEDRIJFSBELAS'l'ING AANGESLAGEN ZIJNDE GEWEEST. LOON
BELASTBAAR KRAOHTENS AHTIKEL 25, PAHAGHAAF 1, 2~, LITTERA a, DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN. LOON AFTREKBAAR ALS·
TOT DE ALGEMENE KOSTEN VAN HET BEDRIJF
BEHORENDE KRAOHTENS AHTIKEL 27, PARAGHAAF 3, LID 2, VAN VOORMELDE WE'l'IEN WAT
DE DIENS'l'JAREN VOOR 1956 BETREFT.

1° Het verwerpen van een amenaement

aat voorgestela is bij ae voo1·bereiding

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

-

-~~~~~~---

----

-~-~

323--

van een latere wet sluit niet uit dat
aan de uit te leggen wet een dmagwijdte wordt toegelcend wellce dat
amendement mttteloos maakte en wellce
verschilt van de draagwijdte die ingeroepen wer·d om de venverzJing van dit
amendement te rechtvaardigen.

2° Het loon der familieleden van een ondernemer, welke, al arbeiden zij in het
in gemeenschav met andere ondernemers geexploiteerd bedrijf, geen deel
nitrnaken van de gemeenschap die de
winsten van dit bedrijf ontvangt, belwor·t tot de algemene lwsten, van deze
winsten aftrelcbaar onder de voonvaarden bepaald bij aTt-ilcel '!!:/, paragraaf 3,
lid 2 der samenqeschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen (1).
V66r haar wijziging door artilcel 1 van
de wet van 30 maMt 1956, toepasselijk
vanaf het dienstjaar 1956, bedoelde deze
bepaling al de familieleden van de onder·nemer zonder onderscheid, de echtgenoot van deze laatste niet ~titgezon
derd (2).
go Wanneer een der echtgenoten een der
gemeenschappelijke onderneme·rs is van
een nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf · en wanneer de anlleTe echtgenoot, niet ondernemer, in dienst staat
van dit bedrijf, is het loon dat aan deze
laatste toegelcend wordt, in zover het
een nor·male wedde of loon niet overschrijdt en als zodanig in de bedrijfsbelasting werd aangeslagen, in deze bedrijfsbelasting belastbaar krachtens artilcel 25, paragmaf 1, 2°, littera a, der·
samengeschalcelde wetten bet-reffenlle de
inlcomstenbelastingen en behoort tot de
algemene kosten van het bedr·ijf lcrachtens artilcel 2"1, para_qraaf 3, lid 2, van
voormelde wetten wat de clienstjaren
v66r het dienstjaar 1956 betreft vanaf
wellc de bepalin_qen van de wet van
30 maart 1956 toepasselijlc worden (3).

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 15 janua]j 1948, doordat het
arrest beslist dat « cle bezoldiging van
162.025 frank welke verzoeker in 1953 ontvangen heeft van de feitelijke vereniging
wtlke de bioscoop Cameo te Namen exploiteert, belastbaar is volgens het regime
omschreven in artikel 25, naragraaf 1, 2°,
van de samengeschakelde wetten ll, om de
reden dat artikel 27, naragraaf 3, van dezelfde wetten ter zake niet toenasselijk is
wijl deze benaling de gemeenschappelijke
bedrijven bedoelt en wijl dergelijke toestand tussen verzoeker en zijn echtgenote
niet bestond, wat de bio~Jcoop Cameo betreft, dan wanneer, gezien de fiscale entiteit welke de echtgenoten vormen, wanneer een hunner van een vereniging of
een gemeenschappelijk bedrijf deel uitmaakt, in feite de entiteit die zij samen
vormen aan de exploitatie deelneemt, zodat alle inkomsten hoe ook genaamd,
welke in dit geval aari elk hunner toegekend worden nit welken hoofde ook, als
handelaarsinkomsten dienen te worden
aangezien, en dienen te worden aangeslagen op de voet van artikel 27, paragraaf 2,
1 o, van de samengeschakelde wetten :

Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, zonder in dit opzicht gecritiseerd te zijn, dat de administratie noch
beweert, noch aantoont dat verweerder
zelf in de exploitatie van de bioscoop Cameo deelgenoot was; dat het erop wijst
dat verweerder in de loop van het jaar
1953, hoewel vreemd zijnde aan de feitelijke vereniging welke tussen zijn echtgenote en haar broeder, en daarna diens
weduwe voor de exploitatie van die bioscoop bestond, in dienst van bedoelde deelgenoten geweest is en deswege een loon
van 162.025 frank getrokken heeft;
Dat aanlegger zich ertoe benerkt in het
middel aan te voeren dat, wanneer een
der echtgenoten van een vereniging of
een gemeenschappelijk bedrijf deel uit(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
maakt, de andere echtgenoot, gezien de
T. MAHIEU.)
fiscale entiteit welke de echtgenoten vormen, z.elf als ondernemer wordt aangeARREST.
zien, ook al is hij het niet metterdaad,
en dat -alle lonen welke hij van de vereHET HOF; -- Gelet op het bestreden niging of het bedrijf voor zijn persoonarrest, op 12 maart 1957 gewezen door het lijke arbeid zou kunnen ontvangen inkomsten zijn die belast worden op de voet
Hof van beroep te Luik ;
van artikel 27, paragraaf 2, 1°, van de
Over het enig middel, afgeleid uit de samengeschakelde wetten ;
schending van de artikelen 25, paraOverwegende dat de toepassing welke
graaf 1, 1°, en 27, paragraaf 3, van de aanlegger aldus wil maken van het aangevoerd beginsel van de door de echtgenoten gevormde fiscale entiteit, in geen
(1) Raadpl. verbr., 1 juni 1956 (Bull. en
enkele van de in het middel aangeduide
wetsbepalingen steun vindt;
PAsrc., 1956, I, 1054) en 12 februari 1957 (ibid.,
1957, I, 697) .
Dat immers de artikelen 25, para(2) en (3) Raadpl. nota's 2 en 3 in Bull. en
graaf 1,_1°, 27, paragraaf 2, 1°, en 27, paPASIC., 1958, I, 536.
ragraaf 3, lid 1, enkel betrekking hebben
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op het belasten van de inkomsten van
Om die redenen, verwerpt de voorzie.diegenen die metterdaad exploiteren;
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten .
Dat aileen lid 2 van paragraaf 3 van
21 jannari 1958. - 2" kamer. - Voorartikel 27 betrekking heeft op het belas- .
ten van de inkomsten van een niet-onder- zitter, H. Gironl, raadsheer waarnemend
nemer en, zoals het ten deze toepasselijk voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
is, in tegenstelling met de beweringen van - Gelijkluidende conclusie, H. R. DePleiters,
aanlegger bepaalt dat het loon uitgekeerd lange·, advocaat-generaal.
aan een niet-ondernemer die een familie- HH. Van Leynseele en Bours (deze laatlid van een ondernemer is, tot de alge- ste van de Balie bij het Hof van beroep
mene kosten van het bedrijf behoort in te Lnik).
zover het een normale wedde of een normaul loon niet overschrijdt en als zodanig in de bedrijfsbelasting werd aangeslagen,. van welke voorwaarden het aanwezig zijn ter zake niet betwist is ;
2" KAMER. - 21 januari 1958
Dat deze bepaling, welke enkel terugkomt op de algemene regelen van de artikelen 25 en 26 van de samengeschakelde BEWIJS. - BEWIJSKRACHT DER AKTEN.
wetten, om ze inzonderheid toe te passen
DIRECTE BELASTINGEN. CONCLUSIES DER
in geval van een gemeensch-appelijk bePARTIJEN BETREFFENDE RET BELASTEN VAN BEdrijf waarvan het verT10den is de winsten
ZOLDIGINGEN DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE
te splitsen, doelt, zonder hiervan de echtGEDURENDE EEN BEPAALD TIJDPERK ONTVANGEN
genoot nit te zonderen, op aile leden zonEN EEN BEPAALD BEDRAG BELOPENDE. ARder onderscheid van de familie van een
REST HETWELK LAA'f GELDEN DAT DE BETWISondernemer, die, hoewel zij in het bedrijf
TING OP BEZOLDIGINGEN VAN EEN VERSCHILarbeiden, geen deel uitmaken van de geLEND BEDRAG DROEG, OP EEN ANDERE DATUM
meenschap die de winsten ontvangt; ONTI'ANGEN. Jl.iiSKENNING VAN DE BEWIJSOverwegende dat aanlegger, om het beKRACHT VAN DE CONCLUSIES.
staan van een uitzondering ten opzichte
van de echtgenoot te motiveren, zich ver- lJilislcent cle bewijskracht van de conclltgeefs beroept op de voorbereidende werkfries der partijen, betrefjende het belaszaamheden tot de wet van 20 augustus
ten van bezoldigingen door de belasting1947 betreffende andere bepalingen, in de
plichtige in de loop van de ja·ren 1941
loop waarvan de commissie voor financien
tot 1944 ontvangen en 141.862 frank bevan de Kamer van volksvertegenwoordilopenlle, het arrest llat laat gelden llat
gers en deze kamer zelf een amendement
de betwisting aan het hot van beroep
verworpen hebben tlat ertoe strekte het
onllerworpen op het belasten van bezoleventneel loon van de echtgenoot van de
digingen in 1953 ontvanuen en 162.025 fr.
ondernemer in de algemene kosten te doen
belopende droeu.
vallen;
Overwegende dat het verwerpen van
een amendement da t voorgesteld is bij de (BELGISCHE S'rAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. MAHIEU.)
voorbereiding van een latere wet niet uitslnit dat aan de uit te leggen wet een
draagwijdte wm;dt toegekend welke dat
ARREST.
amendement nntteloos maakte en welke
verschilt van de draagwijdte die ingeroeI-IET HOF; - Gelet op het bestreden
pen is om de verwerping van dit amendearrest, op 12 maart 1957 gewezen door het
ment te rechtvaardigen;
Dat de wetgever pas door artikel 1 van Hof van beroep te Luik ;
de wet van 30 maart 1956 nit de in voorOver het eerste middel, afgeleid nit de
meld lid 2 bedoelde leden niet-onderne- s0hending van de artikelen 97 van de
mers van de familie de echtgenote van Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgereen ondernemer gesloten heeft ;
lijk Wetboek, 66 van de wetten betrefDat dit ariikel1 een wijzigende en geen fende de inkomstenbelastingen, samenuitleggende bepaling ls welke krachtens geschakeld bij besluit va~1 de Regent van
artikel 4 van voormelde wet pas vanaf 15 jannari 1948, 2 en 19 van de wet van
het dienstjaar 1956 in werking getreden 1.6 october 1945 tot invoering van een
is;
extrabelasting op de in oorlogstijd beDat deze wet derhalve niet toepasselijk haalde exceptionele inkomsten, winsten
was op de aanslagen welke ten deze be- en baten, doordat het bestreden arrest
handeld zijn ;
beslist dat de litigieuze aanslag dient herDat hieruit volgt dat, aangezien het zien te worden met inachtneming van het
middel in de bepalingen waarvan schen- feit dat de bezoldigingen ten belope van
ding ingeroepen is geen wettelijke grand- 162,025 frank welke verzoeker in 1953 ontslag vindt, het naar recht faalt;
vangen heeft van de feitelijke vereniging
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welke de bioscoop Cameo exploiteert, belastbaar zijn volgens het regime omschreven in artikel 25, paragraaf 1, 2°, littera a,
van de samengeschakelde wetten en niet
op de voet van paragraaf 1, 1° van hetzelfde artikel, dan wanneer bewuste bezoldigingen van 195S in genen dele in beRchouwing genomen zijn voor het bepalen
van de basis van de litigieuze aanslag,
en dan wanneer in de conclusies van partijen naar welke het arrest evenwel verwijst de betwiste bezoldigingen die waren
welke van 1941 tot 1944 ontvangen zijn :
Overwegende dat aanlegger en verweerder bij conclusies het bedrag bepaalden
van de bezoldigingen welke verweerder in
de loop van de jaren 1941 tot 1944 ontvangen had en welke, volgens hem, in de
extrabelasting onwettelijk belast waren
op 141.862 frank ;
Overwegenc1e dat, waar het laat gelden
dat verweerder bij conclusies het belasten
betwistte van bezoldigingen welke hij in
1953 ontvangen had en welke 162.025 fr.
beliepen, en waar het beslist dat « de litigieuze aanslagen >> dienden herzien te worden door aftrekking van deze som van de
belastbare grondslag, het bestreden arrest
de bewijskracht van de conclusies der partijen geschonden heeft;
. Dat het eerste middel mitsdien gegrond
18;

SAMENGESCHAKELDE WETTEN. lNKOMSTEN
VAN RET DIENSTJAAR REEDS BELASTE INKOMSTEN BEGRIJPENDE. ARTIKEL 52 DERZELFDE WETTEN. AFTREKKING DER REEDS BELASTE INKOMSTEN SLECRTS NA DIE DER BEDRIJFSVERLIEZEN.

S0

¥

1° Zowel v66r als na zijn wijziging bij
het lconinlclijlc beslttit van 27 september
1935, bepaalt artikel 52 der samengeschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastin,qen de regelen niet betreftende de vaststelling der belastbare inkomsten; het vindt slechts zijn toepassing wanneer die inkomsten vooraf
bepaald werden (1).

2° De inlcomsten ve1·wezenlijlct en reeds

21 januari 1958. - 2" kamer. - VoorzUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagyever, H. Valentin.
- GeUjlcltbidende conclnsie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HR. Van

Leynseele et Bours (deze laatste van de
Balie bij het Hof van beroep te Luik).
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KAMER. -

23 januari 1958

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREKKING DER REEDS BELASTE BESTANDDELEN TEN EINDE DUBBELE AANSLAG 'l'E VERMIJDEN. AnTIKEL 52 DER SAMENGESCRAKELDE
WETTEN. BEPALING VREEMD AAN DE VASTSTELLING DER. BELASTBARE INKOMSTEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGER
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDR.IJFSVERLIEZEN VAN EEN DIENSTJAAR.
ARTI'KEL S2, PAR.AGRAAF 1, LID 2, DEn SAMENGESCHAKELD,E WETTEN. VERPLICRTING
DIE VERLIEZEN AF TE TREKKEN VAN RET
WINSTSALDO VAN RET EERSTE DER TWEE VOLGENDE DIENSTJAREN.

belast in de loop van een belastbaar
dienstjaM, mogen slechts worden afgetrolclcen. bij toepassing van artikel 52
der samenueschalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelasUngen, zo de voorafgaande attrelcking der bedrijfsverliezen, voorueschreven bij artilcel 32, pamgraaf 1, lid 2, derzeltde wetten, belastbare inlcomsten van dit dienstjaa?'
laat bestaan.

Om die redenen, verbreekt het bestrerlen arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten · verwijst de zaak naar het Hof van ber~ep te
Brussel.

.1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSVERLIEZEN VAN VORIGE DIENSTJAREN.
EFFECT OP DE VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSVERLIEZEN VAN VORTGE DIENSTJAREN.
AnTIKEL 32, PARAGRAAF 1, LID 2, DER

so

W annee1· de be last bare inlcomsten van
een dienstjaar lager zijn dan de bedrijfsverliezen van het vori_q dienstjaar
of van de twee "??rige dienstjaren (2),
bestaat er wetteltJ lc geen aanleidinf! tot
a'!.nsla,q. Indien deze· inlcomsten lio,qer
ZtJn dan het bedrag van die verliezen,
bestaat er slechts aanleiding tot aanslag in de mate van dit verschil. (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. S2, par. 1
lid 2.)
'
4° De becl?·ijfsverliezen van een dienst(1) Raadp!. verbr., 15 februari 1938 (A1'T.
T'erb•·., 1938, blz. 27; Bull. en PASIC. 1938 I
49).
'
' '
(2) De wet van 18 februari 1954 die niet toepasselijk was ten deze, heeft van twee op vijf
het getal der vorige jaren op dienstjaren gebracht waarvan de bedrijfsverliezen mogen afgetrokken worden.

----

. - - -

.--------------
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jaar moeten afgetrolclcen worden van
het winstsaldo van het eerste der twee
volgende d·ienstjaren (1). De wet laat
niet toe dat deze verl-iezen zo~ulen afgetrolclcen wonlen, onder meer naar lceuze
van de belastingpliahtige, hetzij van het
ee1·ste, hetzij van het tweede (2) winstvertonende dienstjaar flat het dienstjaa1· rler voormelrle verliezen volgt. (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 32, par. 1
lid 2.)
'
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. ANCIENNES FILATURES VAN HOEGAERDEN-BOONEN.)
ARREST

(3).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de schen- '
ding van de artikelen 9'7 en 112 van de
Grondwet, 32 en 52 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, bij beslnit
van de Regent del. 15 jannari 19'48 samengeschakeld, 2 en 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting bij beslnit van de Regent del. 16 jannari 1948
samengeschakeld, 1319 tot 1322 van het
Bnrgerlijk Wetboek, doorclat, in het
kwestieus geval waarin de aftrekking
van een in 1944 geleden verlies slechts
voor het jaar 1946 wordt aangevraagd,
terwijl de winsten van het tnssenjaar
1945 als vrijgestelcl beschonwd zijn door
de werking van artikel 52 cler samengeschakelcle wetten, het hof van beroep beslist da t « zo de tekst van artikel 32 paragraaf 1, lid 2, cler samengeschakelde
wetten - cla t van het principe van de
eenjaarlijkheid van de belasting afwijkt
- met een cloel van billijkheid, de gebenrlijke aftrekking toelaat van de tijclens de jaren of cle dienstjaren welke het
bepaalt geleden bedrijfsverliezen, het
geenszins oplegt aan clegene 'clie ervan wil
genieten, zoclra het beclrag en de werkelijkheid van het verlies waarop hij zich
beroept bewezen zijn, tevoren een vergelijking te doen tnssen dit verlies en cle
winst van het jaar of van het dienstjaar
dat onmidclellijk het jaar of het dienstjaar volgt waarin een verlies wercl geleden l>, dan wanneer de verwezenlijking
van toereikende winsten gednrencle het
jaar clat onmidclellijk het jaar volgt waarin een verlies geleclen werd de door artikel 32, paragraaf 1, lid 2, op gebiedende
(1) en (2) Zie nota 2 vorige bladzijde.
(3) Zie de eensluidende conclusies van het
openbaar ministerie in Bull. en PAsrc., 1958, I,
539.

-

~

wijze voorziene aftrekking verplichtend
maakte, en dit v66r aile aftrekkino- bij
toepassing van artikel 52 derzelfde "'wetten, hetwelk belastbare inkomsten onderstelcl vooraf vastgestelcl volgens de artikelen 3 tot 32 van voormelde wetten · dat
bijgevolg, aileen het deel van het v~rlie~
va~ 1944 dat de inkomsten van het jaar
194o te boven gaat, v66r de toepassing van
artikel 52, beschikbaar bleef om op de
inkomsten van 1946 aangerekend te worden:
~verwegende dat de aftrekking, door
artlkel 52, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten toegelaten, van de in
de loop van een boek- of rekeningjaar
reeds belastte bestanddelen, tot doel
heeft, naar lnid van deze bepaling, « dnbbele aanslag te vermijden van een zelfde
inkomen in hoofde van een zelfde belastingplichtige ll;
Overwegende dat artikel 52 der samengeschakelde wetten, zowel v66r als na de
wijzigingen welke er door het koninklijk
beslnit van 27 september 1935 aangebracht
werden, de voor de vaststelling van de
belastbare inkomsten na te leven regelen
niet betreft, doch die inkomsten als vooraf bepaald onderstelt ;
,
_
Overwegende dienvolgens, dat wanneer
de aftrekking van de voorafgaande verliezen bij artikel 32, _paragraaf 1, lid 2,
voorgeschreven, elke belastbare grondslag
wegneemt, er geen aanleiding zou kunnen
bestaan tot cc dubbele aanslag ll en voormeld artikel 52, paragraaf 1, aile voorwerp verloren hebbend, g·een toepassing
meer zon knnnen vinden;
Overwegencle dat zowel nit de tekst van
artikel 32, paragraaf 1, lid 2, als nit de
parlementaire werkzaamheden blijkt dat
de wetgever heeft willen I'ieslissen dat er
geen grond tot aanslag bestond wanneer
de inkomsten van een dienstjaa1· lager
zijn dan de bedrijfsverliezen van het
vorig dienstjaar of van de twee vorige
dienstjaren of dat er slechts tot aanslag
aanleiding bestond in de mate waarin de
inkomsten van het dienstjaar boger zijn
dan het bedrag ''an voorruelde verliezen;
Overwegende dienvolgens, dat zo een
boek- of een dienstjaar met een verlies
eindigt en indien het volgend jaar of
dienstjaar, afzonderlijk beschonwd integendeel een winst overlaat, de veriiezen,
voor het vaststellen van de belastbare
grondslag, van die winst dienen afgetrokken te worden; tlat artikel 32, paragraaf 1, lid 2, overigens gebiedend voorschrijft cc ••• de inkomsten... worden ...
verminderd met de beclrijfsverliezen ll;
Overwegende dat, daar de belastbare
gronclslag vastgesteld moet worden rekening gehouden met die verliezen de administratie, wanneer er dergelijke verliezen bestaan, zonder een wetsbepaling van
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openbare orde te schenden, de bedrijfsbelasting niet zou kunnen vestigen op de
enkele uitslagen van het dienstjaar dat,
afzonde.rlijk beschouwd, een winst zou opleveren;
Overwegende dat, moest de belastingschuldige het recht hebben, zoals het bestreden arrest het hem toekent, te vragen
dat die vroegere verliezen niet zouden afgetrokken worden van de uitslagen van
het eerste dienstjaar dat met een winst
eindigt, doch enkel van het tweede, daaruit zou volgen dat, indien, in strijd met
de altijd onzekere vooruitzichten op het
ogenblik waarop die aanvraag gedaan
wordt, dit tweede dienstjaar met een verlies zou eindigen, een niet wettelijk verschuldigde aanslag definitief zou zijn gevestigd geweest;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de verwerende vennootschap naar keuze
de verliezen van het fiscaal dienstjaar
1945 mocht aftrekken hetzij van de uitslagen van het dienstjaar 1946, hetzi.i van
die van het dienstjaar 1947, het arrest,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, verbreekt het bestrede.n arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden O]}
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luik.
23 januari 1958. - 1" kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vm·slaggever, H. Vroonen.
GeUjklltidende oonclttsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Leynseele en Wilmart (deze
laatste van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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KAMER. -

23 januari 1958

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELA STING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSUITGAVEN. - · ARTIKEL 26, PARAGRAAF 1 EN PARAGRAAF 3, DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN. BEPALINGEN TOT VOORWERP HEBBENDE AAN DE ADMINISTRATIE RET
RECHT VOOR TE BEHOUDEN NA TE GAAN OF DE
UITGA VE WELKE GESCHIEDDE IN DE BELASTBARE TIJD, GEDAAN WERD OM DE INKOMSTEN
TE VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN, EN OF ZI.J
GERECHTVAARDIGD IS DOOR DE UITOEFENING
VAN RET BEDRIJF EN, DERHALVE, GEEN PERSOONLIJK KARAKTER HEEFT.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSUITGAVEN. GEEN RECHT VOOR .DE
ADMINIS'fRATIE RET NUT DER UITGAVEN TE

BEOORDELEN. -RECHT VOOR DE ADMINISTRATIE DE WERKELIJ:KHEID DER UITGAVEN NA TE
GAAN EN HUN AARD TE ONDERZOEKEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJ~·SUITGAVEN. - · UITKERINGEN DOOR
EEN BELGISCHE VENNOOTSCHAP AAN EEN « HOLDING>>
VENNOOTSCHAP
VAN
LUXEMBURGS
RECHT. VASTSTELLINGEN WAARUIT BLIJKT
DAT DE BETALING VAN DEZE UI1'KERINGEN GEVEINSDE UITGAVEN UITMAKEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSII\'KOMSTEN.
BEDRIJFSUITGAVEN. GEVEINSDE UITGAVEN.
UITGAVEN GEEN AFTREKBARE UITGAVEN
UITMAKENDE.

5° MIDDELEN TOT VERBREKING. DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL DE BOHENDING VAN RET GELOOF AAN DE AKTEN VERSCHULDIGD INROEPENDE. ARREST TERZELFDERTIJD NAAR TWEE GESCHRIFTEN VERWIJZENDE. AANLEGGER EEN ENKEL VAN DIE
GESCHRIFTEN OVERLEGGENDE. MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.

1° De wetgever, waar hij in artilcel 26,
paragraaf1, der samengesohalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen
bepaalt dat enkel van het brtttobedmg
der in artilcel 25 derzelfde wetten vermelde inkomsten worden afgetroklcen
de bedrijfstdtgaven gedtwende de belastba1·e tijd gedaan om die inkomsten
te ve1"lcrijgen of te behottden, en U'aar
hij in de paragraaf 3 van voormeld artilcel 26 bepaalt dat n·iet worden afgetrolclcen de ttitgaven welke tot het tf.itoefenen van het bedrijf niet noodzalcelijlc zijn, heeft daardoor aan de administratie het reoht willen voorbehou!len
na te gaan of het om een ttituave gaat
wellce gesohied!le in de belastbare t-ij!l,
en ge!laan werd om de inlcomsten te
verlwijgen of te behottden en welke,
!loo1· !le ttitoefening van het be!lrijf gereohtvaar!ligd, geen persoonlljlc lcat·ak·
tet· heeft.
2° Wanneer zij de pat·agrafen 1 en 3 van
artikel 26 der sarnengeschakelrle wetten
betreffen!le
de
inlcornstenbelastingen
dient toe te passen, heeft !le arlministratie, zon!ler de rnacht te hebben het
mtt te beoordelen van !le aftrelcbare
ltitgaven wellce het cle belastingplioht-ige
behaag!l heeft te doen, het reoht httn
werlcelijlcheirl na te gaan, !lit wil zeggen of ze werlcelijlc ge!laan werrlen, en
htm aarrl te onde1·zoelcen, dit wil zeggen
of ze het lcaralcter hebben van berldjfsttitgaven voorzien in varagraaf 1 ofwel
dit van ae pet·soonlijlce ttitgaven bij pat·agt·aaf 3 van voonnelrl artikel bepaald (1).
(1) Raadpl. Parl. doe., Kamer, zitting 19181919, ur 320, biz. 1419, ur 91, bijzonder 5°.

--------

-3281317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 26 (inzonderlleid 26, paragrafen 1, 2, 2°, en 3),
30 (bijzonderlijk 30, eerste lid), 61, paragraaf 3, 66 {)n 67 van de wetten betreffende
de inkomsjjenbelastingen, bij koninklijkbesluit van' 12 september 1936 samengeschakeld, en, voor zoveel als nodig, door
de besluiten van 3 juni 1941 en van 31 juli
1943 en door het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 7 tot 16 van de wet
van 6 september 1895 en 1 en 2 van de wet
van 23 juli 1953 tot wijziging van de wet
van 6 september 1895, 1 en 2 van de wet
van 17 juni 1948 en der samengeschakelde
wetten van 1,6 juni 1941 en 16 januari 1948
betreffende de nationale crisisbelasting,
eerste onderdeel, doordat, om te beslissen
dat de uitkeringen door aanlegster aan de
vennootschap Deleco betaald geen van de
belastbare inkomsten van aanlegster aftrekbare !Jedrijfsuitgaven uitmaken, het'
bestreden arrest verklaart << dat naar de
zin van de wet niet aftrekbaar zijn de uitc
gaven zonder verband van noodzakelijklleid met de beroepsbedrijvigheid waaraan
een belastingpliclltige deze beweert te verbinden, dan wanneer ze in het geheel van
4o De rechter over cle groncl clie vaststelt,
die bedrijvigheid geen tegendeel vinden ll,
zelts impl-iciet, clat cle zogenaamcle beterwijl het nag preciseert dat de noodzaclrijtsttitgaven, aoor cle belastingplich- kelijkheid en het onontbeerlijk karakter ·
tige welke cle belasting op tle bedrijtsvan die tussenkomst van de vennootschap
in/,;omsten Schttlclig is, geclaan, geveinscl
Deleco geenszins bewezen zijn ; dan wanwaren, besl-ist wettelij7c cZat ze ueen van
neer naar luid van artikel 26 der samenhet bruto-betlrag cler in7comsten attrelcgeschakelde wetten betreffende de inkombare witgaven ttitma7cen. (Samengeschastenbelastingen van de inkomsten worden
kelcle wetten betreffende de inkomsten- afgetrokken de bedrijfsuitgaven, gedubelastingen, art. 26.)
rende de belastbare tijd gedaan om die
inkomsten te verkrijgen of te houden zon5o Wanneer een arrest terzelfdert·ijd naar der dat de wet de voorwaarde oplegt dat
twee geschriften verwijst. aoch clat cle
gezegde uitgaven voordelig zouden geaanle.!J.!JBr tot stavin_q van het middel in
weest zijn of dat de beroepsbedrijvigheid
hetwellc hij ae schencling van het galoot
cUe uitgaven noodzakelijk of onontbeerlijk
aan tle alcten verscht.tltligd inroept
zou gemaakt hebben, derwijze dat llet
slechts het afscht·itt overaele,qcl heett
bestreden arr~st, door het bewijs te vervan een clezer aeschritten, het hot aldtl-s gen van het noodzakelijk karakter van die
in ae onmogelijlcheicl stellencle na te
bec1rijfsuitgaven voor het voortzetten van
gaan of, cloor een en zelfcle verwijzing
de bedrijfsactiviteit, bij de wet iets heeft
naar beirle geschriften, het bestreden
gevoegd en de in het middel aangeduide
arrest het geloot geschonaen heett aan
wetsbepalingen heeft geschonden; tweede
een van hen verschttldigcl, is het middel
onderdeel, doordat llet arrest verklaart
niet ontvan7celijlc.
dat geen enkele nadere omschrijving aan
het !Jeheer gegeven werd over de tussenkomsten van. de vennootschap Deleco en
(N. V. ETABLISSEMENTS D. L. C. TE SCLESSIN,
over cle praktische uitwerksels van die
'f. BELGJSCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
tussenkomsten op handels-, financieel- of
anc1er gebied, en betreffende dit punt namelijlr naar het verslag van de inspecteur
ARREST.
der belastingen verwijst; dan wanneer het
verslag van de inspecteur der belastingen
HET HOF; - Gelet op het bestreden in aanlegsters conclusies ingeroepen, verarrest. op 21 mei 1957 gewezen door het. klaart dat het voldoende bewezen is dat
Hof van !Jeroep te Luik;
de vennootscllap Deleco werkelijk ten
Over het middel, afgeleid uit de scherr- voordele van aanlegster is tussengekomen,
ding van de artikelen 97 en 110 van de altllans in de kwestie van de bevoorradinGrondwet, 141 ·en 470 van het Wetboek gen in Luxemburg en in die van de hervan burgerlijke rechtsvordering, 1315, nieuwing der aangenomen wissels, der-

3° H et arrest tlat vaststelt tlat tle winston

van een Belgische vennootschap aanzienlijlc verminclertl zijn na attrelclcing
van tle bezoltliging tler diensten haar
aoor een vennootschap « holtling ll genoema, waarvan tle zetel te LtuiJemburg
gevesti.qd is, bewezen, aat cle holtlingvennootschap een ter voortlele van ae
Belgische vennootschap b·ijzontlere relcening hiela ten belo]Je van 35 tot 40 t. h.
aer ttitkeringen wellce cle zogenaamae
bezoldiging aan aeze vennootschap verschultligd uitmaalcte, aat ae toekenning
van aeze 1Jitlceringen en hun bedrag athingen niet van tle a-iensten cloor cle holcling-vennootschap bewe:;;en, noah van
hun belangrijlcheia, rloch van ae ttitslag
van_ cle algemene berlrijv·igheirl van cle
BelrJische tiennootschap en clat cle Belgiscll e vennootschap, volcloencle ingericht en genoeg op cle hoogte van ae
schommelingen van cle inte·rnat-ionale
markt om zich van cle cliensten van ae
holding-vennootschap vrij ' te stellen,
rechtstreelcs bi-j ae ta-brilcanten bestelcle, le·itl t van aeze vaststell-ingen wettelijlc at dctt tlie u.itgaven geveinscl zijn.
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met de duidelijke bewoordingen van het
verslag van de inspecteur der belastingen
onverenigbare bewering te uiten en r1oor
nopens dit punt aanlegsters. conclusies
niet te beantwoorden, het geloof dat
dient gehecht aan de akten (het verslag
van de inspecteur der belastingen en de
conclusies van de aanlegster) en aan het
gerechtelijk contract heeft geschonden en
niet wettelijk met redenen is omkleed :
Over het eerste onderdeel :

beheerders genoeg op de hoogte waren van
de schommelingen van de internationale
markt om zich van de diensten van de
holding te kunnen vrijstellen en dat de
aanlegster rechtstreeks bij de werkhuizen bestelde ;
Overwegende dat, door die beschouwingen, de rechter over de grond vaststelt dat
de 11-itgaven geveinsd waren en, bijgevolg,
wettelijk beslist dat de uitkeringen geen
van het bruto-bedrag der inkomsten aftrekbare bedrijfsuitgaven uitmaakten;
Dat in zover het die beweegredenen critiseert het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Dat het, voor het overige, overbodige
beweegredenen bestrijdt en, dienvolgens,
niet ontvankelijk is;

Overwegende dat artikel 26 der samengeschakelde wetten, in paragraaf 1 beschikt dat enkel van het bruto bedrag der
inkomsten, in artikel 25 derzelfde wetten
vermeld, worden afgetrokken de bedrijfsOver het tweede onderdeel :
uitga ven gl:)durende de belastbare tijd gedaan om die inkomsten te verkrijgen of te
Overwegende dat door de betwiste bebehouden, en in paragraaf 3 bepaalt dat
van de bedrijfsinkomsten niet worden af- schouwing het bestreden arrest terzelfgetrokken de uitgaven welke tot het uit- dertijd naar het verslag van de inspecteur
oefenen van het bedrijf niet noodzakelijk der belastingen en naar het verslag van de
zijn; dat het daardoor aan de administra- verificateur-rekeningvoerder verwijst;
Overwegende dat aanlegster tot staving
tie het recht heeft willen voorbehouden na
te gaan of het om een uitgave gaat welke van dit onderdeel van het middel slechts
geschiedde in de belastbare tijd, en ge- het afschrift overgelegd heeft van het
daan w.erd om de inkomsten te verkrijgen eerste .stuk, aldus het hof in de onmogeof te behouden en welke, door de uitoefe- lijkheid stellend na te gaan of, door een
ning van het bedrijf gerechtvaardigd, en zelfde verwijzing naar beide stukken,
het bestreden arrest het geloof geschongeen persoonlijk karakter heeft;
Overwegende dat, wanneer ze die bepa- den heeft dat aan het verslag van de
lingen client toe te passen, de administra- inspecteur client gehecht en of het niet
tie zonder de macht te hebben de nood- geantwoord heeft op de conclusies van
zakelijkheid of het nut te beoordelen van aanlegster die dit verslag inriepen;
Dat het middel, bijgevolg, in zijn tweede
de aftrekbare uitgaven welke het de belastingplichtige behaagd heeft te doen, noch- onderdeel, niet ontvankelijk is;
tans het recht heeft hun werkelijkheid na
Om die redenen, verwerpt de voorziete gaan, dit wil zeggen, of ze werkelijk ge- ning; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
daan werden, en hun aard te onderzoeken,
dit wil zeggen of ze het karakter hebben
23 januari 1958. - 1° kamer. - Voorvan bedrijfsuitgaven voorzien in para- zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
graaf 1 ofwel dit van de persoonlijke uit- voorzitter.- Vers~aggever, H. Huybrechts.
gaven bij paragraaf 3 bepaald;
Gelijlc~·ztidende conc~usie, H. Ganshof
Overwegende dat het bestreden arrest van der Meersch, advocaat-generaal namelijk wijst : 1° op het abnormaal ka- P~eiters, HH. Van Deuren en Fally (b~ide
rakter der tussen aanlegster en de hol- van de Balie bij het Hof van beroep te
ding D,eleco gesloten overeenkomsten, Brussel).
karakter bewezen door de aanzienlijke
vermindering van aanlegster winsten vanaf 1947, na aftrekking van de bezoldiging
van 1.800.000 frank door haar aan gezegde
holding gestort; 2° op de omstandigheid
rlat de holding een ten voordele van aanl e KAMER. - 23 januari 1958
legster bijzondere rekening hield ten belope ;van 35 tot 40 t. h. van de litigieuze
uitkeringen en dat ristorno's daarop toe- INKOMSTENBELASTINGEN.
AANgekend werden; 3° op het feit dat de toeSLAG VAN AMB'l'SWEGE. AKKOORD VAN DE
kenning van de uitkeringen en hun vastBELASTINGPLICH'l'IGE ME'l' HE'l' BEDRAG VAN DE
stelling afhingen niet van de diensten door
BELASTING. BELAS'l'INGPLICHTIGE ONTVANde holding bewezen, noch van hun belangKELIJK OM TE BEWIJZEN DAT HET DOOR HEM
rijkheid, doch van de uitslag van de algeGEGEVEN AKKOORD MET DWALING BEHEPT IS.
mene bedrijvigheid van aanlegster; 4° op
het feit tlat de onderneming van aanleg- De belastingplicht-ige die akkoord gegaan
·is met het bedrag van een aans~ag van
st,er .voldoende ingericht was en dat haar

,

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

-'330ambtswege, onder voorbehoud van een
opmerlcing waarvan de controle~tr relcening. hield om de belastbare urondslag
te verminderen, is ontvanlcelijk om te
bewijzen dat het door hem gegeven alclcoord met dwaling behept is. (Impli-

ciete oplossing,)
{SPAENENBORGH T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schending van artikel 2, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945, doordat het
arrest niet vaststelt clat aanlegger, geclurende de belastbare periode, winsten behaald heeft die wegens hun belangrijkheicl, hun aard, of om het even welke omstandigheid, een exceptioneel karakter
vertonen, dan wanneer voormelcle wetsbepaling er een verplichting van maakte, en
clan wanneer aanlegger, bij zijn v66r het
hof van beroep genomen conclusies, beweerd had dat de administratie in gebreke was gebleven clit bewijs te leveren :
Overwegende dat het bestreden arrest
hierop wijst dat de controleur der belastingen aan aanlegger een antwerp van belasting van ambtswege in de extrabelasting toestuurde, waarmede aanlegger akkoord ging tegen de enkele voorwaarde
dat de gezinsuitgaven niet in aanmerking
zouden genomen worden; clat de contraleur met die opmerking rekening hield en
de belastbar~ grondslag bijgevolg verminderde; dat aanlegger niet bewijst dat het
akkoorcl clat hij gegeven heeft ongeldig
was noch dat de aanslag niet op overtuigende vermoedens zou gevestigd geweest
zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus wettelijk heeft beslist dat, wegens
de door de belastingplichtige aangenomell
belasting van ainbtswege, de bewijslast op
deze laatste rustte, zowel ten aanzien van
de geldigheid van zijn akkoord als ten
aanzien van het exceptioneel bedrag en
karakter der gedurende de belastbare periode behaalde baten :
Dat het middel in zijn eerste onderdeel,
niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat, voor zoveel het middel het arrest verwijt de conclusies- niet
beantwoord te hebben, het de wetsbepaling niet aanduidt die geschonden zou geweest zijn;
Dat het middel in zijn tweede onderdee!, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid hieruit dat het bestreden arrest uitdrukkelijk

ZlJn weigering niet verantwoordt om aan
de aanlegger de vermindering van de referentiewinst te verlenen, dan wanneer aanlegger, bij conclusies staande had gehouden op dergelijke winst recht te hebben
en dan wanneer die ontoereikendheid van
beweegredenen met een gebrek aan motieven gelijkstaat :
Overwegende dat, daar aanlegger de
wetsbepalingen niet aangeduid heeft die
geschonden werden, het middel niet ontvankelijk client verklaard te worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 januari 1958. ~ 1• kamer. - Voorzitte1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlcl~tidende conclusie, H. Ganshof van der Meersch, advocaat-generaal.- Pleiters, HH. Eeckhaute

(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
DIREOTE BELASTINGEN. VOORZIENING GERICHT TEGEN HEr ARREST VAN EEN HOF VAN
BEROEP VOOR RECHT ZEGGENDE DAT DE ADMINISTRATIE NIET VERVALLEN IS EN BEVELENDE
TEN GRONDE TE BESLUITEN EN TE PLEITEN, ARREST DE RECHTSUAOHT VAN DE RECHTER
OVER DE GROND NIET UITPUTTENDE. ON~
MIDDELLIJKE VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Is niet ontvanlceli.ilc, v661· de definiUeve
besUssing, de voorzieninu in verb1·eldng
tepen het arrest van een hot van beroep
hetwellc, er zich toe beperlcende voor
recht te zeggen dat de administ1·atie
niet vervallen was voor het ten lcohierbrenpen van een aanslag, en aan partijen te bevelen ten uronde te besl~titen
en te pleiten. de rechtsmacht van de
rechter over de grond niet uitpttt (1).

(Wetboek van strafv., art. 416.)
(BARR,E, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. verbr., 16 april 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1001) en 14 januari 1958 (supra,
blz. 291; B,ll, en PASIC., 1958, I, 498).

arrest, op 26 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerder opgeworpen en afgeleid hieruit dat het bestreden arrest
niet definitief is naar de .zin van artikel 416 van het W etboek van strafvordering:
Overwegende dat het arrest, na voor
recht gezegtl te hebben dat de administratie niet vervallen was voor het ten kohierbrengen der verschillende litigleuze
aanslagen, aan partijen beveelt ten grande te besluiten en te pleiten; dat het
aldus de rechtsmacht van de rechter over
de grond niet uitput;
Overwegende dat de aangevoerde middelen de bevoegdheid niet betreffen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieIiing; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

voor de buruerlijke slachtofjers van de
oo·rlo.q 1940-1945, die bet1·elclcing hebben
op de gegrondheid en de uitgebreidheid
Vf!_n h~t recl~t op een herstelpensioen,
Z~Jn, van de ~nwer7cingt1·eding van voormelde wet at, toepasselijk op de vroeger ingestelde aanvragen en die het
voor-w~rp van een 7t'itvoerbare beslissing
nog met gemaalct hebben (1). (Wet van

15 maart 1954, art. 35, par. 2.)
2° De bepalingen van de wet van 15 maart
l954, betrefjende de herstelpensioenen
voor de burgerlijlce slachtofje1·s van de
oorlog 1940-1945, wellce uitsluitend aan
administratieve organismen de lcennis
opleggen van dergelijlce pensioensaanvragen, zijn niet toepasselijk ov de zalcen die op het ogenblilc van de in-werlcingtreding van voormelde wet aanhangig waren en waarin de bevoegde rechter krachtens de vorige wet_qevin.Q reeds
een beslissing over de urond had uitgespmken (2). (Wet van 15 maart 1954,

art. 35, par. 1 en 2.)
23 januari 1958. ~ 1• kamer. - Voorzitter en versla,qgever, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlcluidende conclusie, H. Ganshof van der
Meersch, advocaat-generaal. - Pleiters,

HH. de Longueville, Merckx en Fally
(alle drie van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel).

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN, T. DTEHCKX.)
ARREST.

HET HOF, in voltallige zitting; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juli 1956
gewezen door het Hof van beroep te Luik,
als hof van verwijzing uitspraak doende
ingevolge het arrest van het hof van cassatie dd. 22 april 1955;
Gelet op het bevelschrift van 9 decem1• KAMER (VOLTALLIGE ZITTING).
ber 1957 van de eerste voorzitter, waarbij
beslist werd dat onderhavige zaak in
24 januari 1958
voltallige zitting zal behandeld worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
1° PENSI:QENEN. - HERSTELPENSIOENEN. schending van de artikelen 14 van het
- BURGERLIJKE SLACHTOFFERS VAN DE OOR- decreet van 16 en 24 augustus 1790, 37
LOG. ~ WET VAN 15 MAART 1954. - BEPA- van het decreet van 14 december 1810, 2,
LINGEN BETREFFENDE DE GEGRONDHEID EN DE lid 2 van het decreet van 20 juli 1831 tot
UITGEBHEIDHEID VAN HET RECHT OP EEN HER- inrichting der rechten van de verdediging,
STELPENSIOEN. - BEPALINGEN TOEPASSELIJK doordat, nadat de raad,gman van verweerOP DE VHOEGER Ili'GESTELDE AANVRAGEN DIE der op 16 mei en 20 juni 1956, hetzij na de
HET VODRWERP VAN EEN UITVOERBAHE BESLIS- sluiting van de debatten, die op 8 mei 1956
SING NOG NIET GEMAAKT HEEREN.
plaats greep, « nota's >> aan het hof over2° PENSI:QENEN. - HERSTELPENSIOENEN. handigd had, het bestreden arrest niet
- BURGERLIJKE SLACHIOFFERS VAN DE OOR- vastgesteld heeft dat die stukken van de
LOG. ~ WET VAN 15 MAART 1954. - BEPA- hand gewezen werden en dat geen enkel
LINGEN WELKE UITSLUITEND AAN ADMINISTRA- van zijn beweegredenen toelaten zonder
TIEVE ORGANISMEN DE KENNIS OPLEGGEN VAN dubbelzinnigheid af te leiden dat zij van
DE HERSTELPENSIOENSAANVHAGEN. - BEPALIN- de hand gewezen werden, wat medebrengt
GEN NIET TOEPASSELIJ-K OP DE ZAKEN OP HET dat ze in aanmerking genomen werden,
OGENBLIK VAN DE INWERKINGTREDING VAN DE ' dan wanneer, indien hij tijdens de beWET AANHANGIG EN WAAHIN DE BEVOEGDE
RECHTER REEDS EEN BESLISSING OVER DE
(1) Verbr., 22 april 1955 (Bull. en PAsrc.,
GHOND HEEFT UITGESPHOKEN.
1° De bepalingen van de -wet van 15 maa1·t
1954, betrefjende de herstelpensioenen

1955, I, 907) arrest in dezelfde zaak gewezen.
(2) Zie nota 3 onder arrest in Bull. en
PAsrc., 1958, I, 552.

-332raadslaging kennis van stukken krijgt,
de rechter in boger beroep ze van de hand
had moeten wijzen ofwel de heropening
van de debatten had moeten bevelen, wat
hij niet gedaan heeft, derwijze dat de
bestreden beslissing in weerwil van de
rechten van de verdediging werd uitgesproken en meer bepaald, van het recht
dat aanlegger in cassatie bezat, ten overstaan van de rechter, de door de verweerder voorgestelde argumenten tegen te spreken:
Overwegende dat uit geen enkel stuk,
regelmatig tot staving van de voorziening
voorgelegd, blijkt, dat, na het sluiten van
de debatten v66r het hof van beroep, stukken bij het dossier van de rechtspleging
werden gevoegd en aan de beraadslaging
van de rechters werden onderworpen;
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 13±9, 1350, 1351
van het Burgerlijk ;wetboek, 19 tot 23,
35, inzonderheid 35, paragraaf 2, van de
wet van 15 maart 1954 betreffende de
herstelpem;ioenen voor de burgerlijke
slachtoffers van de OOl'log 1940-1945, 1 tot
24 van het koninklijk besluit van 25 maart
1954 tot regeling van de procedure voor de
toepassing van de wet van 15 maart 1954,
92, 93 en 97 van de Grondwet, doorclat,
het miclclel afwijzend cloor aanlegger hieruit afgeleid dat het geschil binnen de uitsluitencle bevoegdheid viel van de door de
wet ingerichte aclministratieve commissies, om de clubbele reden clat << cle nieuwe
bevoegdheidsbepalingen cler wet van
15 maart 1954 niet van toepassing waren
op cle geschillen die reecls aanleiding gegeven hebben tot een beslissing over cle
grond en clat dit het geval ter zake was ll,
en dat het arrest van 5 mei 1954 « slechts
verbroken geweest zijnde in zover het
uitspraak geclaan hacl over de gegrondheicl
van cle aanvraag strekkende tot het bekomen van een lmrgerlijk oorlogspensioen
ten laste van cle Staat ll aanlegger niet
«ontvankelijk was, in cle staat van de
zaak, cle micldelen van onbevoegdheid aan
te voeren die geweerd werclen cloor een
arrest hetwelk nopens dit punt onverandercl bleef ll, het bestreden arrest het vonnis a qtto bevestigd heeft en de vordering
van verweercler ertoe strekkende ten laste
van aanlegger een herstelpensioen te bekomen in hoeclanigheid van burgerlijk
oorlogsslachtoffer gegrond heeft verklaard, clan wanneer cle wet van 15 maart
1954 in haar artikel 35, paragraaf 2, beschikt clat over cle aanvragen die ingediend werclen v66r haar inwerkingtrecling
en clie niet het voorwerp van een uitvoerbare beslissing zijn geweest, .zal uitspraak
worden geclaan overeenkomstig de nieuwe
wetsbepalingen... clat clie bepaling van

algemene draagwijclte, zowel de regelen
van bevoegclheicl als clie over de grond
betreft (schending van artikel 35, 2, van
cle wet van 15 maart 1954), clat, claar partijen over cle bevoegdheid niet hebben
kunnen concluderen ten opzichte van de
wet van 15 maart 1954, noch v66r cle
eerste rechter, noch v66r het Hof van beroep te Brussel en, claar clit hof zijn bevoegdheicl niet heeft kunnen nagaan in
verbancl met een wet clie het niet kende,
het gezag van het gewijsde aanlegger niet
kon beletten voor het hof van verwijzing
de onbevoegdheicl van de rechtsmacht op
ite werpen (schencling van cle art,i.kelen 1349 tot 1351 van het Burgerlijk Wetboek) ; clat verweercler geen enkel burger-'
lijk recht kon cloen gelden en clat de wet
bevoegde aclministratieve rechtbanken opgericht heeft om kennis te nemen van cle.
burgerlijke herstelpensioenen met uitsluiting van elke tussenkomst van de rechterlijke macht (schending van cle andere in
het middel aangevoercle bepalingen) ;
waaruit volgt dat het hof van beroep zich
onbevoegcl had moeten verklaren en de
zaak naar cle door de wet ingerichte admiuistratieve organismen had moeten verwijzen Pn clat het afwijzen van aanleggers
conclusies niet wettelijk met redenen is
omkleed:
Overwegende dat, indien het bestreclen
arrest aan aanlegger het recht hetwist
heeft v66r het hof van v,erwijzing cle door
het verbroken arrest geweerde onbevoegdheidsmiddelen op te werpen, het echter,
op grond van het gewijsde, aanlegger van
het recht niet beroofd heeft over de bevoegdheid te concluderen ten opzichte van
de wet van 15 maart 1954, waarvan cle toepassing in onclerhavig geval niet ouderzocht was geweest, zoals het middel het
onderlijnt, toen cle bestreden beslissing
uitgesprok~n wercl;
Overwegende dat de rechter van verwijzing, cle toepaso:ing aannemend van de
bepalingen van cle wet van 15 maart 1954
welke de gegronclheid en cle uitgebreidheid
beheersen van het recht op een herstelpensio~n, beslist heeft dat cle bepalingen
van die wet welke uitsluitend aan cle
administratieve organismen de kennis opleggen van cle pensioensaanvragen als
burgerlijk oorlogsslachtoffer, niettemin ter
zake niet toepasselijk zijn, omdat cle
« nieuwe bepalingen van bevoegdheid niet
van toepassing zijn op de geschillen die
reeds tot een beslissing over de grond
aanleiding gegeven llebben ll;
Overwegende dat uit de v.ergelijking van
de paragrafen 1 en 2 van artikel 35 van de
wet van 15 maart 1954, zoals uit die van
de twee leden van paragraaf 2 blijkt dat
die laatste bepaling, zoals llet bestreden
arrest het beslist heeft, niet tot voorwerp
heeft van de regel af te wijken dat een

-333wijzigende wetsbepaling van bevoegdheid
geen uitwerking heeft op de zaken waarin,
v66r haar inwerkingtreding, de bevoegde
rechter krachtens de vorige wetgeving een
beslissing over de grond heeft uitgesproken;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 januari 1958. - 1° kamer (voltallige
zitting).- Voorzitte1·, H. Wouters, eerste
voorzitter. - Ve1·sla,qgever, H. van Beirs.
Gelijkl~tidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleUers, HH. Simont en De
Bruyn.

1°

KAMER. -

24 januari 1958

MIDDELEN TOT VERBREKING.
BURGERLIJKE ZAKEN.
J\IIIDDEL DAT
SLECHTS WETTELIJKE BEPALINGEN VREEMD AAN
DE AANGEVOERDE GRIEF OF ONBESTAANDE BEPALINGEN, ALS GEtir'RONDEN AANDUIDT.
Is niet ontvankelijlG, in burgerlijke zaken, het rniddel tot verbreking dat
slechts wettelijke bepalingen vreemd
aan de aangevoerde grief of onbestaande bepalingen als· geschonden aanditidt (1). (Wet van 25 februari W25,
art. 9.)

als rechters in de rechtbank van eerste
aanleg, van de zaak reeds kennis hadden
genomen, namelijk om bij vonnis van
21 februari 1951 uitspraak te doen over
de schorsing van de toelating om te dagvaarden, dan wanneer het recht om twee
graden van verhaal te genieten, het recht
om beroep aan te tekenen, geschonden
wordt wanneer dezelfde magistraten, na
van de zaak in eerste aanleg kennis te
hebben genomen om de voorbereidende
vonnissen te vellen, in graad van beroep,
als raadsheren in het hof van beroep,
over de zaak terug beslissen :
Overwegende dat het middel, enerzijds,
de schending van de artikelen 240, 262
van het Burgerlijk Wetboek en !}7 van de
Grondwet aanvoert;
Overwegende dat die bepalingen vreemd
zijn aan de in het middel vermelde grief ;
OveJ;wegende dat het middel, anderzijds, de artikelen 443, 451, 452 en 467
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting aanduidt als zijnde geschonden geweest; dat die bepalingen niet
bestaan;
Waaruit volgt dat het middel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
24 januari 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. ~
Verslaggever, H. van Beirs. - Gelijkluidende conclusie, H. Raoul Hayoit deTermicourt, procureur-generaal.

(VAN DER HAEGEN, T. VANDEN!lOGAERT.)

le

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 240 (wet van 14 december Hl35, artikel 2), 262 (wet van
14 december 1935, artikel 4) van het Burgerlijk Wetboek, 443, 451, 452, 467 van de
wet van 18 juni 1869 over de rechterlijke
inrichting en !}7 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest geveld werd door
een kamer van het hof van beroep samengesteld uit drie raadsheren, waaronder raadsheren Noest en Van Hove, die
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1° BEJROEP.
BURGERLIJKE ZAKEN.
'.rERMI.JN. - VORDERING VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE TO'l' NIETIGVERKLARING VAN RUWELIJ'K. - VONNIS DE VORDERING ONGEGROND
VERKLARENDE. - BEROEPSTERMIJN VAN RET
OPENBAAR MINISTERIE. - TERMIJN SLECHTS
AANVANG NEMENDE VANAF DE llETEKENING VAN
RET VONNIS.

zo

BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN. TERMIJN. ~ WETBOEK VAN BURGERLIJKE
RECRTSPLEGING, ARTIKEL 858. - BESLlSSINGEN OP DEWELKE DEZE BEPALING TOEPASSELIJK IS.

1° Wanneer de procure1tr des leanings, bij
(1) Verbr., 29 maart 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 928, en de nota's 1 en 2, blz. 929) ;
3 december 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 354).

toepassing van artikel 18I< van het Burgerlijk ·wetboelc, een vorderin_q tot nietigverklaring van een hitwelijk in,qesteld heett, neemt de termijn van twee
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onge{Jrond verklarend, sleahts aanvang
vanaf de betelcening, aan hem {Jedaan,
van het vonnis (1). (Wetboek van bur-

gerlijke rechtspleging, art. 443.)
2o H et artilcel 858 van het W etboelc van
bu·rgerlijlce reahtspleging, vol{Jeris wellc
de be1·oepstermijn loopt vanat de dahtm
van het vonnis, is sleahts toepasselijlc
op vonnissen in een zaalc gewezen waarin er geen andere partij dan de aanlegger is (2).
(PROCUREUR GENERAAL TE GENT,
T. VAN POUCKE EN GOEDERTIER.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 443 en 858 van het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
waar het bestreden arrest geoordeeld
heeft dat de beroepstermijn ten aanzien
van het openbaar ministerie begint te lopen vanaf de uitspraak en dienvolgens
beslist lteeft dat het beroep, ingesteld
door de procui·eur des konings meer dan
negen maanden na de uitspraak van het
vonnis a. q1to, niet ontvankelijk was wegens laa ttijdigheid :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het bestreden arrest blijkt dat de
procureur des konings bij de Rechtbank
van eerste aanleg te Gent, bij toepassing
van artikel 18± van het Burgerlijk Wethoek, de verweerders v66r die rechtbank
dagvaardde tot nietigverklaring, krachtens artikel 147 van hetzelfde wetboek
van het door de eerste twee verweerders
aangegaan huwelijk; dat vermits de
rechtbank door vonnis op tegenspraak
ten opzichte van de eerste twee verweerders beslist had dat de vordering niet gegrond was, de procureur des konings tegen dit vonnis, dat hem niet betekend
werd, meer dan twee maanden na de uitspraak hoger beroep instelde;
Overwegende dat het bestreden arrest
dit beroep te laat ingesteld verklaarde
om reden dat de door artikel 443 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(1) Zie nota onder arrest in Bull. en PASIC.,
1958, I, 555.
(2) Verbr., 15 juni 1888, en Fr. verbr.,
9 maart 1910, vermeld in vorige nota. Raadpl.,
wat betreft de voorziening in verbreking,
SOHEYVEN, Traite pratique des pourvois en cassation, nr 141.

bedoelde partijen, aan wie de betekening
moet gedaan worden opdat de termijl\ tot
beroep zou lopen, enkel partijen .zijn
welke << een eigen en privaat belang nastreven ll, en niet een partij die, zoals
het openbaar ministerie, alhoewel het als
hoofdpartij v66r de eerste rechter optrad,
slechts voor de verdediging van de openbare orde is tussengekomen en van de
rechtsmacht welke het vonnis wees deel
uitmaakt; dat, ten opzichte van dergelijke partij, de termijn om beroep in te
stellen aanvang neemt vanaf de uitspraak
van het vonnis, overeenkomstig artikel 858 van hetzelfde wetboek ;
Overwegende dat artikel 443 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
geen enkel onderscheid invoert volgens de
aard van het belang nagestreefd door de
in het geding v66r de eerste rechter optredende partij ;
Overwegende weliswaar, dat afwijkingen van de door artikel 443 gestelde regel
hetzij op uitdrukkelijke wijze door bijzondere bepalingen kunnen ingevoerd worden, hetzij zelfs uit dergelijke bepalingen
impliciet kunnen voortvloeien;
Doell overwegende dat artikel 184 van
het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan elk huwelijk aangegaan met overtreding van de bepalingen in artikel 147 vervat, lean bestreden worden hetzij door de
echtgenoten zelf, hetzij door allen die er
belang bij ltebben, hetzij door het openbaar ministerie, geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende afwijking van artikel 443 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering inhoudt; dat de afwijking in artikel 858 van dit wetboek bepaald, in strijd met wat het arrest beslist, ter zake vreemd is, vermits ze
slechts de gevallen bedoelt « waarin er
geen andere partij dan de aanlegger is ll ;
dat, eindelijk, uit artikel 46 van de wet
van 20 april 1810 geen uitzondering zou
. kunnen afgeleid worden op de bij voormeld artikel 443 gestelde regel, wanneer,
zoals in onderhavig geval, het openbaar
ministerie reeds als hoofdpartij v66r de
eerste rechter optrad;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
24 januari 1958. - 1• learner. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voor.zitter. Yersla{Jgever, H. Bayot. ~ Gelijlcluidende aonal1tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. Pil·son.

335lingenpolitie en van 4 december 1952 van
appellant zelf blijkt, dat zo geintimeerde
op 7 december 1945 over de Duitse grens
SEKWESTER VAN GOEDEREN VAN gezet werd, dit « gedwongen en verplicht >>
geschiedde en zonder dat hij het voorwerp
VIJ ANDELIJKE ONDERDANEN. uitmaakte van een wettelijk vereiste
DUITSE ONDERDANEN. WET VAN 14 JULI
1951, ARTLKEL 18. - ADMINISTRATIEYE PO- administratieve politiemaatregel van uitwijzing of van uitdrijving; dat geen enkel
LITlE- OF UlTDRIJVlNGSMAATREGEL. BEbesluit van uitwijzing of van uitdrijving
GRIP.
overigens tegen geintimeerde bestaat,
Is een administmtieve poZitie- of uitwij- noch aan hem betekend werd » ; en dan
zingsmaa.tregel, in de zin van artikel 18 · wanneer, ten overstaan van een zo nauwvan de wet van M juli 1951 betrejfende
keurige betwisting van de regelmatigheid
de selcwestratie en de liqttidatie van de
van de uitdrijving, het niet- volstond uit
Dttitse goederen. de ttitdrijvingsbeslishet feit zelf van d.e repatr~ering het besing door de Minister van jnstitie fiestaan te vermoeden van een regelmatige
nomen krachtens de besMtitwet van
beslissing welke de maatregel toeliet en
28 september 1939 (1). (Besluitwet van beval, zodat het bestreden arrest, dat zich
28 september 1939, art. 1 en 2; ministe- tot die bewering beperkt, niet met rederieel besluit van 13 october 1939, art. 5.) nen is omkleed :
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Overwegende dat, de perken herinnerend waarin de besluitwet van 28 september 1939 voorlopig aan de Minister van
justitie het recht had verleend de vreemARREST.
d.elingen nit te drijven of in zekere gevallen ·te interneren, het bestreden arrest
HET HOF; - Gelet op het bestreden vaststelt dat het bij toepassing van die
arrest, op 2 mei 1956 gewezen door het wetgeving is dat aanlegger <t op 24 october
Hof van beroep te Brussel;
1944 ter beschikking van de Minister van
Over het eerste middel, afgeleid nit de justitie geintimeerd en dat hij, op 8 deschending van de artikelen 97 van de cember 1945, over de Duitse grens gezet
Grondwet, 1 van het koninklijk besluit werd in uitvoering van een beslissing van
van 23 augustus 1944 betreffende het se- dezelfde minister »;
kwester van vijandelijke goederen, rechDat het aldus beslist dat het in uitvoeten en belangen, 4, illzonderheid 1°, 18 ring is van een administratieve politievan de wet van 14 juli 1951 betreffende de maatregel van uitdrijving of van uitwijsekwestratie en de liquidatie van de zing door de bevoegde overheid, de MiDuitse goederen, 1315, 1349, 1353 van het . nister van justitie, getroffen, dat aanlegBurgerlijk Wetboek, doordat het bestre- ger buiten het grondgebied van het Rijk
den arrest het voordeel van artikel 4 van · geleid werd;
de wet van 14 juli 1951 aan aanlegger ontOverwegende dat het arrest, het arguzegt, om de red.en dat hij, op 7 december , ment daarna beantwoordend dat aanlegger
1945 over de Duitse grens gezet, niet tot , beweerde af te leiden nit het feit dat zijn
26 januari 1946 in Belgi·e verbleven heeft, inschrijving in de registers van de bevolen het door aanlegger aangevoerd middel king slecllts later uitgeschrapt werd, erop
van de hand wijst (dat staande hield dat wijst <t dat de repatrieringsmaatregel ten
zijn uitdrijving, op 7 december 1945, een opzichte van geintimeerde - hier aanleggewelddaad van de ambtenaren van de ger - genomen een herroeping impliceert
veiligheid van de Staat uitmaakte, welke van de verblijfvergunning welke hem
gewelddaad door geen enkel besluit of be- voorheen uitgereikt was geweest », herslissing van de bevoegde overheid gedekt · roeping waarvan gepreciseerd wordt dat
was, feitelijkheid die in BelgH~ geen einde ze toegelaten was door artikel 5 van het
kon maken aan zijn regelmatig verblijf ministerieel besluit van 13 october 1939;
door te beweren << dat de repatrieringsDat uit de bewoordingen van het arrest
maatregel ten opzichte van geintimeerde blijkt dat de hier beschouwde r.epatrie(aanlegger) genomen de herroeping in ringsmaatregel wel dez~ is waarvan voorzich sluit van de aan hem voorafgaande- af vastgesteld wordt dat hij uit een beslislijke uitgereikte verblijfvergunning >>, dan sing volgt van de Minister van justitie bij
wanneer aanlegger bij conclusies deed toepassing van de besluitwet van 28 sepgelden >>' dat onder meer uit de brieven tember 1939;
van 28 december 1951 van de vreemde- ,
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 van de be(1) Zie nota onder arrest in Bull. en PASIC.,
sluitwet van 23 augustus 1944, 4 en 18 van
1958, I, 556.
(JOST, T. DIENST VAN RET SEKWESTER.)
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de wet van 14 juli 1951 betreffende de sekwestratie en de liquidatie van de Duitse
goederen, rechten en belangen, 1175, 1178,
1302 van het Burgerlijk Wetboek, 7 van
het decreet van 28 vendemiaire jaar VI
en 10 van de wet van 28 november 1891,
1 en 2 van de wet van 12 februari 1897, 1,
2, 3, 5 van het ministerieel besluit van
13 october 1939 over de vreemdelingenpolitie, genomen krachtens artikel 2 van de
besluitwet van 28 september 1939 op de
vreemdelingenpolitie, 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest aan aanlegger het voordeel van artikel 4 van de wet
van 14 juli 1951 ontzegt, omdat hij aan de
voorwaarden ervan niet zou voldoen daar
hij op 7 december 1945 over de Duitse
grens gezet werd en daar hij bijgevolg in .
Belgie niet vertoefd heeft tot op 26 januari 1946, dan wanneer aanlegger het
voorwerp niet heeft uitgemaakt van een
besluit of beslissing van uitdrijving, genomen door een wettelijk bevoegde overheid, dat hij het bestaan van dergelijke
beslissing betwistte en dat het bestreden
arrest dit bestaan niet vaststelt; dan wanneer de willekeurige en onregelmatige uitdrijving, zonder regelmatige beslissing van
de bevoegde overheden, door de diensten
van de veiligheid gedaan, het geval van
overmacht uitmaakte dat wettelijk geen
einde kon maken aan het verblijf van aanlegger in Belgie, zijn inschrijving in de
registers van de bevolking overigens gehandhaafd geweest zijnde tot na 26 januari 1946;
Overwegende dat nit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het bestreden
arrest vaststelt dat aanlegger op 8 december 1945 over de Duitse grens gezet werd,
in uitvoering van een beslissing van uitdrijving of van uitwijzing door de Minister van justitie genomen bij toepassing
van de besluitwet van 28 september 1939 ;
Dat de uitdrijving waarvan aanlegger
het voorwerp is geweest alclus geen gewelcldaad uitgemaakt heeft welke aan
cle diensten van de veiligheid te wijten is
doch de uitvoering is geweest van een
beslissing uitgaande van cle bevoegcle overheicl en noodzakelijk een eincle heeft gestelcl nan het verblijf van belanghebbende
op het grondgebied van het Rijk;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die reclenen : verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
24 januari 1958. - 1a kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. van Beirs. - Gelijlclnidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters,
della Faille cl'Huysse en Simont.
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1° BEROEP. ~ STRAFZAKEN. - 0NTVANKELIJK BEROEP VAN RET OPENBAAR MINISTERIE.
- VERZWARING VAN DE STRAF. - GEEN CONCLUSlES OP DIT PUNT. - GEEN VERPLICRTING
VOOR DE RECRTER ZICR DAAROM'l'RENT BIJZONDER UIT ·TE DRU'KKEN.
2° FRANSE TA.AL - NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK.) - STRAFZAKEN. PROCEDURE IN RET NEDERLANDS GEDAAN. BUNDEL INROUDENDE NIET VERTAALDE IN RET
FRANS OPGESTELDE STUKKEN. - RECRTER,
BIJ AFWEZIGHEID VAN OONCLUSIES, NIET VERPLICR'l' VAST TE Sl'ELLEN DAT HIJ DE FRANSE
TAAL KENT.

3° REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
- STRAFZAKEN. - NEEHLEGGEN VAN EEN
STUK VOOR RET SLUITEN VAN DE DEBA'l'TEN.
- GEEN SCRENDING VAN DE RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING.
4°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. ~ . HOF VAN BEROEP. - BEKLAAGDE OF ZIJN RAADSMAN NIET LAATST GEROORD. - GEEN VERZOEK TE DIEN EINDE.
GEEN NIETIGHEID.

1 o Op het ontvanlcez.ijlc beroep van het
openbaar ministerie, lean de rechter in
hoger beroe1J de straf verzwaren zonder ertoe uehottden te zijn zich daaromtrent bijzonder ttit te drulclcen, bij afwez·igheid van conclusies wellce hij te
beantwoorden zon hebben (1).

2° W annee1· de bundel van een strafrechtelijlce m·ocedttre in het Nederlands gellaan, in het Frans opgesteld en niet
vertaalde stulclcen inhoudt, is de rechter
niet verpUcht, bij afwezigheid van conclu.sies wellce hij te beantwoorden zou
hebben, vast te stollen dat hij de Franse
taal machtig is (2) .

3° Schendt niet de rechten van de verdediging in strafzalcen het neerleg_qen van
een stttlc, ter zitting, v66r het sluiten
der debatten (3).

4° In c01:rectionele of politiezalcen brengt
het feit dat de belclaagde of zijn raadsman niet laatst gehoord Werden de nietigheill niet mede, inllien zij niet gevraagll hebben gehoorll te worden (4).
(1) Verbr., 3 juni 1957 (Bull. en PASIC., 1957,
I, 1192).
(2) Raadpl. verbr., 25 maart 1957 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 895).
(3) Verbr., 21 november 1955 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 266); 23 januari 1957 (ibid.,
1957, I, 593, en het volgende arrest).
(4) Verbr., 19 maart 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 765).

337(Wetboek van strafv., art. 153, 190 en
210.)
(TUERLINCKX.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 85, 100 van het Strafwetboek,
17 van het koninklijk besluit van 10 april
1954 betreffende de exploitatie van bureau's voor arbeidsbemiddeling_ tegen betaling en 10 van de wet van 14 december
1876 op het vervoer van landverhuizers,
aangevuld door de wet van 7 januari 1890,
in zover het bestreden arrest weigert toepassing te maken van gezegd artikel 85
van het Strafwetboek zonder deze weigering anders te motiveren dan door te
verklaren « dat de toepassing van verzachtende omstandigheden overbodig voorkomt ll, dan wanneer uit het eenvoudig
« overbodig voorkomen ll van verzachtende omstandigheden tot toepassing van de
·bepaalde strafmaat niet kan worden afgeleid waarom, feitelijk de door de eerste rechter ingeroepen verzachtende omstandigheden niet ten gunste van beklaagde mogen gehandhaafd worden :
Overwegende, enerzijds, dat door de beschouwing « dat de toepassing van verzachtende omstandigheden overbodig voor_
komt ll, het bestreden arrest enkel de door
de eerste rechter op feit A gedane toepassing van bewuste verzachtende omstandigheden bedoelt en slechts vaststelt
dat vermits een enkele straf uitgesproken
wordt, « de bestraffing voorzien in het koninklijk besluit van 10 april 1954 de beteugeling van de wet van 14 december
1876 overschaduwt... en tot het opleggen
van een geldboete van 26 frank kan beperkt blijven ll;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter in hoger beroeD behoudens het geval
waar hij conclusies heeft te beantwoorden, de door de eerste rechter verleemle
verzachtende ornstandigheden mag intrekken zonder zijn beslissing daarover bijzonder te motiveren;
Dat het middel, derhalve, niet kan aangenomen worden;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 195, paragraaf 2 (wet van
2 januari 1924) en 211 van het Wetboek
van strafvordering, 140 van de wet van
18 juni 1869 en 2 van de wet van 4 september 1891, beiden betreffende de rechterlijke organisatie, a) in zover het beVERBR., 1958. - 22

streden arrest, zonder zijn beslissing verder te motiveren, beslist << dat de door de
eerste rechter uitgesproken straf ontoereikend is ll, en .zonder dat het hof kan
oordelen of dit geschiedt wegens afwezigheid van verzachtende omstandigheden
of om andere motieven; b) in zover het
arrest geen melding maakt van artikel 2
van de wet van 4 sentember 1891 waarbij
artikel 140 van de wet van 18 juni 1869
gewijzigd wordt, dan wanneer bedoeld artikel 2 van de wet van 4 september 1891
van openbare orde is en moet toegepast
worden:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, de overdragende uitwerking van het hoger beroep de rechter
in hoger beroep toelaat, in geval van ontvankelijk verklaard hoger beroep van het
openb,aar ministerie, de opgelegde straf
te verzwaren; dat hij ertoe niet gehouden
is, behoudens het geval waar hij conclusies heeft te beantwoorden, zijn beslissing daarover bijzonder te motiveren;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 2 van de wet
van 4 september 1891 noch de bestanddelen van de ten laste van aanlegger aangenomen betichtingen, noch een straf
waarbij deze inbreuken zouden beteugeld
worden, aanduidt;
Dat, derhalve, het hof van beroep niet
ertoe gehouden was van deze wetsbepaling melding te maken;
Dat beide onderdelen van het middel
niet kunnen aangenomen worden;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de verdediging en van de artikelen 97 van de
Grondwet, 11, 12, 14 en 22 van de wet
van 15 juni 1935 betreffende het gebruik
der talen in gerechtszaken in zover het
bestreden arrest de zaak 'beslecht heeft
zonder dat de vertaling van de in het
Frans opgestelde stukken 11 en 17 aan de
bundel toegevoegd werd, dan wanneer uit
geen stuk der rechtspleging blijkt dat de
leden van de 16• kamer, Vlaamse afdeling, van het hof van beroep, de Franse
taal machtig waren derwijze dat zij van
bedoelde stukken kennis konden nemen,
dan wanneer aanlegger uitdrukkelijk de
Nederlandse procedure gevraagd had :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat geen wetsbepaling
voorschrijft bedoelde melding te maken;
dat behoudens conclusies waarop hij zou
moeten antwoorden, de rechter niet verplicht is te verklaren dat hij de taal,
andere dan deze van de rechtspleging,
waarin zekere stukken opgesteld zijn,
mach tig is ;
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Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de nietigheden voortkomende nit een schending van de wet
van 15 jnni 1935 op het gebrnik der talen
in gerechtszaken gedekt worden door een
op tegenspraak nitgesproken vonnis van
veroordeling, hetwelk zelf met geen nietigheid, voortkomende nit een schending
van bedoelde wet, behept is;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet ontvankelijk is;
Over h~t achtste middel, afgeleid nit
de schendmg van de rechten van de verdediging en van de artikelen 97 van de
Grondwet en 210 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het hof van beroep op 24 december 1956 (stuk 37) de bijvoeging bij de bundel acteert van een
nieuw stuk weliswaar zonder verzet vanwege de beklaagde, maar onmiddellijk
nadien de debatten gesloten verklaart
zonder aan beklaagde de gelegenheid te
geven zijn uitleg daarover te geven of
hem het laatste woord te geven :
Over de beide onderdelen samen :
Overwegende dat het neerleggen ter zitting van een stuk v66r het sluiten van
de debatten de rechten van de verdediging niet schenclt;
Overwegende dat artikel 210 van het
Wetboek van strafvordering bepaalt dat
voor de correctionele rechtbanken, de
beklaagde, indien hij het vraagt, laatst
zal gehoord worden ;
Overwegende dat uit geen stuk der
rechtspleging blijkt dat _aanlegger dergelijk verzoek zou uitgedrukt hebben;
Dat beide onderdelen van het middel
in feite falen;
Overwegende dat de enige toegepaste
straf wettelijk gerechtvaardigd zijnde
door betichting B, de andere middelen
welke uitsluitend de betichting A betreffen, zonder belang en derhalve niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
VeTslaggever,
H. Gilmet. - Gelijkl·uidende conclusie,
H. Depelchin, advocaatcgeneraal. - Pleiter, H. Pierre Rouse (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

2° KAMER. -
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1° VOORZIENING IN VERBREKING. BURGERLIJKE VORDERING. GEEN MIDDEL.
HET HOF WERPT ER VAN AMBTSWEGE GEEN
OP.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. BURGERLIJK VERANT\VOORDELIJKE PARTIJ.
GEEN BETEKENING VAN DE VOORZIENING.
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJIL
-

1° Met betrelclcing tot de burgeTUjlce vordMing woTdt door het hot geen rniddel
van ambtswege opgeworpen.

2° De voorziening in veTbrelcing van de
burqe1·Ujlc
verantwooTdelijlce
partij
moet, op straffe van niet-ontvanlcelijlcheid, betelcend wo-rden aan cle paTtij
teqen wie zij qericht is (Wetboek van

strafvordering, art. 418).
(REEKERS EN JASPERS, T. MALLANTS.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 juli 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Hasselt;
I. Wat de voorziening van Beekers, beklaagde betreft :

Voor zoveel de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen :
1 o Over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;

zo

Over de burgerlijke vordering :

Overwegende dat aanlegger geen middel
voorstelt en dat het hof er geen van
ambtswege opwerpt ;
II. Wat de voorziening van Jaspers,
burgerlijk verantwoordelijke partij betreft :
Overwegende dat uit de stukken van
rechtspleging waarop het hof vermag acht
te slaan, deze voorziening niet blijkt betekend te zijn geworden aan de partijeu
tegen wie .zij gericht is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
27 januari 1958. - 2" kamer. ~ Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waar-

-339nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende concl~bsie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZA'KEN. ZITTINGSBLAD IUET DOOR DE VOORZIT'l'ER ONDERTEKEND. NIETIGHEID VAN HET
VONNIS.

Is nieti_q het vonnis van de correctionele
rechtbanlc wanneer het proces-verbaal
van een tereahtzitting gedtbrende dewellce de zaalc onderzocht werd, de
handtelcening niet draagt van de voorzitter van dit gerecht (1). (Wetboek van

strafv., art. 155 en 189; wet van 1 mei
1849, art. 10.)
(DUREUIL, T. CHAUFOURAUX EN ANDEREN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
I. Wat de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering betreft :

Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 10 van
de wet van 1 mei 1849, doordat het zittingsblad van de correctionele rechtbank,
waardoor het verhoor van de getuigen
vastgesteld wordt, niet door de voorzitter
dezer rechtbank ondertekend is :
Overwegende dat naar luid van artikel 10 van de wet van 1 mei 1849 de aantekeningen voorgeschreven door de artikelen 155 en 189 van het Wetboek van
strafvordering zowel door de voorzitter
als door de griffier dienen ondertekend te
worden;
Dat deze rechtsvorm, die voorgeschreven wordt om aan het proces-verbaal van
de terechtzitting een authentiek karakter
te geven, substantieel is;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terecht:;;itting van de correctionele
rechtbank van 20 februari 1957, dat de
verklaringen van de getuigen inhoudt, de
(1) Verbr., 21 febl'Uari 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 675); 4 februari 1957 (ibid., 1957, I,
657).

handtekening niet draagt van de voorzitter; dat de niet-vervulling van deze
rechtsvorm het op de rechtspleging gewezen vonnis nietig maakt;
Overwegende dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat het hof van beroep
van de bestanddelen van zijn overtuiging
de ter voormelde zitting afgenomen verklaringen zou uitgesloten hebben waarvan inzonderheid niet bewezen is dat zij
OI\der eed .zouden afgenomen zijn geweest;
Dat het aangeklaagd arrest, wijl het
op een onderzoek steunt, dat niet voor regelmatig zou kunnen gehouden worden,
dient vernietigd te worden wegens scherrding van artikel 10 van de wet van 1 mei
1849;
II. Wat de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen betreft :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering deze
medebrengt van de beslissing over de burgerlijke vorderingen tegen aanlegger ingesteld;
Om die redenen, zonder de memorie in
aanmerking te nemen die' door aanlegger
buiten de termijn voorzien bij artikel 53
van het besluit van de Soevereine Vorst
van 15 maart 1815, gewijzigd door artikel 6, paragraaf 1, van de wet van 20 juni
1953 werd neergelegd, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van
onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde bes.lissing ;
legt de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
27 januari 1958. - .2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gel'ijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VERKEER. ~ WEGCODE. KRUISEN OF INHALEN VAN NIET IN BEWEGING ZIJNDE VOERTUIGEN. REGLEl\.fENTERING BETREFFENDE
HET KRUISEN EN INHALEN NIET TOEPASSELIJK.

De reqels van de W egaode betrefjende het
Tcntisen en inhalen der voerttbigen zijn
sleahts toepasselijlc indien de gelcrtbiste
of ingehaalde voert~bigen in beweging

-340Zt}n (1). (Koninklijk besluit van 8 april
1954, art. 19.)

(TROGH, T. SMET.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 mei 1957 _in hoger beroep gewezen door de Correctwnele Rechtbank te
Dendermonde;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing· gewezen over de publieke vordering :

Overwegende dat aanlegger, burgerlijke partij, de hoedanigheid niet heeft
om zich tegen de vrijspraak van beklaagde te voorzien en dat hij tot de kosten ten aanzien van het openbaar ministerie niet werd veroordeeld; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering :

steunt; dat het inderdaad aanvoert dat'
door een stilstaande auto in te halen zonder zich vooraf te vergewissen of geen
enkele bestuurder die hem volgde reeds
een inhaalmanceuvre begonnen had, verweerder een inbreuk op bedoelde bepaling
had gepleegd dau wanneer in zulkdanig
geval die bepaling niet van toepassing is,
vermits artikel 19 - eerste artikel van de
lsectie << kruisen en inhalen >> waarvan artikel 21 deel uitmaakt - bepaalt dat voor
de toepassing van het reglement het kruisen en het inhalen slechts ten aanzien
van in beweging zijnde voertuigen gelden;
Dat het midclel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 26, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende het .Algemeen Reglement op het verkeer, 1382,
1383, van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafg,aande titel van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreden
vonn:Ls niet toelaat te onderscheiden om
welke reden het verweerder van de op
voormeld artikel 26, 1, gesteunde betichting vrijspreekt :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 145, 195 vali dit wetboek, 21,
2, b, van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdende het .Algemeen Reglement op
het verkeer, doordat het bestreden vonn:Ls verweerder vrijspreekt ~n zich onbevoegd verklaart om van de eis der burgerlijke partij kennis te nemen onder het
voorwendsel dat een onbekend gebleven
autobestuurder die verweerder volgde en
met een grote snelheid reed, zich niet vergewist heeft of verweerder niet (loor een
voor hem stilstaande vaste hindernis, in
casu eisers voertuig, zou verplicht zijn
links af te zwenken, dan wanneer verweerder niet gerechtigd was die stilstaande auto voorbi.i te steken terwijl de
onbekend gebleven Ford-voerder, die zijn
inhaalmanceuvre aangevangen had, gerechtigd was deze voort te zetten, zodat,
zelfs, indien de rechter over de grond de
mening was toegedaan dat artikel 26, 1,
terzake niet toepasselijk was, hij verweerder op grond van artikel 21, 2, b,
diende te veroordelen en schadevergoeding aan eiser toe te kennen :
Overwegende dat het middel op een verkeerde interpretatie van artikel 21, 2, b,
van het koninklijk besluit van 8 april1954

Overwegende dat het bestreden vonnis
zich er niet toe beperkt te beslissen dat,
gelet op de aanwezigheid van het stilstaande voertuig .van aanlegger, verweerder niet verplicht was « te stoppen of
zelfs te vertragen ten einde een andere,
hem inhalende weggebruiker, die daarom
geen enkele prioriteit genoot, door te
laten >>, dat het bovendien bepaalt dat het
foutieve opdagen van het voertuig van een
onbeke:hd gebleven weggebruiker voor verweerder onverwacht was zodat dit voertuig een onvoorzienbare hindernis heeft
uitgemaakt;
Dat het alzo duidelijk doet blijken dat
verweerder terecht vermocht te beschouwen dat de weg v66r hem vrij was en dat
het stilstaande voertuig geen hinclernis
uitmaakte waarvan de aanwezigheicl hem
cle verplichting. zou opgelegd hebben zijn
snelheid derwijze te regelen dat hij in alle
omstandigheden er v66r zou kunnen stilhouden;
Overwegenrle rlat daaruit volgt rlat de
rechter, zoncler dubbelzinnigheid, de redenen te kennen heeft gegeven waarom
hi.i verweerder van de op artikel 26, 1,
van de Wegcode gesteunde betichting outlast heeft;
Dat het middel in feite niet opgaat;

(1) Verbr., 4 juni 1956 (B'/fll. en PAsrc., 1956,
I, 1057) ; raadpl. nochtans verbr., 18 februari
1957 (ibid., 1957, I, 718).

27 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
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H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
YORMEN. - STBAFZAKEN. - VoORZIENING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - AANDUIDING
VAN DE GESCHONDEN WETTEN NIET VOORGESCHREVEN 01' STRAF VAN N!ETIGHEID. ~ DUIDELI.JICE AANWIJZING VAN DE INGEROEPENE
ONWETTELIJKHEID ALLEEN VEREIST.
De burgerUjke partij die zich voorziet
hoeft de wetten niet aan te d~tiden die
ze betveert geschonq,en te zijn; het volstaat dat de voorziening ot de memorie
de ingeroepene onwettelijkheid met duideUjlcheid aanwijst (1).

(LANGEN, T. RAPPE EN VAN PARIJS.)
ARREST.
HET HOF; ~ ,Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 april 1957 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Leuven;
I. In zover de voor.ziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :

Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening aan het openbaar ministerie betekend werd; dat zij derhalve niet
ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vordering door aanlegger ingesteld :
Gelet op het middel, afgeleid uit de
schending van artikel 16 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende
Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer, doordat het bestreden vonnis
de betichte Rappe outlast heeft van de
verplichtingen door gezegd artikel opgelegd aan de weggebruiker die een hoofdweg nadert, onder voorwendsel dat de
(1) Verbr., 17 januari 1938 (Arr. Verbr.,
1938, blz. 3; Bull. en PASIC., 1938, I, 8);
raadpl. verbr., 11 november 1942 (Bull. en
PAsrc., 1942, I, 281); 13 februari 1960 (Arr.
Verbr., 1950, bl. 390; Bull. en PAsrc., 1950,
I, 417).

weggebruiker van de hoofdbaan een verboden
inhalingsmanreuvre
uitgevoerd
heeft :
Over de door verweerders opgeworpen
grand van niet ontvankelijkheid :
Overwegende dat verweerders voorhouden dat het middel niet ontvankelijk is
omdat, overeenkomstig de door aanlegger
voorgedragen stelling, het niet alleen de
schending van artikel 16 van het A1gemeen Reglement op de politie· van het
wegverkeer had moeten inroepen, maar
ook de schending van artikel 22 van dat
reglement;
Overwegende dat in strafzaken, al gaat
het over de burgerlijke vordering, de
aanduiding van de geschonden wetsbepalingen niet verplichtend is ; dat het volstaat dat de ingeroeoene onwettelijkheid
met duidelijkheid in het middel worde
aangewezen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden;
Overwegende dat het bestreden vonnis
eerste verweerder, die wegens inbreuk op
artikel 16 van de Wegcode vervolgd was,
vrijspreekt, geenszins, zoals in het middel wordt aangevoerd, omdat aanlegger
een verboden inhalingsmanamvre op de
hoofdbaan uitgevoerd heeft, doch wel om
reden dat, toen eerste verweerder de door
aanlegger in de richting Brussel gevolgde
weg insloeg, in. deze richting geen weggebruikers in aantocht waren; dat de
rechter over de grand door de overtollige
beschouwing dat aanlegger een verboden
inhalingsmanreuvre
u1tgevoerd
heeft
slechts heeft willen doen uitschijnen dat
de aanrijding die zich naderhand heeft
voorgedaan uitsluitend aan de handelingen van ailnlegger te wijten was ;
Dat het middel op een verkeerde interpretatie van het bestreden vonnis rust,
en derhalve feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
27 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter en verslaggever, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkl~tidende concl~tsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en Struye.
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AUTEURSHEOHT. - WET VAN 22 MAAR'.r
1886. - MISDRIJVEN, - BEPALINGEN VAN
RET STRAFWETBOEK BETREFFENDE DE DEEL·
NEM'ING NIET TOEPASSELIJK.

-

34:2

De bepalingen van de a1·tilcelen 66 en 67
Overwegende dat kraehtens artikel lOU
van het Strafwetboelc betreffende de , van het Strafwetboek en bij gebreke van
deelneming van versohillende personen strijdige bepaling in de bijzondere wet
rJan hetzelfde wanbedrijf zijn niet toevan 22 maart 1886 op het auteursrecht de
passelijlc op de misdrijven voorzien door
artikelen 66 en 67 van boek I, hoofdde wet van 22 maart 1886 op het a1tstuk VII, van het Strafwetboek in zake
te~trsreoht.

(S. M.

<<

(Strafwetboek, art. 100.)

SABAM >>, T. VANDUYFHUYS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering tegen verweerder ingesteld :
Overwegende dat aanlegster, burgerlijke partij, niet veroordeeld werd tot het
geheel of tot een deel der kosten van de
publieke vordering; dat de voorziening
derhalve niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke eis tegen verweerder ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66, of minstens 67 van het Strafwetboek, 22 en 23
van de wet van 22 maart 1886, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest voorhouclt << dat het vanzelf spreekt
dat enkel deze in wiens inrichting een mechanisch toestel muziekuitvoeringen doet
voor de betaling van de auteursrechten
instaat en dat, zo het toestel door hem in
huur of in gebruik gehouden wordt, de
eigenaar ervan toch niet voor die betaling
kan worden aa!lJSprakelijk gesteld, zelfs
indien de daartoe aan te wemlen platen
door hem medegegeven werden »en « dat
de door de wet van 22 maart 1886 beteugelde namaking hier uitsluitend kan bestaan in de eigenlijke muziekuitvoeringen, aan dewelke de eigenaar van het
apparaat totaal vreemd is » ; dan wanneer
de verweerder zich in de omstandigheden
bevond, voorzien door artikel 66 of minstens artikel 67 van het Strafwetboek,
vermits zonder de levering van het toestel
en de platen, de mogelijkheid om het misdrijf van namaking te plegen uitgesloten
bleef, en de verweerder, van het ogenblik
af dat hij de instrumenten bestemd tot
muzikale uitvoering van werken behorende tot het repertorium van de Sabam, ter beschikking stelde van de eerste
verdachte, Suzanne Coppens, tevens de
plicht op zich nam, zich te vergewissen
of de uitvoeringen gebeurden zonder de
rechten van aan1egster. te · schenden :

door voormelde wet voorziene misdrijven
niet toepasseljik zijn;
Dat het mid del naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcluidende oonolusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite?·, H. Struye.
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DOUANEN EN ACCIJNZEN. - AANSLAAN
VAN DOOUMENTEN IN EEN PRIVAATWONING.
VooRWAARDEN.
De beambten die, ter u.itvoer·ing van de
wetteUjlce bepdlingen omtrent douanen
en aooijnzen de privaatwoning van een
partioulier bezoelcen, mo.qen aldaar dan
sleohts boelcen, br-lefwisseling en wellce
het oolc weze dooumenten van die aard
dat ze de strafbaarheid der sohuldigen
vaststellen of dat ze op het spoor van
lHtn meclepliohtigen helpen, aanslaan en
meclenemen, indien zij houders zijn van
het aanstellingsbewifs als teohnisoh
lclerlc of zo zij de rang van ambtenaar
hebben. (Koninklijk besluit ur 6 van

22 aL1gustus 1934, art. 17.)

(RUYSSERS, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN [DOUANEN EN AOCIJNZEN].)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 200 en 201 van de
wet van 26 augustus 1822 en 17 van het
koninklijk besluit van 22 augustus 1934,
doordat het bestreden arrest op huiszoekingen steunt, die bij Koyen, Wouters,
Rosson en Willemen uitgevoerd werden
en tijdens dewelke bescheiden werden
aangeslagen, dan wanneer de beambten
t,lie tot deze inbeslagnemingen overgingen
geen ambtenaar waren noch houdei·s van
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het aanstellingsbewijs
klerk :

als

technisch

Overwegende dat het hof van beroep
enkel de huiszoeking bij Willemen uitschakelt uit de elementen van zijn overtuiging; dat het zijn beslissing uitdrukkelijk steunt op de inbeslagneming van
papieren en bescheiden onder meer bij
Koyen, Wouters en Rosson;
Overwegende dat luidens artikel17 van
het koninklijk besluit van 22 augustus
1934, tot vaststelling van nieuwe maatregelen om de sluikerij op het stuk van
douanen en accijnzen te betetigelen, de
beambten die, ter uitvoering van de wettelijke bepalingen omtrent het opsporen
van sluikerij inzake douanen en accijnzen, de privaatwoning van een particulier bezoeken, aldaar dan slechts documenten mogen aanslaan en medenemen,
indien zij houders zijn van het aanstellingsbewijs als technisch klerk of zo zij
de rang van ambtenaar hebben;
Qverwegende dat uit de stukken waarop
het hof acllt vermag te slaan niet blijkt
dat degene die de inbeslagnemingen van
bescheiden uitvoerden houders waren van
het aanstellingsbewijs als technisch klerk
of de door hogeraangehaald artikel 17
vereiste rang bezaten;
Dat het middel dienvolgens gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
legt de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Gent.
27 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Venlaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlclitidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
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BEROEP. ~ STRA~'ZAKEN. - VONNIS TWEE
BETICHTEN VEROORDELENDE. - BEROEP DOOR
EEN BETICHTE EN DOOR DE BURGERLIJKE PAR'l'IJ 'l'EGEN DE ANDERE BETICHTE INGESTELD.
- VERZWARING VAN DE VEROORDELING VAN
DIE ANDERE BETICHTE TEN AANZIEN VAN DE
KOSTEN DER PUBLIEKE VORDERING IN EERSTE
AANLEG. - VEROORDELING VAN DIE ANDERE
BETICHTE TOT DE KOSTEN VAN BEROEP VAN
DEZE RECHTSVORDERING. - 0NWETTELIJKHEID.
Op de enkele beroepen van een betichte
en van de burgerlijlce partij tegen een

vonnis waarbij twee betichten veroordeeld werden, ma_q de rechter in beroep
noch de betichte die geen beroep inge~
steld heeft tot al de kosten van de publielce vordering in eerste aanleg veroordelen wanneer het vonnis a quo
hem slechts tot een gedeelte dezer kos,
ten veroordeelcle, noch hem tot de kosten van de Pitblielce vordering in hager
beroep veroordelen (1).

(THIRY, T. STAS EN GEENS.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 juli 1957 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de heslissing over de publieke vordering gewezen :

1 o Tegen verweerders :
Overwegende dat aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen
een beslissing waarbij een medebetichte
vrijgesproken wordt en de burgerlijk verantwoordelijke partij buiten zaak gesteld
wordt; dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2° Tegen aanlegger :
Over het middel van ambtswege opgeworpen, afgeleid uit de schending van artikel 202 van het Wetboek van strafvordering gewijzigd bij artikel 7 van de wet
van 1 mei 1849 :
Overwegende dat de eerste rechter benevens de straffen aanlegger samen met
verweerster tot de kosten van de publieke
vordering heeft verwezen; dat het openbaar ministerie tegen dit vonnis geen boger beroep heeft ingesteld;
· Overwegende dat het bestreden vonnis,
uitspraak doende over het boger beroep
ingesteld door verweerders, aanlegger aileen heeft verwezen in de kosten van
beide aanleggen aldus zijn toestand verergerend ondanks het gebrek aan hager
beroep van het openbaar ministerie; dat
het derhalve de in het middel aangeduide
wetsbepaling heeft geschonden;
En overwegende voor het overige dat
de substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
(1} Verbr., 27 december 1949 (Arr. Verbr.,
1950, biz. 2/52; Bull. en PAsrc., 1950, I, 273) en
7 november 1955 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 221).
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tegen de beslissing over de burgerlijke
eisen :

1° Van tweede verweerder tegen aanlegger :
Overwegende dat aanlegger geen enkel
mid del inroevt;
2° Van aanlegger tegen verweerders :
Overwegende dat nit de stukken der
rechtsvleging niet blijkt dat de voorziening betekend werd aan verweerders Stas
en Geens; dat de voorziening dienvolgens
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis doch enkel voor zoveel het
aanlegger veroordeelt · tot de kosten van
de vublieke vordering; verwerpt de voorziening voor het overige; zegt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Dendermonde, zetelende in
hoger beroep; veroordeelt aanlegger tot
de drie vierden van de kosten; het overige vierde ten laste van de Staat zijnde.

za

27 januari 1958. kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlchtidende conclusie
H. Depelchin, advocaat-generaal.

2° KAMER.

'

27 januari 1958

1° BEWIJS.
STRAFZAREN. ~ INLICHTINGSBULLETIN EN UIT'l'REKSEL UIT RET
STRAFREGISTER. - BEWIJZEN NIET OP ZICH
ZELF DE VEROORDELINGEN DIE ZIJ VER~illLDEN.
2°

YllJRBREKING. BEVOEGDHEID.
STUAD'ZAKEN. - UITTREKSEL VAN EEN VONNIS
V66R DE BESTREDEN BESLISSING GEWEZEN. AAN DE RECH'l'ER OVER DE GROND NIE'f ONDERWORPEN. - HET HO~' MAG EU GEEN ACHT OP
SLAAN.

3° VOORWAARDELIJKE VEROORDELING. - VROEGERE VEROORDELING TOT EEN
HOOFDGEVANGENISSTRAF VAN ~ER DAN DRIE
MAANDEN. ~ SLECHTS RLIJ!KENDE UIT EEN UITTREKSEL UIT RET STRAFREGISTER, Urt• EEN
INLICHTINGSBULLETIN EN Ul'l' EEN UITTREKSEL
VAN VONNIS. - UITTREKSEL VAN VONNIS AAN
DE RECH'fER OVER DE GROND NIE'f ONDERWORPEN. ~ VEROORDELING TOT EEN VOORWAARDELIJKE STRAF DAT NIET ONWETTELIJK MAG
VERKLAARD WORDEN DOOR HE'!' HOF WAARBIJ
EEN VOORZIENING AANHANGIG IS.

1° De inlichtingsbulletins en de uittrelcsels ttit het stratregister bewijzen niet
op zich zelt de veroordelingen die zij
vermelden (1).

2° Het hot mag geen acht slaan op het
uittrelcsel van een vonnis, tot staving
van een voorziening in stratzalcen overgelertd, dan wanneer v66r de rechter
over cle grand noch dit uittrelcsel noch
het vonnis zelt v66r~de bestreden beslissing gewezen inge1·oepen werd (2).

3° Het hot mag een voorwaardelijke veroorcleling niet onwettelijlc verlclaren om
reden rlat rle belclaagrle een vroegere
veroorrleling tot een hootrlgevang_enisstrat van meer dan rlrie maanrl ondergaan zatt hebben, wanneer, om het bestaan van rleze laatste veroorrleling te
bewijzen, de voorziening van het openbaar ministerie zich slechts lean steunen op een ttittreksel van vonnis rlat
aan cle 1·echter over rle grand niet onclerworpen werrl, en op een uittrelcsel
ttit het stratregister en een i'lilichtingsbttlletin (3).

(PROCUREUR DES KONINGS TE OUDENAARDE,
T, DUBOIS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 october 1957 gewezen door
de Oorrectionele Rechtbank te Oudenaarde;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van artikel 9 van de wet van 31 mei
1888, zoals gewijzigd bij de wet van 14 november 1947, artikel 1, doordat het bestreden vonnis aan Marcel, Fran(;ois, Joseph
Dubois de gunst der voorwaarde heeft
verleend, dan wanneer betrokkene reeds
werd veroordeeld tot een niet voorwaardelijke hoofdgevangenisstraf v ~n 18 maanden bij vonnis der boetstraffelijke rechtbank te Brussel, dd. 29 juni 1926 dat
kracht Yan gewijsde heeft verkregen :
Overwegende dat aanlegger, tot staving
van zijn voorziening, bij zijn memorie een
afschrift voegt van een op 29 juni 1926
door de Oorrectionele Rechtbank te Brussel gewez,en vonnis, welk afschrift eerst
op 5 november 1957, dit is na de uitspraak
van. het bestreden vonnis, afgeleverd
werd;
Overwegende dat nit geen stuk waarop
(1) Verbr., 3 januari 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 446).
(2) en (3) Verbr., 25 februari 1952 (A17.
Verbr., 1952, biz. 328; Bull. en PASIC., 1952, I,
375) ; 18 mei 1953 (Bull. en PASIC., 1953, I, 726),
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het hof acht vermag te slaan is gebleken,
, aan de ene zijde, dat dit bescheid aan de
rechter over de grond werd overgelegd,
noch aan de andere zijde, dat het bewijs
van de door aanlegger aangehaalde veroordeling, voor de rechter werd geleverd,
het inlichtingsbulletin en het uittreksel
uit het strafregist~r op zich zelf het bewijs niet leverend van de veroordelingen
die zij vermelden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
En o~erwegende voor het overige, dat
de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslis.sing overeenkomstig de wet is ;
In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke eis tegen verweerder ingesteld :
Overwegende dat het openbaar ministerie geen hoedanigheid heeft om zich te
voorzien tegen een beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de burgerlijke
eis; dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat ..
27 januari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlclp,idende ooncl~tsie,
H .. Depelchin, advocaat-generaal

Over het middel, afgeleid uif de sehending van artikel 10, paragraaf 1, 1°, van
de wet van 15 juni 1951, doordat de bestreden beslissing de aanvraag om buitengewone uitstel van aanlegger als onmisbare steun van zijn verweesde broeder
verwerpt omdat het begrip wees, voorkomende in de uitdrukking « verweesde
broeder 1> in de gewone betekenis van dit
woord hoeft te worden verstaan en aldus
enkel op minderjarigen kan toegepast
worden, wat ter zake het geval niet is :
Overwegende dat krachten.s artikel 10,
paragraaf 2, van de wet van 15 juni 1951,
mits de er in bepaalcle voorwaarden, recht
heeft op uitstel de kostwinner van vader
en moeder of van een van beiden of, zo
deze overleden zijn, van zijn grootouders
of van een van beiden, alsook van een of
meer verweesde broeders of zusters;
Overwegende dat gezegde wetsbepaling
geen onderscheid maakt tussen verweesde
broed,ers of zusters naar gelang zij meerderjarig of minderjarig zijn wanneer degene, die om uitstel verzoekt, hun kostwinner is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de huge militieraad
anders samengesteld.
27 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.

2"
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MILITIEJ. UITSTEL EN VRIJLATING VAN
DIENST OP MORELE GRUND. - UITSTEL. !NGESCHREVENE, ONMISBARE STEUN VAN EEN
OF MEER VERWEESDE BROEDERS OF ZUSTERS.
- DRAAGWIJDTE VAN RET WOORD « VERWEESDE ll.

In artilcel 10, pa1·agraat 1, 1°, der dienstplichtwetten, gecoordineerd op 2 september 1957, is het woord « verweesde >>
toepasselijlc zowel op de meerderjarige
broeders en zu.sters als op de minderjarige broeders en zusters.
(JONCKHEERE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslis.sing, op 13 november 1957 gewezen
door de hoge militieraad;

2"
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INKOMSTENBELASTINGEN.
SPECIALE IlELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE YIJ AND. - PERSONEN AANGEDUID IN
PARAGRAA!' 1, 2°, LITT. a EN b, VAN ARTIKEL 25 YAN DE SA MENGESCHAKELDE WE1'TEN.
- PERSONEN ONDERWORPEN AAN DE SPECIALE
BELASTING YOOR ZUVER ALLEEN HUN BEZOLDIGINGEN EEN NORMALE BEZOLDIGlNG OYERSCHRIJDEN.

2°

INKOMSTENRELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN YOORTVLOEIENDE UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES
AAN DE VIJAND. - PERSOON ZIJN ACTIVITEIT
UITGEOEB'END HEBBENDE VOOR DE REKENING
VAN EEN DERDE BUITEN ELK VERBANO VAN ONDERGESCHIKTHEID. - EATEN VAN DEZE ACTIVITEIT NIET GENIETENDE VAN DE AFWIJKING

-----

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

-346DIE OMSCHREVEN IS IN HE'!' 'l'WEEDE LID VAN
PARAGRAAF 3 VAN AR'l'IKEL 1 VAN DE WET VAN
15 OCTOBER 1945.

1o De personen aangednid in paragraaf 1,
:2°, littera a en b, van artilcel :25 der
sa mengeschalcelde wetten betrefj'ende de
in lcomstenbelastingen zijn aan de speciale belastin.q op de winsten voortvloeiende uit leveringen en tJrestaties
aan de vijand onderworpen alleen in
zover hun bezoldigingen een normale
bezoldiging te boven gaan (1). (Impli-

ciete oplossing.) (Wet van 30 mei 1949,
art. 5, het tweede lid van paragraaf 3
van artikel 1 van de wet van 15 october
1945 uitmakende.)
2° De vaststellin.q dat een persoon, ander
dan een onafhanlce~ijlce handelsvertegenwoordiger, zijn activiteit nitgeoefend
heeft voor de relcening van een dercle
b1dten ellc verban(l van ondergeschilctheia jegens laatstgenoemde, rechtvaardigt wettelijlc de beslissing van het hot
van beroep volgens deweUce degene die
de baten van deze activiteit ve1·lcregen
hebben, van de afwijlcing niet genieten
die ten voorclele van de belastingplichtigen weUce de SJJeciale belasti.ng on de
w·insten voortvloeiende 1tit leverin_qen en
prestaties aan de vijand schuldig zijn
omschreven is in het tweede lid van
paragraaf 3 van art-ilcel 1 van de wet
van 15 october 1945.
(GLIBER'l', '!'. llELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat d_e voorziening beperkt is tot het dtspositief betreffende de
bezoldigingen, door Vernimmen aan aanlegger gestort en aangeduid s1tb 1, b, van
het arrest;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1, inzonderheid paragraaf 1, c,
en paragraaf 3, lid 2, 2, 3, 11 en 13 van
de wet van 15 october 1945 tot invoering
van een speciale belasting op de winsten
voortvloeiende uit leveringen en prestaties
aan de vijand, 25, inzonderheid paragraaf 1, 35 37, 40 tot 42, ,61 van de samengeschakeld~ wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden ar(1) Verbr., 17 mei 1955 (Bull. en PAsic., 1955,
I, 1022); raadpl. verbr., 19 februari 1957 (ibid.,
1957, I, 738).

rest op aanlegger paragraaf 1, 3°, van artikel 25 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen toegepast heeft, in plaats van het 2°, a, van
paragraaf 1 van dit artikel, hem aldus
uitsluitend van het voordeel van de afwijking die omschreven is in het tweede
lid van paragraaf 3 van artikel 1 van de
wet van 15 october 1945 :
Overwegende dat het middel niet aanduidt waarin het arrest artikel 97 van de
Grondwet zou gescbonden bebben;
Overwegende dat b_et arrest, ter verwerping van de aanspraak van aanlegger
op het voordeel van de afwijking, bepaald bij artikel 1, paragraaf 3, lid 2, van
de wet van 15 october 1945 (wet van 30 mei
1949, artikel 5) ten beboeve van de personen welke aangeduid zijn in pjaragraaf 1, 2°, litter a a en b van artikel 25
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, vaststelt
dat de activiteit van aanlegger voor de
rekening van Vernimmen uitgeoefend
werd buiten elk verband van ondergeSDbiktbeid jegens laatstgenoemde;
Dat deze vaststelling wettelijk de beslissing recbtvaardigt dat de baten van
deze activiteit, welke aanlegger trouwens
honoraria noemt, behoren tot die welke
in bet 3° van paragraaf 1 van artikel 25
der samengeschakelde wetten bedoeld
zijn;
Overwegende dat het middel niet kan
worden ingewilligd ;
Over bet tweede middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, inzonderheid paragraaf 1,
2°, a, 35, 37, 40 tot 42, 61 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van
12 september 1936), 1, inzonderheid paragrafen 1, c, en 3, eerste lid, 2, 3, 11 en 13
van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale bela,sting, van de
artikelen 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest verklaart dat aanlegger
«wist dat de goederen, waarover bij voor
Vernimmen een expertise uitgevoerd had,
voor de Duitsers bestemd waren (stuk II) ll,
dan wanneer bet stuk II enkel een gedeeltelijke lev:ering betreft (rum-grog) en
in strijcl is met de verklaring van aanlegger aan de krijgsauditeur dat hij pas na
de prestatie vernorilen heeft dat deze
waar voor de Duitsers bestemd was, bet
bestreden arrest weigerend te onclerzoeken of aanlegger het bewijs van zijn onwetendbeid van de bestemming der koopwaar bijgebracht -heeft, doch verklarend
dat het stuk II het bewijs ervan oplevert
dat hij kennis ervan gekregen heeft :
Overwegende dat het middel gesteund is

-
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op de schending van de bewijskracht van
een stuk II;
Overwegende dat dit stuk niet in regelmatig afschrift overgelegd is en dat de
inhoud ervan nit geen ander stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt;
Dat het mid del niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Geli.ikl-nidencle oonolusie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. A. de Fraipont (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.

2e
1°
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
ExnLOITATIEWINSTEN
BESTAANDE
IN
EEN
SCHULDVORDERING. WINSTEN PRINCIPIEEL
AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN VOOR
RET JAAR IN DE LOOP WAARVAN DE SCHULDVORDERING TOT STAND IS GEKOMEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP. DE BEDRIJFSIJ\CKOMSTEN.
0VEHDRACHT VAN EEN HANDELSFONDS. BESl'AAN VAN DOOR DE OVERDRAGER VERKREGEN
EN ALSNOC\ NIET BELASTE WINSTEN. ~ WINSTEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING ONDERWORPEN.

1° De winsten van de nijverheids-, handels- of landbmtwbedrijven, bedoeld bij
de artilcelen 25 en 2.7 der samengesohalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen, wellce in een sohttldvordering bestaan, zi.in. prinoipieel, aan de
bedrijfsbelasting onrlerworpen voor het
jaar in de loop waarvan aeze sohuld.vorrle1·ing tot stana is gelcomen (1).

2° H et is niet de overrlraoht van de eigendom van een handelsfonds rlie, prinoipieel, grand oplevert voor de aanslag
in rle belastin{J OP rle bedrijfsinlcomsten,
dooh het blijlcen, aoor ae overeenkomst
van o,;erdraoht, van het bestaan van
rloor de overrlrager verlcrenen en alsnog
niet belaste winsten (2).
(1) Verbr., 22 maa.rt 1955 (Bull. en PASIC.,
1955, I, 813) ; 8 mei 1956 (ibid., 1956, I, 959).
(2) Verbr., 19 december 1957 (Bull. en
PASIC.,

1958, I, 418).

(DELWART, T. BELGISCHE STAAT,
:HINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Ove1· het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 1, en
32, paragrimf 1, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest nit de
vaststelling dat aanlegger opgehouden
had van het handelsfonds eigenaar te zijn
op 31 december 1952 te middernacht, afleidt dat de overdracht uiterlijk op deze
datum gesloten is en beslist dat de van
deze overdracht voortkomende winst,
door de overeenstemming tussen partijen
omtrent de zaak en de prijs, uiterlijk
verkregen is op 31 december 1952, de dag
waarop de verkochte zaak in het patrimonimn van aanlegger vervangen is door
een schuldvordering van een bedrag dat
aan die prijs gelijk was, en dat de kwestieuze winst derhalve terecht begrepen is
in de belastbare grondslag van het dienstjaar 1953, dan wanneer, zo, gelijk het hof
bevindt, aanlegger zijn koophandel gedreven heeft tot 31 december 1952 te middernacht, dit wil zeggen tot de voile
23 uur 60', het noodzakelijkerwijze na dit
ogenblik, dit is dus in 1953, is dat het
overgedragen goed in l1et patrimonium
van de afnemer gekomen is en dat, aangezien dit goed in aanleggers patrimonium vervangen is door een schuldvordering, zijnde de opbrengst van de totstandgekomen tegeldemaking, de winst
verkregen is; dat niet het tijdstip waarop de verrichting beslist is enig belang
heeft, doch wei datgene waarop die verrichting uitgevoerd is; doordat het bestreden arrest mitsdien gesteund is op
een tegenstrijdigheid, wat met een ontbreken van redenen gelijkstaat, alsmede
op een verkeerde toepassing van de artikelen 25, paragraaf 1, 27, paragraaf 1,
en 32, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen :
Overwegende dat het middel, zoals aanlegger het opgesteld heeft, hierop gesteund is dat, aangezien hij zijn handelsfonds tot 31 december 1952 te 24 uur geexploiteerd heeft, de overdracht van dit
fonds, door hem, geen overdracht van de
eigendom ten behoeve van de overnemer
en derhalve geen totstandkoming van de
schuldvordering van de prijs ten voordele
van de overdrager met zich kunnen brengen heeft v66r de tenuitvoerlegging van
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de overeenkomst van overdracht in 1953 ;
Overwegende dat de winsten van de nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijven,
bedoeld in de artikelen 25 en 27 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, welke in een
schuldvordering bestaan, principieel aan
de bedrijfsbelasting zijn onderworpen
voor het jaar in de loop waarvan deze
schuldvordering tot stand is gekomen;
Overwegende, enerzijds, dat, in de onderstelling zelfs dat ten deze, niettegenstaande de overeenstemming tussen partijen omtrent de zaak en de prijs, de
overdracht van de eigendom van het overgedragen fonds, en niet enkel het bezit
of de ingebruikneming door de overnemer, bij overeenkomst uitgesteld is tot
de afievering van het fonds aan laatstgenoemde, de overeenkomst evenwel dadelijk de verbintenis voor deze om de prijs
te betalen, zij het ook op termijn, en
derhalve het vorderingsrecht van de overdrager in het leven geroepen heeft;
Overwegende, anderzijds, dat niet de
overdracht van de eigendom van het handelsfonds grond oplevert voor het aanslaan, doch het blijken, door de overeenkomst van overdracht van het bestaan
van door de overdrager verkregen en alsnog niet belaste winsten ;
Dat het arrest in dit opzicht vaststelt
dat aanlegger op 30 december 1952 de
controleur verwittigd heeft dat hij 's· anderendaags ophield met de exploitatie
van zijn cafe, deze vanaf 1 januari 1953
door zijn broeder overgenomen zijnde;
Waaruit volgt dat in het arrest geen
tegenstrijdigheid schuilt en dat het, door
te beslissen dat de door de overeenkomst
van 1952 gebleken winst te recht begrepen
is in de belastbare inkomsten over het
dienstjaar 1953, geen der in het middel
aangeduide wetsbepalingen geschonden
heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlclnidende oonolnsie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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VONNISSEN EN A:RRESTEN. -

Dr-

RECTE BELASTINGEN. 0NVOLLEDIGE OVERLEGGING VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN TERECHTZITTING. DoCUMENTEN DIE NIET TOE-

LATEN MET ZEKERHEID VAST TE STELLEN WELKE DE SJ\,MENSTELLING WAS VAN DE ZETEL. 0VERLEGGING DIE NIET TOELAAT EEN TEGENSTRIJDIGHEID 1.'E BEWIJZEN TUSSEN DE VERMELDINGEN VAN DI'r PROCES-VERBAAL EN DEZE
VAN HET ARREST.

De onvolledige overlegging van het prooesverbaat van de tereohtzitting van een
hof van beroep, die niet toelaat met
zekerheid vast te stellen wellce, volgens
dit prooes-verbaal, de samenstelling was
van de zetel. lean het bew·ijs niet opleveren van een tegenstrijdigheid tnssen
de vermeldingen betreffende de samenstelling van de zetel zoals zij enerzijds
in dit ttittrelcsel van het prooes-verbaal
der tereohtzitting en anclerzijcls in het
bestretlen a1Yest voo-rlcomen.
(DEN HAENE, T. BELGISCHE STAAT
,
MINISTER VAN FINANC!EN.)
'
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 7 van de wet van 20 april1810
op de organisatie der reehterlijke macht
en de rechtsbedeling, 36 van het decreet
van 30 maart 1808 houdende reglement
voor de politie van de hoven en rechtbanken, 158 en 159 van de wet van 18 juni
1869 op de rechterlijke inrichting, doordat
het bestreden arrest vermeldt dat de
HR. Thienpont, Gerniers en De Groote,
raadsheren, aanwezig waren bij de uitspraak, terwijl het proces-verbaal van de
terechtzitting van 15 januari 1957, _ op
welke datum het arrest uitgesproken is,
luidt dat aanwezig waren de HH. Thienpont, voorzitter, Gerniers en Soenens,
raadsheren, en d'oordat deze tegenstrijdige vermeldingen het HOf van verbreking in de onmogelijkheid stellen na te
gaan of artikel 7 van de wet van 20 april
1810 al dan niet in acht genomen werd :
Overwegende dat aanlegger tot staving
van zijn middel niet de volledige tekst
van het proces-verbaal van de terechtzitting van 15 januari 1957 bij zijn voorziening gevoegd heeft; dat hij -slechts een
uittreksel daaruit overlegt waaruit enkel
blijkt dat de HR. Thienpont, Gerniers
en Soenens bij de aanvang van de zitting
van 15 januari 1957 van het hof deel uitmaakten en dat het bestreden arrest naderhand in de loop van dezelfde zitting
uitgesproken werd;
Overwegende dat de onvolledige overlegging door aanlegger van het proces-ver-
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1957 het bewijs niet kan opleveren van een
tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen
betreffende de samenstelling van het hof
zoals zij enerzijds in het proces-verbaal
der terechtzitting en anderzijds in h~t
bestreden arrest voorkomen;
Dat hat middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet 2 en 15 2° van de wet van
28 maart '1955 wa~rbi] sommige vereenvoudigingen worden geb_racht aan d~ wetgeving betreffende de d1recte belastmgen,
2 en 19 van de wet van 16 october 1945 tot
invoering van een extrabelasting, doordat het bestreden arrest geen antwoord
verstrekt heeft op de stelling waardoor
aanlegger bij conelusies deed gelden dat
er gronden waren om van de belastbare
grondslag meerwaarden af te trekken
welke krachtens artikel 2 van de wet van
28 maart 1955 dienden te worden vrijgesteld of althans, doordat het bestreden
arre~t op deze stelling slechts geantwoord
heeft door een onwettelijke reden, waar
het een instemming inroept welke door de
lJelastingschuldige omtrent de belastbare
grondslagen werd gegeven, dan .wanneer
de instemming welke de belastmgschuldige v66r de afkondiging van artikel 2
van de wet van 28 maart 1955 gegeven
had hem niet kon beroven van het recht
naderhand het genot te vorderen van die
wetsbepaling welke toepaJSseli.ik verklaard
werd op alle aanslagen mits zij niet definitief geworden zijn :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt op onwettelijke wijze en zon~er
beantwoording van aanleggers conclusws,
in de belastbare grondslag twee sommen,
respectievelijk van 499.000 en 1.267.000 fr.,
begrepen te hebben, welke krachtens de
bepaling van artikel 2 van de wet van
28 maart 1955 zouden vrijgesteld zijn van
belasting;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat die so=en in de belastbare
grondslug zouden zijn begrepen;
Dat het middel feitelijke gron<1slag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
·Grondwet, 57 en 66 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 3 juni 1941 en
·31 juli 1943, 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831, doordat het be.streden arrest, na in de redenen vastge·steld te hebben dat verhogingen als strafmaatregel door de controleur waren toegepast geworden, niet op het verschil tussen de aangegeven en de tenslotte beluste

winsten doch ogenschijnlijk op het totaal
bedrag ~an de aanslag, het beroep niet gegrond verklaard heeft, het verworpel?- ~n
zich ertoe beperkt heeft «de adnumstratie ertoe te verzoeken de berekening
van de belastingverhogingen over het
dienstjaar 1941 te hermaken op de aangenomen voet van 10 t.h. lJ, dan wanneer
aileen de belastingen, welke op het niet
aangegeven gedeelte van de inkomsten
verschuldigd zijn, verdriedubbeld worden
en dan wanneer het hof van beroep, bevoegd zijnde om de wettelijkheid der to~
gepaste verhogingen na te gaan, zelf d1e
verhogingen had dienen te niet.te doen in
de mate dat zij onwettelijk waren, en
doordat aldus tussen de redenen en het
dispositief van het bestreden arrest een
tegelliltrijdigheid bestaat :
Overwegende dat het bestreden arrest,
de procedure onderzoekend welke de administratie aanvankelijk gevolgd heeft,
voorzeker erop wijst dat de eontroleur
een verhoging van belastingen van 25 t. h.
toegepast had << niet op het verschil tussen de aangegeven winsten en de winsten
welke voor de annslag als basis gediend
hebben, doch ogenschijnlijk op het totaal
bedrag van de aanslag JJ, dat het evenwel
vervolgens vaststelt dat de centrale administratie op voorstel van de inspecteur en
de directeur alle verhogingen tot de gelijke voet van 10 t. h. verminderd ~~d •.
welke houding aanlegger ten dele schiJnt
ertoe gebracht te hebben van zekere reclamaties af te zien;
Overwegende dat deze vaststelling gesteld tegenover d~ vaststelling betreffende
de handelwijze die de controleur ogenschijnlijk aangewend heeft, en gevolgd
van een verzoek, door het hof van beroep tot de administratie gericht « om de
berekening van de belastingverhogingen
te hermaken op de aangenomen voet van
10 t. h. lJ, noodzakelijk insluit dat de
rechter over de grond overwogen heeft
dat de door de centrale administratie in
aanmerking genomen verhogingen enkel
op het niet aangegeven gedeelte d:er inkomsten hadden geslagen;
Dat het derde middel feitelijke grond.slag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 januari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlclttidende
conclusie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele .
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INKOMSTEJNBEJLASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSIN:KOMSTEN.
AFHOUDING BI,J DE BRON. --c-" VERRIOHTING
SLECHTS EEN VOORLOPIGE EN VAN DE AANSLAG
ONAFHANKELIJKE INNINGSMODALITEIT UITMAKENDE.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'IEN.
AFHOUDING B!J DE BRON. TUSSENPERSOON
DIE DE INKO:WISTEN IN BELGIE BETAALT. PERSOON DOOR DE WET cc BELASTINGSCHULDIGE ll GEHE'l'EN. PERSOON ALDUS GENOEMD
ENKEL ALS TUSSENPERSOON TUSSEN DE FISCUS
EN DE VERKRIJGER DER INKOMSTEN,

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 26.)
,
4° De verwijlinteresten wellce een vennootsahap heett moeten betalen om zich
tegenover de jisatts niet gelcweten te
hebben van haar verplichtin,q de sammen te storten doot· haar bij de bran
als belasting op de bedrijfsinlcomsten
afgehouden, mogen niet besahottwd worden als interesten der lco1,pitalen aan
derden ontleend of in het bedrijf van
gezegde vennootschap aangewend en mogen, derhalve, niet als dusdaniu, van
de belastbare grondslag als bedrijfslasten worden afgetrolclcen. (Samengescha-

kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, par. 2, 2°.)

so INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
BEDRIJFSUITGAVEN. BEDRAG BIJ DE BRON
BEDRAG NIET
ALS IJELASTING AFGEHOUDEN. MOGENDE AFGE'IROKKEN WORDEN
ALS
BEDRIJFSLASTEN DOOR DE VENNOOTSCHAP DIE DE
INKOMSTEN BETAAL'l'.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS'IEN.
AFHOUDING BIJ DE BRON. VERWI,JLINTERESTEN BETAALD DOOR EEN V~NNOOTSCHAP
WELKE AAN DE FISCUS DE SOMMEN NIET HEEFT
GES'l'ORT DIE ZIJ BIJ DE BRON AFGEHOUDEN
HEEFT. BEDRAG NIET MOGENDE AFGE'l'ROKKEN WORDEN ALS BEDRIJFSLASTEN.

1 o H et afhowZen bij de bran van de belastihg maalct sleahts een voorlovige en
van de te vestfgen aanslag versahUlende
inningsmodaliteit u.it (1). (Samenge-

schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. S1, par. S.)
2o Zo de persoon die de inlcomsten in
BelgW betaalt door de wet de cc belastingschu.ldige >> ,qeheten is, wordt hij aldu.s en/eel als tttssenpersoon tttssen de
jisaus en de verlcrijger van de aan de
belasting onderworpen inlcomsten genoemd (2). (Samengeschakelde wetten

(N. V. CC ENTREPRISES GENERALES ET BUREAU
D'ETUDES B. S. L. ll EN CONSORTEN, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
AR.REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2G maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 26, paragraaf 2,
lid S, van de samengeschakelde wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de bij de bron op de lonen van het
personeel afgehouden belasting geen bedrijfslast is, dan wanneer deze belasting
een integrerend deel is van de bezoldigingen, aangezien deze (dus met inbegrip
van rle belasting) berlrijfslasten zijn
welke van het bruto-inkomen mogen wor'rlen afgetrokken krachtens rle tekst van
artikel 26, paragraaf 2, lid S, van voormelrle wetten welke bepaalt : cc worrlen
inzonderheid als berlrijfslasten aangezien : rle werlden en lonen der berlienrlen
en werklierlen in rlienst bij het bedrijf >> :

H et IJedrag bij de bran als belasting
afgehouden door een vilnnootschap die
de inlcomsten ·betaalt mag door haar
niet afgetrolclcen worden als bedr·ijfslasten. (Samengeschakelde wetten be-

Overwegenrle rlat het afhourlen bij de
bron enkel een voorlopige inningsmodaliteit is welke onafhankelijk is van rle aanslag in de belasting ;
Dat, zo rle tussenpersoon die in Belgie
de inkomsten betaalt rloor rle wet de cc belastingschuldige » geheten is, hij enkel
alrlus genoemd wordt als tussenpersoon
tussen de fiscus en de verkrijger van de

(1) Raadpl. verbr., 12 october 1937 (Bull. en
PAsrc., 1937, I, 278, en de nota 4); 20 november 1951 (A1'1', Ve1·b1·., 1952, blz. 131; Bull. en
PAsrc., 1952, I, 145) ; conclusies van het openbaar ministerie v66r ver br., 23 j anuari 1953
(Bull. en PAsrc., 1953, I, ·bijzonder blz. 370 en
371).

(2) Raadpl. verbr., 10 juni 1952 (Arr. Verbr.,
1952, blz. 571; Bull. en PAsrc., 1952, I, 652);
conclusies van het openbaar ministerie v66r
verbr., 23 januari 1953 (Bull. en PAsrc., 1953, I,
bijzonder blz. 370 en 371) en v66r verbr.,
28 maart 1957 (ibid., 1957, I, bijzonder blz. 922
en 923).

betreffende de
art. S1, par. S.)

so

inkomstenbelastingen,
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a an de belasting onderworpen inkomsten;
Dat het bestreden arrest terecht gewei~
gerd heeft aan het bij de bron als belasting afgehouden bedrag het karakter toe
te kennen van een bedrijfslast welke ten
voordele van de aanleggende vennootschap mag worden afgetrokken;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van urtikel 26, paragrauf 2,
lid 2, van de samengeschakelde wetten
betreffende
de
inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat « de interesten wegens vertraagde betaling evenmin als bedrijfslasten vallen
aan te zien )), dan wanneer artikel 26,
paragraaf 2, 2°, bepaalt : « worden inzonderheid als bedrijfslasten aangezien :
de interesten der kapitalen aan derden
ontleend en in het bedrijf aangewend,
alsmede alle lasten, renten of soortgelijke uitkeringen betreffende dit bedrijf JJ,
dan wanneer erop dient gewezen dat in
deze tekst het woord cc ontleend Jl de betekenis cc verschuldigd )) heeft, en dan
wanneer, zelfs ingeval deze rechtvaardiging niet in aanmerking mocht worden
genomen, men desniettemin mag stellen
dat verwijlinteresten als bedrijfslasten
voorzien zijn in het slot van evenaangehaalde wetsbepaling, waar herhaald is
cc ••• alsmede aile las ten, renten of soortgelijke uitkeringen betreffende dit bedrijf ll :
Overwegende dat de litigieuze sommen
niet kunnen worden aangezien als aan
derden ontleende of in het bedrijf van
aanlegster aangewende sommen ;
Dat het bestreden arrest dienvolgens
terecht geweigerd heeft aan de betwiste
verwijlinteresten het karakter van aftrekbare bedrijfsuitgave toe te kennen;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
28 januari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Rutsaert. ~ Gelijlcluidende conclnsie,

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOlVISTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. ARTIKEL 8,
PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
~ BEPALING RET EVENWIOHT VOOR DOEL

REBBENDE TUSSEN DE MIDDELEN WEI1KE GEDURENDE RET REFERENTIETIJDPERK IN WERKING
ZIJN GEBRACHT EN DEZE VAN HET BELASTBAAR
TIJDPERK.

2° en

so

INKOMSTENBELASTINGEN.

EJXTRABELASTING, __:_ ARTIKEL 8, PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
CC DEZELFDE
ACTIVITEITSBESTANDilELEN ll.
~ BETEKENIS VAN DEZE 'l'ERMEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. ARTIKEL 8
PARAGRAAF 2, VAN DE WET VAN 16 OCTOB~R 1945.
BETEKENIS VAN RET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD CC DEZELFDE ll IN DE UITDRUKKING
CC DEZELFDE ACTIVITEITSBESTANDDELEN )),

5° WETTEN EN BESLUITEN. -

UITLEGGING. UrTDRUKKING IN DE WE'!' NIET
NADER OMSORHEVEN. ~ UITDRU:KKING DIE
GEEN DUIDELIJKE EN NAUWKEURIGE BETEKENIS HEEFT. UITDRUKKING VOOR UITLEGGING VATBAAH. 00NFRONTATIE, DOOR HE'!'
HOF VAN OASSATIE, VAN DE GEBRUIKELI.JKE
BETEKENIS DER WOORDEN MET DE PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING VAN DE WET WAARIN
ZIJ VOORKOMEN.

1° De wetgever, in artilcel 8, paragraaf 2,
van de wet van 16 october 1945, heeft
een evenwicht voor doel gehad tussen
de middelen wellce gedltrende het referentieUjdperlc ·in werlcin.Q zijn gebracht
en die wellce het _qedlwende het belastbaar tijdperlc zijn geworden.

2° V ermits de wet de betelcenis van de
termen cc dezelfde aotiviteitsbestanddelen ll die de wetgever in artilwl 8, paragraaf 2, van de wet van 16 october
1945 gebntilct heett niet nader omsclweven heeft dient de gebntilcelijlce betelcenis van' die te1·men in aoht genomen
te worden om ze ltit te leggen.

so

De uitdrltlclcing cc dezelfde aotiviteitsbestanddelen ll, in artikel 8, paragraaf 2, van de wet van 16 october 1945,
heeft de betelcenis van cc aotivite-itswaarden wellce besohilcbaar zijn · om het
maatschappelijlc doel of het lcoophandelspotentieel van het bed1'ijf te be1·ei7cen Jl.

4° Het bijvoe(llijlc naamwoord cc dezelfde ll, in de n'itdrnlclcin(l cc dezelfde activite'itsbestanddelen ll waarvan e·r (lebntilc werd (lemaalct in artUcel 8, para-·
graaf 2, van de wet van 16 october 1945,
bren(lt met zich het karalctel· n·iet t'an
st1·ilcte identiteit. dooh daaronder lean
insgelijlcs het begrip verstaan worden
dat besloten li,qt in de tenn cc (lelijlce ll.

5° Wannee1· de betelcenis van een witdru.lclcin(l, die doo1· de wet niet nader omsohreven wordt, noah dltidez.ijlc, noah
nanlvlce·ttl'i!l is en wanneer zij, derhalve,

-352voor ltitlegging vatbaar is, mag het hot
de gebruilcelijlce betelcenis der woorden
met de parlementaire voorbereidinq contronteren om na te gaan of deze betelcenis strolcend is met de door de wetgever ltitgedrulcte wil (1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. N. V. « SOCIETE GENll:RALE PES FOURRURES
SCHULZ ll.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over bet middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 4, 5, paragraaf 3, en 8 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele inkomsten, winsten
en baten, doorclat het hof van beroep beslist dat verweerster na 1936 dezelfde activiteitsbestanddelen in werking gebracht
heeft als de vennootschap in gemeenschappelijke naam welke zij toentertijd
overgenomen had; dat de wet immers
door « dezelfde activiteitsbestanddelen >>
0

~:~~ it~~~=~\~ ~~t s~~~!~,~fi~~s~e:~~~~=

zien deze laatste voorwaarde ten deze
vervuld was, de berekening van de referentiewinst volgens de formnle bepaald
bij artikel 5, paragraaf 3, van voormelde
wet van 16 october 1945 client te worden
verricht met in aanmerkingneming van
bet in 1936 in de overgenomen vetmootschap belegd kapitaal, dan wanneer de
ingeroepen wettekst (artikel 8, paragraaf 2, van dezelfde wet) dergelijke nitlegging niet dnldt; dan wanneer integendeel de identiteit welke deze bepaling vereist en welke dnidelijk nit de tekst zelf
ervan blijkt, dient te slaan op de aard
zelf van de in werking gebrachte actiefbestancldelen en niet op een ander begrip,
zoals het activiteitspotentieel (stelling van
verweerster) of het koophandelspotentieel
(stelling van bet arrest) :
Overwegende dat, vermits de wet de betekenis van de termen cc dezelfde activiteitsbestancldelen >>, vermeld in artikel 8,
paragraaf 2, van de wet van 16 october
(1) Raadpl. onder meer verbr., 10 juni 1952
(Arr. Ve1·b1·., 1952, biz. 575; Bull. en PAsrc.,
1952, I, 656) ; 16 juni 1953 (Arr. Verb1·., 1953,
biz. 710; Bull. en PAsrc., 1953, I, 817); nota 1
onder verbr., 13 october 1955 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 122; verbr., 4 april 1957 (ibid., 1957, I,
925); 16 januari 1958 (supra, biz. 301; B~tll. en
PAsrc., 1958, I, 508).

1945, Diet nader omschreven heeft, de ge-·
brnikelijke betekenis van die termen in
acht dient genomen;
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden arrest deze voor nitlegging vatbare
uitdrnkking gelijkstelt met de nitdrtlkking cc activiteitswaarden welke beschikbaar zijn om het maatschappelijk doel of
het koophandelspotentieel van bet bedrijf
te bereiken >> ;
Overwegende, ander.zijds, dat. bet bijvoeglijk naamwoord cc dezelfde >> in cle besproken uitclrnkking, niet bet karakter
van strikte identiteit met zich brengt dat
aanlegger eraan wil toeschrijven, clocb
dat daaronder insgelijks het begrip kan
verstaan worden dat besloten ligt in de·
term cc gelijke >> ;
Overwegende dat hiernit volgt dat bet
arrest aan de litigienze nitdrukking een
betekenis toegekend heeft welke niet onverenigbaar is met de gebrnikelijke betekenis ervan;
Overwegende dat deze uitlegging voorkomt als !strokend, enerzijds, met de door·
de wetgever nitgedrnkte wil, · indien men
acht slaat op het feit dat, volgens een
verklaring van de Minister van financien
welke door de bijzondere commissie van
de Kamer goedgekeurd, en noch in de Kamer, noch in de Senaat tegengesproken is,
« iedere enge interpretatie " van de kwestieuze woorden « moet worden nitgesloten >>, en, anderzijds, met het doel nagestreefd door de wetgever, wiens doel geweest is het evenwicht te herstellen tussen de middelen welke gedurende het
referentietijdperk in werking zijn gebracht en die welke het gedurende bet
belastbaar tijdperk zijn geworden;
Overwegende dat het middel naar recbt
faalt;
Om die redene'n, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ze

28 januari 1958. kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijlcluidende oonclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Van Leynseele
en Delhez (deze laatste van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel).
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VOORZIENING iN VERBREKING.
DIRECTE BELASTINGEN.- BIJZONDERE MACHTIGING OM ZICH TE VOORZIEN TEGEN EEN BEl'AALD ARREST. MACHTIGING DIE NIET TOE-

-353LAAT EEN VOORZIENING TEGEN EEN ANDER ARREST IN TE STELLEN.

W am~ee1· cle mach tia·ing verleend om zich
in verbrelcing te voo1·zien tegen het ar1·est van .een hof van beroep in zalce
directe belastingen bijzoncler is, zoals z·ij
client te zijn, en cliensvolgens en.Q client
te wo1·clen 1titgelegd, bevat zij de machtiging niet om een voorziening in te
stellen te,qen een ancler an·est clan hetwell>t 1titdnt7clcelijlc vermeld wordt in
de machtiging · in zover de voorziening
tegen een ander arrest gel"icht is, is zij
niet ontvanlcelijl.o (1).
(KREUSCH, T. RELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'r.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, onderscheidenlijk op 12 juni 1956
en 6 november 1956 gewezen door het Hof
van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening gerichf is
tegen het arrest van 12 juni 1956 :

te stellen tegen het incidenteel arrest van
12 juni 1951; ;

Dat de voorziening, door Mer de Beco
tegen deze laatste beslissing ingesteld,
mitsdien niet ontvankelijk is;
II. In zover de voor.ziening gericht is
tegen het arrest van 6 november 1956 :
Over het tweede Iniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gi·ondwet, 28 en 56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samenge- ·
schakeld bij besluit van de Regent van
15 januari 19·48, doordat het bestreden
arrest van 6 november 1956 beslist dat
de aanslag over het dienstjaar 1948
diende te worden gehandhaafd zoals de
administratie hem gevestigd had, hiertoe achtend dat « rekening ermede houdend dat verzoeker een grotere bekendheid geniet en een aanzienlijkere clienteel heeft dan de gekozen vergelijkingspunten, deze procedure aangetaond heeft
dat het vermoedelijk inkomen oordeelkundig geraamd is >>, dan wanneer noch deze
redenen, noch enige andere reden de conclusies beantwoorden waardoor aanlegger, de door de directeur der belastingen
in beschouwing genomen vergelijliingspunten critiserend, deed gelden dat <<in
hf:)t dossier geen vergelijkingsfiche voorkomt, doch enkel de volgende aanduiding : nr 21.026 : 1.086.000 en nr 12.664 :
807.000; dat het voor de hand ligt dat het
geen vergelijking geldt, vermits het in
aanmerking genomen cijfer niets gemeens
heeft met het cijfer der aangehaalde referenties ; dat voorts het ontbreken van
elke verduidelijking, zelfs van algemene
aard, over die typebelastingplichtigen
geen mogelijkheid biedt te onderzoeken
of zij hetzelfde beroep uitgeoefend en in
gelijkaardige omstandigheden gewerkt
hebben; dat volgens de kennis welke appellant van de streek kan hebben, er
blijkt dat hier het uitsluitend belastingconsulenten betreft; dat in ieder geval
het hof niet in staat is om de zelfs benaderende gelijkheid van de belastingplichtigen wier inkomsten aangevoerd zijn
na te gaan », waaruit volgt dat het bestreden arrest niet wettelijk met redenen
omkleed is :

Overwegende dat het verzoekschrift tot
verbreking ingediend is voor aanlegger,
« vertegenwoordigd door zijn bijzondere
lasthebber, Mer de Beco, pleitbezorger bij
het Hof van beroep te Luik », en dat het
enkel door deze ondertekend is ;
Overwegende dat, naar luid van de
enige volmacht welke bij het verzoekschrift gevoegd is, aanlegger «door deze,
bijzondere
machtiging
verleent aan
Mer Paul de Beco, pleitbezorger-licentiaat
bij het Hof van beroep te Luik, wonende
te Luik rue Beekman 25, ten einde in
zijn na~m een voorziening in verbreking
in te stellen tegen het arrest dat .gewezen
is in zijn zaak tegen de H. directeur der
directe belastingen van de provincie Luik,
door de derde Kamer van het Hof van
beroep te Luik, op 6 november 1956, in de
zaak nr 3008 van de rol. .. , onderhavige
machtiging geldende voor aile handtekeningen, rechtsplegingen en nede.rlegging~n
welke voor het instellen van dre voorzrening nodig of nuttig zijn »;
Overwegende dat, aangezien deze lastgeving een bijzondere lastgeving is. en
Overwegende dat het bestreden arrest,
dienvolgens eng client te worden mtge- na eraan herinnerd te hebben dat aanlegd, zij beperkt is tot de machtiging om · legger « slechts een onregelmatige en niet
een voorziening in te stellen tegen het bewijskrachtige boekhouding heeft kuneindarrest van 6 november 1956 l1etwelk nen overleggen » en dat de controleur- ·
ZlJ uitdrukkelijk vermeldt; dat. zi_j ni~t
taxeerder « vergeefs om verduidelijkingen
de machtiging omvat een voorz1emng m over de inkomsten van de belastingplichtige verzocht heeft », verklaart, zonder in
dit opzicht aangevallen te zijn, dat « de
(1) Raadpl. onder meer verbr., 12 october controleur gebruik gemaakt heeft van de
methode der indiclen en dat hij, rekening
1954, 11 januari en 22 februari 1955 (Bull. en
houdend met de in de brief van 26 sepPASIC., 1955, I, 116, 478 en 683).
VERBR.,
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tember :1,950 vervatte bekentenis, de aangegeven honoraria door vier vermenigvuldigd beeft ll ;
·
Dat het vervolgens luidt dat die ambtenaar « evenwel zorg ervoor gedragen heeft
de gegrondheid van zijn raming na te
gaan door de vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen te maken >l en
dat, rekening houdend met een grotere
bekendheid en een aanzienlijkere clienteel dan die van de als vergelijkingspunten gekozen belastingplichtigen, deze procedure aangetoond heeft dat het vermoedelijk inkomen oordeelkundig geraamd
is;
Overwegende dat het arrest aldus, aan
de ene zijde, vaststelt dat de administratie, om de van ambtswege aangeslagen
belastbare inkomsten bij vermoedens vast
te stellen, de methode der indicien toegepast heeft, en niet de methode der vergelijking met soortgelijke belastingplich~
tigen, waartoe zij enkel haar toevlucht
genomen heeft om de juistheid van de
door de eerste methode bekomen uitslagen
na te gaan; dat, aan de andere zijde, het
arrest, door erop te wijzen dat aanlegger
een grotere bekendheid geniet en een aanzienlijkere clienteel heeft dan de als vergelijkirigspunten gekozen belastingplichtigen, aanleggers stelling tegenspreekt
volgens welke de rechter over de grond
niet in staat was om de zelfs benaderende gelijkheid van de als vergelijkingspunten gekozen belastiilgplichtigen na te
gaan;
Dat het mitsdien aanleggers conclusies
passend beantwoordt;
Dat het middel, het enige dat tegen het
arrest van 6 november 1956 opgeworpen
is, feitelijke grondslag mist;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 jai:mari 1958. - 2° kamer. ---'-- Voo1·zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter;
Verslaggeve1·,
H. Moriame. ~ Gelijlcluirlenrle conclusi(!,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Ansiaux en
Fally (deze laatste van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel) .
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BEV:QEGDHEID EN A:ANLEG. ~ WERKRECHTERSRAAD. GESCHIL BETREFFENDE
EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 'l'USSEN EEN
WERKMAN EN EEN EIGENAAR. - 0NDERHOUD,
BEHEER EN INNING DER INKOMSTEN VAN ZIJN
EIGEN GOEDEREN. - AOTIVITEIT GEEN UIT-

OEFENEN VAN EEN BEROEP OF VAN EEN BEDRIJF
UITMAKENDE. - GEEN WERKGEVER IN DE ZIN
VAN AR'l'IKEL 2, LID 1, VAN DE WET VAN
9 JULI 1926. 0NBEVOEGDHEID VAN DE
WERKREOHTERSRAAD.
De werlcrechtersraacl is niet bevoegrJ om
een ,qeschil te beslechten betrefjenrle rle
arbeirlsovereenlcomst gesloten · t~tssen
een werlcman en een eiuenaar waarvan
de activiteit, tot het onrlerhonrlen, het
beheren en het innen van rle inlcomsten
van zijn eigen goecleren beperlct het
~titoetenen van een b_e1·oe11 of 'l:an een
beclrijf n·iet ~titmaalct en wellce, clerhalve, geen werlcgever is in cle zin door
artilcel 2, lid 1, van de wet van 9 iuli
1926 aan cleze terrn gegeven (1).

(DUWAIDE, T. BOURSE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 8 december 1956 gewezen
door de Werkrechtersraad van beroep te
Luik, kamer voor werklieden;
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelegde stukken blijkt dat de door
verweerder ingestelde vordering, welke
door de rechter over de grond ingewilligd
is, nadat deze zich bevoegd verklaard
had, strekt tot het betalen van een vergoeding van 2.400 frank wegens verbreking zonder opzeggingstermijn van een
arbeidscontract, en van het loon, verschuldigd voor tien wettelijke feestdagen,
alsmede tot het afleveren van bijdragebons in de verzekering tegen ziekte en
invaliditeit;
Over het middel, afgeleid uit de schenc
ding van de artikelen 1, 2, 3 van de wet
van 9 juli 1926 betreffende de werkrechtersraden, 544, 546, 577bis van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3 van titel I van
het Wetboek van koophandel en 97 van
de Grondwet, doordat de bestreden sententie uit de vaststelling van aanlegger,
als eigenaar of medeeigenaar van een
zeer groot aantal lmizen, geheel zijn
werkzaamheid wijdt aan het onderhouden
en bet verhuren ervan, besluit dat hij
<C dit tot zijn beroep maakt ll, dat het hier
de << uitoefening van een winstgevende
werkzaamheid geldtJl en dat de werkrechtersraad derhalve bevoegd is om kennis
te nemen van het geschil dat gerezen is
tussen aanlegger, beschouwd als « werkgever >> in de zin van artikel 2 van de
wet van 9 juli 1926 en de ambachtslieden
welke hij voor het onderhouden van zijn
(1) Zie nota onder arrest in Bull. en PAsrc.,
1958, I, 579.
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eigen onroerende goederen te werk gesteld heeft, dan wanneer het onderhouden, door een eigenaar, van de onroerende goederen die hem hetzij persoonlijk,
hetzij in onverdeeldheid toebehoren noch
het uitoefenen van een bedrijf, no~h het
uitoefenen van een beroep, in de zin van
artikel 2 van de wet van 9 juli 1926 op
de werkrechtersraden uitmaakt, zodat de
werkrechtersraad onbevoegd was om van
het geschil kennis te nemen :
Overwegende dat, naar luid van artikel 1 van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden, «de werkrechtersraden worden ingesteld om ... te beslechten
de arbeidsgeschillen oprijzende : hetzij
tussen de werkgevers, enerzijds, en hun
werklieden of bedienden, anderzijds, hetzij tussen werklieden, tussen bedienden
of tussen werklieden en bedienden >>;
Overwegende dat artikel 2 van de wet
bepaalt dat onder werkgevers dienen te
worden verstaan de personen die « voor
het uitoefenen van een bedrijf ... of voor
het uitoefenen van een beroep >> werklieden of bedienden in dienst hebben;
Overwegende dat de bestreden sententie
erop wijst dat de werkzaamheid van
aanlegger, uitsluitend of in onverdeeldheid eigenaar van talrijke onroerende
goederen zijnde, er in bestond zijn goederen te onderliouden en te beheren en
de inkomsten ervan te innen ; dat zij hieruit afleidt dat die werkzaamheid zijn
« beroep >> uitmaakte en dat hij mitsdien
ten opzichte van verweerder, die hij voor
het onderhouden van bewuste goederen
in dienst genomen had, de hoedanigheid
van « werkgever >> had;
Overwegende dat het onderhouden, het
beheren en het innen van de inkomsten
van zijn eigen goederen door een persoon, geen uitoefenen van een beroep of
van een bedrijf is;
Dat de rechter over de grond, door, uit
de beschouwing welke hij geeft, te besluiten tot toepassing van de artikelen 1 en
2 van de wet van 9 juli 1926 en tot de
bevoegdheid van de werkrechtersraad,
deze artikelen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad
van beroep te Brussel, kamer voor werklieden.
30 januar( 1958. - 1• kamer. - Voorz'itter, H. Wouters, eerste voorzitter. ~
Verslaggever. H. Piret. - Gel'ijlcluidende
concl1ts'ie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Ple'iters, HH. della Faille

d'Huysse en Van Ryn.
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ARBEIDSONGEVAL. ~ ARBEIDER ZICH
BEGEVENDE, GEDUBENDE DE ABBEIDSUBEN EN
MET DE MACHTIGING VAN ZIJN WERRGEVER,
NAAR DE ZETEL VAN DE MUTUALITEIT WAARBIJ HIJ AANGESLO'IEN ·rs. GEEN VASTS'IELLING DAT, OP RET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL,
DE ARBEIDER ONDER HET GEZAG DE LEIDING
EN HET TOEZICHT VAN ZIJN WEnKGEVER GEBLEVEN WAS. BESLISSING DAT HET EEN
ARBEIDSONGEVAL GELD'I, NIET WET'IELIJK GE"
RECHTVAABDIGD.

Uit het enlcel felt dat een arbeider slachtotter is geweest van een ongeval to(3n
hij zich, gedltrende de arbe·idsuren en
met de macht'iging van zijn werlc.aever
naar de zetel be.aaf van een mtttualiteit
waarbij hij aangesloten was, lean de
rechter over de grand n'iet wettelijlc ajleiden dat het een arbeidsongeval geldt
dat zich heejt voorgedaan in de loop
van en ingevolge de u'itvoering van het
arbeidscontract, indien hij, bovendieri,
niet vastgesteld heejt dat op het ogenbl'ilc van het ongeval de Mbeider onder
het gezag, de leiding en het toezicht
vam, zij1t we!'lcgever gebleven was (1).
(CAISSE PATBONALE DU COMMERCE
El' DE L'INDUS1'RIE, T. LOUYS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestredeil
vonnis, Oll 2 october 1!}56 in hoger be1'oep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Verviers;
Over bet middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1 en inzonderheid
1, lid 1 en 6, 2, 3, 4, 6 van de wetten op
de vergoeding van de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samenge"
ordend bij koninklijk besluit van 28 september 1931, artikel 1, lid 3, ervan gewijzigd door artikel 1 van de besluitwet van
9 juni 1945, de artikelen 2, 3, lid 7 4 en
6 ervan gewijzigd door de artikele:ri 1, 2,
3 en 5 van de wet van 10 juli 1951, en
97 van de Grondwet, doordat, aanlegster
bij conclusies betwist hebbend dat verweerster het slachtoffer van een arbeidsongeval was geweest toen zij zich begaf
naar de zetel van de mutualiteit waarbij
zij aangesloten was, aangezien de feiten
zich voorgedaan hadden toen zij geen
prestatie uitvoerde welke in het raam
van haar bedrijfsactiviteit viel, dat zij
niet in het belang van de patroon of op
(1) Raadpl. verbr., 27 februari 1956 (Bull. en
1956, I, 665).
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ZIJn verzoek handelde, doch uitsluitend
in haar eigen belang, buiten de fabriek,
het bestreden vonnis, om te beslissen dat
verweerster het slachtoffer van dergelijk
ongeval geweest was, verklaart dat, daar
verweerster de verplichting had zich bij
een verzekeringskas tegen ziekte en invaliditeit aan te sluiten, deze aansluiting
alsmede de daaruit zowel voor de werkgever als voor de arbeider voortvloeiende
rechten en plichten rechtstreeks met de
uitvoering van het arbeidscontract verband houden, dan wanneer dergelijke redenen, verre van te bewijzen dat het litigieuze ongeval gebeurd is in de loop van
en ingevolge de uitvoering van het arbeidscontract, dit wil zeggen op een tijdstip toen verweerster, onder het gezag,
de Ieiding en het toezicht van haar werkgever staande, een bij het arbeidscontract
bepaalde prestatie leverde, integendeel
aantonen dat het ongeval zich buiten de
uitvoering van het arbeidscontract voorgedaan heeft, waaruit volgt dat de bestreden beslissing het wettelijk begrip
van arbeidsongeval miskend heeft en niet
naar het vereiste van de Grondwet met
redenen is omkleed :
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat verweerster, arbeidster in dienst van
de N. V. « Papeteries duPont de la Warche )) te Malmedy, het slachtoffer werd
van een verkeersongeval toen zij met de
machtiging van haar werkgever en gedurende de normale arbeidsuren zich naar
Malmedy begaf, naar de zetel van de
mutualiteitsvereniging waarbij zij aangesloten was die haar telefonisch in de fabriek opgeroepen had om een geschil in
orde te brengen ;
Dat de door verweerster ingestelde vordering ertoe strekt voor recht te doen
zeggen, in hoofdorde, dat het ongeval
zich op de weg naar of van het werk
voorgedaan heeft en, in subsidiaire orde,
dat het een arbeidsongeval geldt; dat
verweerster dienvolgens betaling van de
wettelijke vergoedingen en toelagen vordert·
Dt{t het bestreden vonnis, onder bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, verweerster haar subsidiaire eis
toegewezen heeft;
Overwegende dat, naar luid van artikel 1 van de wetten op de vergoeding van
de schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, op 28 september 1931 samengeschakeld, het schadegeval, om een arbeidsongeval uit te maken, zich moet
voorgedaan hebben in de loop van de uitvoering van het arbeidscontract en ingevolge deze uitvoering; dat het arbeidscontract slechts loopt wanneer de macht
van de werkgever om Ieiding te geven en
toezicht te houden in stand blijft;

Overwegende dat de rechter over de
grond uit het enkel feit dat het ongeval
zich voorgedaan heeft toen verweerster
zich gedurende de arbeidsuren en met de
toestemming van haar werkgever naar de
zetel van een inutualiteit begaf om zekere
YI"agen betreffende haar verzekering te"
gen ziekte en invaliditeit te regelen, niet
wettelijk heeft k)mnen afieiden dat dit
ongeval zich voorgedaan heeft in de loop
van en ingevolge de uitvoering van het
arbeidscontract;
'
Dat illllllers enerzijds, de aansluiting
van verweerster bij deze mutualiteit wegens het arbeidscontract dat haar met
!mar werkgever verboncl niet impliceert
dat elke bemoeiing, om de daaruit voortspruitende rechten en plichten uit te oefenen en te vervullen, in de uitvoering van
bewust arbeidscontract gelegen is;
Dat anderzijds de omstandigheid dat,
volgens een aangenomen gebruik, verweerster dringend opgeroepen was door
een telefonische mededeling tot haar
werkgever gericht en van deze de machtiging bekomen had om zich gedurende
de werkuren naar de mutualiteit te begeven, niet op zichzelf impliceert dat het
arbeidscontract met de instelllllling van
de werkgever en van verweerster niet geschorst was tijdens de afwezigheid van
verweerster, en dat uit geen enkele vaststelling van de rechter over de grond
blijkt dat verweerster, op het ogeiiblik
van het ongeval, onder het gezag, de Ieiding en het toezicht van haar werkgever
gebleven was ;
Dat hieruit volgt dat de redenen van
het bestreden vonnis en die van de eerste
rechter, naar welke dat vonnis verwijst,
niet volstaan tot het rechtvaardigen van
de bestreden beslissing die de jn het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegster tot de kosten bi.i
toepassing van de wet van 20 maart 1948 ;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, in hoger beroep
uitspraak doende.
30 januari 1958. - 1° kamer. - VoorzUter, H. Wouters, eerste voor.zitter. ~
Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. - Gelijkl·uiclende conclnsie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Ansiaux en Van Ryn.

-

le

KAMER. -

357

30 januari 1958

1°

VOORZIENING IN VERBREKING.
BURGERLIJKE ZA'KEN. PERSONEN 'rEGEN DEWELKE MEN ZICH VOORZIEN KAN. BESTREDEN ·BESLISSING DE REOHTSVORDERING
VAN EEN ARBEIDER TEGEN DE VERZE!KERAAR
VAN HET BEDRIJFSHOOFD TOT BETALING VAN
VE!RGOEDINGEN 'PENGEVOLGE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL GEVORDERD A~'WIJZENDE. BESLISSING BINDEND VERKLAARD VOOR EEN TOT TUSSENKOMST GEROEPEN PARTIJ. · - BESLISSING
DIE GEEN VEROORDELING ·vAN DEZE PARTIJ 'fEGENOVER DE WET·VERZEKERAAR UITSPREEKT.
TuSSENKOMENDE PARTI.J VOOR DE RECHTER OVER DE GROND GEOONCLUDEERD HEBBENDE 'l'OT DE NIET-GEGRONDVERKLARING VAN HET
HOGER BEROEP DOOR DE VERZEKERAAR INGESTELD EN TOT DE BEVESTIGING VAN HET VONNIS
«A QUO l) DAT DE RECHTSVORDERING VAN DE
ARBEIDER INGEWILLIGD HAD. VoORZIENING
VAN DEZE PARTIJ ON'fVANKELIJK ZOWEL TEGEN DE VERZEKERAAR ALS 'rEGEN DE ARBEIDER.

2°

ARBEJIDSONGEJVAL. 0NGEVAL DA'f
ZICH HEEFT VOORGEDAAN OP DE WEG NAAR OF
VAN HET WEEK. NORMALE WEG. BEGRIP.

3°

KOSTEN. VoonziENING IN VERBRE. KING. BURGERLIJ'KE ZAKEN. GROND
VAN NIET-ON'fVANKELIJKHEID DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE VOORZIENING AANGEVOERD
EN VERWORPEN.• KOSTEN VAN DE M.EMORIE
VAN WEDERANTWOORD. -TEN LAS'fE VAN VERWEERDER IN DE VOORZIENING, ZELFS ZO DEZE
VERWORPEN WORDT.

4°

KOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. · BE.SLISSING EEN RECHTSVORDERING AFWIJZENDE GEGROND OP DE WETTEN BETREFFENDE
DE VERGOEDING VAN DE SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ARBEIDSONGEVALLEN. BESLISSING BINDEND VERKLAARD VOOR EEN PARTIJ DOOR HET SLACHTOFFER TOT TU:SSENKOMST GEROEPEN. VOORZIENING VAN DIE
PARTIJ TEGEN HET SLACHTOFFER EN TEGEN DE
VERZEKERAAR IN DE RECHTEN GETREDEN VAN
HET BEDRIJFSHOOFD. VOORZIENING VERWORPEN. KOSTEN TEN LAS'l'E VAN DEZE
VERZEKERAAR TENZIJ DE VOORZIENING ROEKELOOS EN TERGEND IS.

1o W anneer een at·be·idet· een t·echtsvo1·dering ingestelrl heeft tegen de verzelceraar in de t·echten getTeden van het
bedrijfshoofd tot betaling van vet·goedingen bij de wet betrejfencle de vet·goeding van de schade voot·tspru.itende ~tit
de arbeidsongevallen voot·zien; tenge-

(1) Raadpl. verbr., 21 december 1956 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 424, en nota 1 onder arrest;
ibid., 1958, I, 582).
(2) Verbr., 1 april 1955 (Bull. en PAsrc., 1955,

volge van een ongeval dat zich ·· heett
voot·gedaan op de weg naaT of van het
werlc, en wanneer, ov het hager IJeroep
floaT de ve·rzelceraar tegen het vonnis
dat deze t·echtsvordednn ingewilligd
heeft ingesteld, hij afgewezen· werd
dooT een besliss·ing binrlend ve'l"lclaaTd
voo1· een floor hen~ tot tttssenlcomst get·oepen pMtij, omdat hij zich voorbehielfl van hant· vergoedin,q van cle geleden schade volgens het gemeen recht te
voTde·ren, is fleze partij on.tvanlcelijk om
zich in verbrelcing te voorzien tegelij 1c
tegen cle arbeifler en tegen fle verzelce~·aaT, alhoewel .Qeen verooTdellng ten
voordei§ van fleze laatste tegen haar
we1·d uitgespt·oken, indien zij geconcl~t
deeTfl heett tot fle niet-gegTondveTlclat·ing van het hoget· beroep van de verzelcer_aat· en tot de bevestiging van het
vonnts a quo en, aldtts, het gefling voor
de t·echtet· over de gronfl aangelegd
T!eett (1).

2° De norrnale weg naar de zin van fleze
termen in de wetgeving betreffende de
flet· schade voo1·tspru.itende
utt de ongevallen die zich op de weg
naar at van het werk voot·doen, is niet
noodzakelijlc fle t·echtstreelcse weg doch
cle weg is niet meet· normaaT wdnneer
de, a1·beider met ,;olle instemming en
zoncler genoegzame reden een ongewone
ornweg maalct of wcmneer een onderbreTcing van voonnelde weg niet aan
een geval van ovennacht of aan een
t·echtmatige oo·rzaak te wijten is (2).
v~rgoefling

3° In geval van ve,rwe1·ping van de gt·onfl
van niet-ontvanlceli.ilcheid te,qen een
voorziening in btwgerlijke zaken door
de verwee1·der aange·voerd, moete'n de
lcosten van de nwnwt"ie van wedeTantwoot'd do01· de verweenlet· gefl1·agen
wonlen, zelfs indien de voorz·iening vertvot·pen ·is (3).

4° In geval van vet'UJerping van de voorzien·ing floor een tot tu.ssenkomst ge1·oep~n tJartij ingesteld tegen cle besUssing,
dte voor haat· bindend verlclaard werfl,
cle rechtsvordering van het slachtoffet·
van een on,qeval afwijzenrle gegroncl op
cle wetten bett·effende fle vergoeding van
de schafle voortspru.itende ~tit de arbeidson,qevallen, zijn de lcosten van de
vorderin,q tot vet·brelC'ing ten laste van
het bedri.ifshootd of van zijn verze7ceraa1·, tenzij de voorziening roekeloos en
. tet·genfl is (4). (Wet van 20 maart 1948.)
.

'

I, 854, en nota 2 onder arrest; ibid., 1958, I,
582).
.
(3) Verbr., 19 september 1957, s·npra, biz. 9;
Bull. en PAsrc., 1958, I, 10.
(4) Raaiipl. verbr., 9 december 1954 (Bull. en
PAsrc., 1955, I, 350).

358(SIMON, •r. DECLERCK EN CAISSE PATRONALE
DU COMMEHCE ET DE L'INDUSTRIE,)
ARHEST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 maart 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brnssel;
'overwegende dat nit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door verweerder Declerck ingestel"
de vordering ertoe strekt van de verwerende vennootschap, welke wettelijk in
de rechten getreden is van de N. V. << Constructions et Entreprises indnstrielles ll,
werkgever ·van Declerck, de vergoedingeri, bepaald door de wet op de vergoeding van de nit arbeidsongevallen voortspruitende schade te bekomen, ingevolge
een ongeval dat zich, volgens verweerder,
op de weg van het werk voorgedaan
heeft; dat verweerder aanlegger, die bij
dezelfde werkgever in dienst was, als verantwoordelijk voor het ongeval clagvaardde tot voor hem bindendverklaring van
het vonnis, .zich voorbehonclencl van hem
de vergoedingen volgens het gemeen recht
te vorcleren; clat de eerste rechter de eis
inwilligde en het vonnis voor aanlegger
bindencl verklaarcle; dat, op hoger beroep
ingesteld door verweerster en gericht tegen verweerder, die het hoger beroep aan
aanlegger deed aanzeggen met dagvaarding tot bindendverklaring van het vonnis, de bestreclen beslissing het beroepen
vonnis wijzigde en het vonnis bindend
voor aanlegger verklaarde;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster aangevoerd tegen
de voorziening in zover deze tegen haar
gericht is, en hiernit afgeleid dat het bestreden vonnis geen veroordeling ten laste
van aanlegger ten voordele van verweerster velt en hiernit dat aanlegger tegen
laatstgenoemde niet geconclndeerd heeft :
Overwegende, dat, al is door het bestreden vonnis geen veroordeling ten voordele van verweerster en ten laste van
aanlegger nitgesproken, deze evenwel v66r
de rechter over de grond conclnsies genamen heeft welke verzochten om niet-gegrimdverklaring van het hoger beroep van
verweerster en om bevestiging van het
beroepen vonnis, dat beslist heeft dat het
ongeval waardoor verweerder getroffen
was zich op de weg van het werk voorgeclaan had en dat verweerder recht had
op de vergoeclingen, omschreven in de bepalingen van de wetten O}J de vergoeding
van de schade voortsprnitende nit de arbeiclsongevallen; cla t het gecling v66r de
rechter over de grond aldus aangelegd is
tussen ·verweerster en aanlegger die ontvankelijk is om ook tegen haar de voorziening in te richten welke hij ingesteld

heeft tegen het vonnis waarbij zijn eisen
.verworpen zijn;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan aangenomen worden ;
Over het middel, afgeleicl nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1, 3, 9 en 19 van de wetten betreffende de vergoeding van de scliade voortsprnitencle nit de arbeidsongevallen, samengeorclend bij het koninklijk beslnit
van 28 september 1931, gewijzigd door de
wet van 10 jnli 1951, 1 en 2 van de beslnitwet van 13 december 1945 betreffende
de vergoeding cler schacle voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg nuar
of van het werk voordoen, ~'erlengd door
artikel 12 van voormelde wet van 10 juli
1951 tot wijziging van de wet op de vergoeding van de schade voortsprnitende
uit de arbeidsongevallen, doorda:t het bestreden vonnis « voor recht zegt dat geintimeerde ll (eerste verweerder in verbreking) « niet bewijst dat het litigienze ongeval zich op de normale terugweg van
het werk voorgeclaan heeft ll, en, het beroepen vonnis te niet doende, hem zijn
vorclering ontzegt, en deze beslissing voor
aanlegger bindend verklaart, om de reden
dat « gei'ntimeercle, die zijn werk te
Kessel-Lo even na middernacht geeindigd
had, cloor een ongeval getroffen is te Zaventem omtrent 2 nur 25' ll, dat hij « clus
meer dan twee nren nodig gehad heeft
om per automobiel een afstand van ongeveer 20 km. af te leggen ll, waaruit .zon
blijken « dat mitsclien niet als verenigd
zijn aan te zien de omstandigheclen van
tijcl die vereist zijn opclat het ongeval op
de normale weg .naar of van het werk
zich zon hebben voorgedaan ll en clat « geintimeercle ... de bepalingen van de wet op
de arbeiclsongevallen niet kan inroepen ll,
zonder vast te stellen clat de vertraging
waarmede eerste verweercler de terngweg
afgelegd heeft en de abnormale clunr van
die weg hem · toe te rekenen zijn, dan
wanneer : 1 o als de weg naar en van het
werk client verstaan de door de arbeicler
normale af te leggen weg om zich te begeYen naar de plaats waar hij zijn werk
verricht en omgekeercl, en een ongewone
dunr of onderbrekingen in het afleggen
van die weg het begrip van normale weg
in de zin van de besluitwet van 13 december 1945 niet uitsluiten clan in de mate
dat .zij aan het slachtoffer toe te rekenen
zijn en niet veroorzaakt zijn door omstancligheclen onafhankelijk van zijn wil
of door wettige redenen, het bestreden
vonnis derhalve het wettelijk begrip van
het ongeval dat zich op de weg naar en
van het werk voorgedaan heeft geschonden hebbend en niet ten genoege van
recht met redenen omkleed zijnde, doordat het de aanwezigheid niet vaststelt
van de toerekenbaarheicl aan ·eerste ver-
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terugweg, en aldus het Hof van verbreking in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen en na te gaan of de
wet juist toegepast is (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1, 3, 9 en
19 van de wetten op de vergoeding van
de schade voortspruitende nit de arbeidsongevallen, samengeordend bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, gewijzigd
door de wet van 10 juli 1951, 1 en 2 van
de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voort,Spruitende uit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, verlengd door de wet van 10 juli 1951),
2° aanlegger bij · .zijn v66r de rechters
over de grond genomen conclusies deed
gelden dat de ongewone duur van de weg
niet aan eerste verweerder toe te rekenen
was, om de reden dat << zijn houding alsmede de vertraging in het afieggen van
de terugweg ll ten volle gerechtvaardigd
waren, onder meer door het feit dat, daar
zijn arbeid even na middernacht een
einde genomen had, hij geen trein meer
had die hem naar huis kon brengen en
hij bijgevolg het aanbod van zijn werkmakkers hem per auto naar huis terug
te brengen had moeten aannemen en dat,
aann~mende zelfs dat hij in het gezelschap van de andere inzittenden van de
wagen in de loop van de terugweg herhaaldelijk stilgehouden had, het desniettemin zeker was dat hij op die onderscheiden plaatsen het voertuig niet kon
verlaten en zijn weg te voet voortzetten,
het bestreden vonnis voormelde conclusies te dezen aanzien niet beantwoordend
(schending van artikel 97 van de Grandwet) :

zijn vaststellingen heeft kunnen ov;erwegen dat verweerder met zijn vrienden
deel genomen heeft aan drinkgelagen
waardoor de duur van de weg abnormaal
verlengd werd en dat hij het op hem. rus~
tend bewijs niet bijbrengt dat de abnormale tijd die hij besteed heeft om de weg
van het werk af te leggen, te wijten was
aan een geval van overmacht of aan een
rechtmatige oorzaak;
Dat de rechter derhalve .zonder enige
der in het middel aangeduide wetsbepalingen te schehden, heeft kunnen beslissen dat men niet kan besluiten dat de
omstandigheden van tijd verenigd zijn
welke vereist zijn opdat het ongeval op
de normale weg van het werk zich zou
hebben voorgedaan;
Overwegende dat de rechter, zonder het
normaal karakter van de gevolgde weg
en van het door verweerder gekozen verkeersmiddel te betwisten, door voormelde
vaststellingen en voormelde gevolgtrekking de conclusies van aanlegger op passende wijze beantwoord heeft;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;

Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter over de grond blijkt dat
verweerder Declerck te Kessel-Lo gewerkt had tot na middernacht, toen er
geen trein meer was voor Brussel waar
hij, naar hij verklaard heeft, de arbeid
te 4 uur moest hervatten; dat hij, terwijl hij per auto met werkmakkers terugkeerde, te 2 uur 25' slachtoffer werd van
een ongeval; dat, volgens het onderzoek
van de rijkswacht, verweerder en zijn
gezellen verscheidene di·ankgelegenheden
bezocht hebben en onder de invloed van
de drank verkeerd hebben; dat zij meer
dan twee uur nodig gehad hadden om
20 kilometer af te leggen;
Overweg·ende, gewis, dat de normale
weg niet noodzakelijk de rechtstreekse
weg is, doch dat de weg niet meer normaul is wanneer de arbeider met volle
instemming en zonder genoegzame reden
een ongewone omweg maakt of wanneer
een onderbreking van voormelde weg niet
rechtmatig is;
Overwegende dat de rechter volgens

-

Om die redenen, verwE:\rpt de vootziening en veroordeelt verweerster tot de
kosten van de memorie van wederantwoord en, gelet op de wet van 20 maart
1!}48, insgelijks tot de andere kosten van
de aanleg in verbreking.
30 januari 1958. - 1~ kamer. - Voorzitte1', H. Wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, H. Anciaux Hem·y de Faveaux. -- Gelijlcl!uidencle conclns·ie, over
de ontvanlcelijlGheid van de vo01·ziening
doch stTij dige conclttsie oveT de gTort.d
e'I"Va1~,

H. R. Delange, advocaat-generaal.

PleiteTs, HH. Simont en Ansiaux.
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ARBEIDSONGEVAL. BASIBLOON.
WERKVROUW BIJ TUSSENPOZEN ARBEIDENDE.
- TOEPASSING VAN ARTIKEL 6, LID 5, DER
SAMENGEORDENDE WETTEN OP RET HERSTEL
DER SCHADE VOORTSPRUITENDE UIT DE ARc
BEIDSONGEVALLEN.
W annee·r, volgens de vaststellingen door
de rechter oveT de grand, een werlcvronw bij tussenpozen bij haar werlGgevers arbe·idde, rnoet .het basisloon
voo1· de vastle,qging - cler vergoedingen
ingevolge een rwbeiclsongeval verschuldigd, worden vastgesteld overeenlcornstig artUwl 6, lid 5, de·r samengeorden. de wettim op het heTstel der sohade
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(N. V. VERZElKERI!\GSMAATSCHAPPI,r ((LA ROYALE
BELGE ll, T. EOHTGENOTEN VAN DEN BRANDEDE BUYSER.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 maart 1956 ~n boger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6 en inzonderheid
alinea's 3, 4 en 5 van de wetten op het
he'rstel der schade voortspruitende nit de
arbeidsongevallen, samengeordend door
koninklijk besluit van 28 september 1931,
gezegd artikel 6, alinea 3, aangevuld door
artikel 5 van de wet dd. 10 juli 1951, 1
en 2 van de besluitwet van 20 september
1945 waarbij de wet betreffende de vergoeding der schade, voortspruitende uit
arbeidsongevallen, op de dienstboden
wordt toepasselijk gemaakt, 1 van de be. sluitwet van 13 december 19·45 betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen, en 97 van de
Grondwet, doordat de rechters over de
grond, na vastgesteld te hebben dat Maria
Van den Brande, slachtoffer van een ongeval overkomen op de weg van het werk,
als werkvrouw in het huishouden, werkzaam was, een voile dag en twee halve
dagen per week, in dienst van een meester en ook twee halve dagen en een voile
dag per week in dienst van een andere
meester, het bestreden vonnis beslist dat
het basisloon moest vastgesteld worden
overeenkomstig artikel 6, alinea 5, van
de hierboven gezegde wetten, om reden
dat de belanghebbende slechts bij tussenpozen werkte, dan wanneer : 1 o die bepaling het geval bedoelt waarin het slachtoffer, in een onderneming, waarin met of
zonder onderbreking wordt gewerkt ·en
bij tegenstelling met de andere werklieden die daar gebezigd waren, bij tussenpozen werkte of een dagwerk verrichtte
welk een lager aantal uren bedroeg dan
het getal der gewone arbeidsuren en het
bestreden vonnis niet vaststelt dat het in
onderhavig geval zo was· (schending van
de hierboven aangeduide teksten en inzonderheid van de artikelen 6, alinea 5,
-van de hierboven aangehaalde wetten en
97 van de Grondwet); daarenboven verzuimende antwoord te verstrekken op het
middel door de aanlegster hieruit afge(1) Verbr., 25 juni 1956 (B11ll. en PASIC.,
1956, I, 1174) en de nota 1.

leid dat moet bewezen worden « dat bet
aantal uren van normale arbeid in de
onderneming waar het slachtoffer werkte,
normaal hoger is ·dan het aantal uren
werk dat zij werkelijk presteerde ))
(schending van artikel !}7 van de Grandwet) ; 2° bijgevolg, het litigieus geval niet
in de bedoelingen vallende van artikel 6,
alinea 5, van de hierboven aangeduide
wetten, de rechters over de grond het basisloon moesten berekenen overeenkomstig alinea 3 en, in alle geval, overeenkomstig alinea 4, van gezegd artikel 6
(schending van de hierboven aangeduide
teksten en inzonderheid van artikel 6,
alinea's 3 en 4, van de hierboven aangeduide wetten) :
Over het middel in zover het hoofdzakelijk de schending aanvoert van artikel 6, leden 3, 4 en 5 van de samengeschakelde wetten betreffende de arbeidsongevallen :
Overwegende dat bet bestreden vonnis
erop wijst dat de dochter van verweerders als werkvrouw bij twee personen
arbeidde, een voile dag en twee halve dagen per week bij de eerste en twee halve
dagen en een voile dag per week bij de
tweede; dat het daaruit afieidt dat artikel 6, lid 5, van de wet van 24 december
1903 op de arbeidsongevallen, bijgevolg,
ten deze van toepassing is ;
Overwegende dat artikel 6, lid 5, in
twee onderscheiden en onafhankelijke onclerstellingen van toepassing is, namelijk
wanneer cle arbeider bij tussenpozen arbeidt, ofwel wanneer hij dagwerk verricht dat een geringer aantal uren bedraagt dan het getal der gewone arbeidsuren in de onderneming ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
door erop te wijzen, zonder dienaangaande aangevallen te zijn dat het slachtoffer van het ongeval bij tussenpozen bij
zijn werkgevers arbeidde, soeverein vaststelt dat een dier onderstellingen vervuld
is, en alclus wettelijk de door de rechthank gemaakte toepassing van voormeld
artikel 6, lid 5, en van de daarin bepaalde onderstelde bezoldiging rechtvaardigt;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Over het middel in zover het in hoofdorde het gebrek aan antwoord op de conclusies aanvoert (artikel 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat het bestreden vonnis
gepast de conclusies van aanlegster beantwoordt die deed gelden dat moest bewezen zijn dat het getal uren in de onderneming norm:ial ·hager was dan het
getal uren dat de dochter van verweerders werkelijk verrichtte, door erop te
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WlJzen, om de redenen welke het bepaalt
dat « zulke argumentatie tegen de zin alsook tegen de tekst van de aangevoerde
wetsbepalingen indruist >> ;
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
31 januari 1958. - 1<> kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - Gelijlcluidende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter, H. Simont.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.A:RRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST VASTSTELLENDE, ENERZIJDS, DAT IN
PRUISEN, V06R 1842, DE NATIONALITEIT BEPAALD WAS DOOR DE GEBOORTE- OF WOONPLAATS EN, ANDERZIJDS, DAT LEDEN VAN DE
HOGE ADEL DE PRUISISOHE NATIONALITEIT
VERWORVEN HEBBEN TENGEVOLGE VAN RET MEDIATISEREN VAN HUN DOMEINEN. ~ GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
2o NATIONALITEIT.
WET 'vAN 8 JUNI
1909, ARTIKEL 7. VOORWAARDE VAN
WOONPLAATS IN BELGIE NIEl' VERVULD.
SOEVEREINE BEOORDELING IN FEITE.

3° WOONPLAATS. BEVOLKINGSREGISTER. - MELDINGEN GEEN BEWIJS VAN WOONPLAA'l'S OPLEVERENDE.
1o Is niet met tegenstrijdigheid behept
het arrest dat vaststelt, enm·zijds, dat
in Prttisen, v66r 1842, de nationaliteit,
principieel, bepaald wa11 door de geboorte- of woonplaats en, anderzijds,
dat leden van de ho.rte adel, tengevolge
van het bijzonder statttut van deze
lclasse van de maatschappij, de P1'Uisische nationaliteit verwo1·ven hebben
door de inbezitneming van een gemediatisee?·d domein (1).

2° De rechter over de grand beoo1·deelt
soeverein, aan de hand van feitelijlce
elementen, ot de woonplaatsvoorwaa1·de, door het eerste ]icl van a1·tilcel 7
van de wet van 8 juni 1909 op de ve1·-

(1) Raadpl. Brussel, 27 mei 1925 (PAsrc.,
1926, II, 31); 11 juli 1928 (B . .!., 1931, 580;
P. P., 192'8, 348).

werving en het verlies van de nationaliteit vereist, ·al dan niet ve1·mtld is (2).

3° De melclingen van de bevollcin.Qsregiste?·s leveren op zich zelf het bewijs van
de werlcelijlcheid van de woonplaats
n·iet op (3).

(HERTOG DE OROY EN LITISOONSORTEN,
T. DIENST VAN HEl' SEQUESTER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, strijdigheid in de redenen
welke met het ontbreken van redei).en gelijkstaat, 1, 2, 3, 8 van de besluitwet van
23 augustus 1944 op het sequester van de
vijandelijke goederen, en van de interpretatieve besluitwet van .1 augustus 1945,
doordat het bestreden arrest de door aanleggers gevorderde opheffing van het sequester weigert, om de reden dat zij van
Duitse nationaliteit zouden wezen en omdat hun stamvader «Alfred Fran!;ois,
X'• hm·tog, meerderjarig was op het tijdstip toen zijn vader gemediatiseerd werd;
dat hij dus de Pruisische nationaliteit
niet op dat tijdstip verkregen heeft, maar
dat hij ze verkregen heeft naderhand
toen hij, zijn ·vader opvolgend, het domein te Dti.lmen in bezit genomen heeft;
dat, eenmaal de Pruisische nationaliteit
van hertog Alfred Fran!;ois aangenomen
zijnde, zijn .zoon Rodolphe Maximilien,
XI• hertog, geboren te Diilmen, Pruis is
door zijn geboorte op de plaats waar zijn
vader gehuisvest was; dat de XI• hertog
jtwe sangttinis zijn nationaliteit overgedragen heeft op zijn zoon Charles Alfred,
XII" hertog, vader van appellanten >>, aldus de verkrijging van de Pruisische nationaliteit door de stamvader van aanleggers aannemend door het feit van de
inbezitneming van een onroerend domein,
dan wanneer hetzelfde arrest voorts verklaart « dat v66r 1792 het algemeen recht
op de nationaliteit enkel het inlanderschap kende bepaald door de geboorteplaats van d~ enkeling >>; dat daarna «in
de Germaanse streken, het op het jus solis gesteund inlanderschap blijven bestaan is met deze wijziging « dat de woon(2) DE PAGE, bd. I, nr 315 en de nota 2,
Rep. pTat. dT. belge, yo Domicile, nr 9.
(3) Verbr., 18 juli 1881 (Bull. en PAsrc., 1881,
I, 357) ; 4 maart 1907 (ibid., 1907, I, 151); DE
PAGE, bd. I, ur 315; Rep. pmt. d·r. /Jelge,
yo Dmnicile, nr 11.
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de
geboorteplaats
vervangen
heeft ll, en dat tenslotte bij de Pruisische
wet van 31 december 1842 het nieuw beginsel van het jus sang~binis ingevoerd is,
zodat het bestreden arrest zelf erkent dat
de Germaanse en Duitse wetten nooit het
verkrijgen van de nationaliteit door verwerving en inbezitneming van een onroerend domein aangenomen hebben; en over
het tweede middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 9-7 van de Grondwet, 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320. van
het Burgerlijk Wetboek, 24 en 43 van de
« Acte du Congres de Vienne ll van 9 juni
1815, 14 van de << Acte sur la Constitution
federative de I' Allemagne ll van 8 juni
1815, 1, 2, 3, 8 van de besluitwet van
23 augustus 194.4 op het sequester van de
vijandelijke goederen en van de interpre, tatieve besluitwet van 1 augustus 1945,
doordat het bestreden arrest, vaststellend
dat de voorvaderen van aanleggers tot
Auguste Philippe, IX" hertog de Croy, erinbegrepen, het Frans inlanderschap bezaten, verklaart, « om aanleggers de
Duitse nationaliteit j~bre sang~tinis toe te
I~:ennen, dat, al heeft het Wener Congres
bij het beslissen van de mediatisatie enkel staatkundige en geen nationaliteitsvragen in beschouwing genqmen, het
evenwel zeker is dat de mediatisatie van
de IXe hertog de Croy tot gevolg gehad
heeft hem tot onderdaan van de Koning
van Pruisen te maken; dat zij dienvolgens, althans door de wetgevende uitvoeringsbepalingen en inzonderheid door de
<< Haute Instruction ll van 30 mei 1820 de
nationaliteit van de hertog bepaald
heeft ll, zulks zonder te antwoorden op
de door aanleggers genomen conclusies,
dan wanneer aanleggers bij conclusies deden gelden << dat ongetwijfeld gemediatiseerde prinsen onderdanen zijn kunnen
worden van de Staten waarbij hun vroeger i=ediate bezittingen ingelijfd .zijn,
doch dat dit onderdaanschap alsdan niet
nit de mediatisatie, maar nit het inlanderschap van de gemediatiseerden voortspruit; dat noch het Wener Congres, noch
de « Acte de la Constitution federative
de l' Allemagne ll tot voorwerp of tot doel
gehad hebben nationaliteitsvragen te regelen; dat, wanneer de mediatisatie betrekking gehad heeft op prinsen van
vreemde nationaliteit (bij voorbeeld de
Looz-Corswarem), .zij geen weerslag gehad heeft op de nationaliteit; dat de aan
de gemediatiseerden verleende bijzondere
rechten (onder meer deel nit te maken
van de << Chambre des Seigneurs ll) hun
nit aanzien van de persoon toegekend zijn
en niet wegens hun nationaliteit; dat de
eed van trouw welke zij dienden af te
leggen (overblijfsel nit het Ieenroerig tijdperk) door hen enkel als subditi t01·enses
afgelegd werd; zij leg den die eed af als
bezitter van een domein waaraan bijzon-

dere rechten verbonden waren ll, op welke
argumentatie het bestreden arrest, hetwelk anderzijds vaststelt dat de nationaliteit van het inlanderschap afhing, generlei antwoord verstrekt :
Overwegende dat, zo het arrest vaststelt, enerzijds, dat tot met de Bruisische
wet van 31 december 1842 het algemeen
recht omtrent de nationaliteit aileen het
inlanderschap kende, bepaald door de geboorteplaats van de enkeling of, later,
door zijn woonplaats, het anderzijds erop
wijst dat ingevolge het Verdrag van Parijs, het domein van Diilmen, alstoen in
het bezit van Auguste Philippe, IX6 hertog de Croy, gemediatiseerd en bij Pruisen ingelijfd werd, da t de << Instruction ll
van 30 mei 1820 betreffende de tenuitvoerlegging van het decreet van de Koning
van Pruisen van 21 juni 1815 in artikel 2
bepaalt dat de ,eertijds immediate edelen,
als eerste aan de Koning onderworpen
edelen, uit aanmerking van hun persoon
en hun familie, voor zoveel deze tot de
prinselijke en grafelijke huizen behoren,
en uit aanmerking van hun gemediatiseerde goederen, de bijzondere rechten en
voorrechten genieten welke hun verleend
zijn bij het decreet van 21 juni 1815 en
de « Acte de la Confederation Germanique ll van 8 juni 1815 in artikel 14, naardien zij gehouden zijn tot de plichten die
uit hun onderdaanschap van de Koning
voortvloeiE:n; dat dezelfde «Instruction ll
in artikel 3 bepaalt dat de hoofden der
gemediatiseerde families bij elke regeringswisseling « en bij het in het bezit
treden van· ·het gemediatiseerd domein,
ons (aan de Koning) alsmede onze opvolgers in de regering trouw moeten betuigen ll en zich ertoe moeten verbinden eerbied, loyaliteit en gehoorzaamheid te betuigen aan de Koning en aan zijn opvolgers « als wettige soeverein uit aanmerking van mijn persoon, van mijn gemediatiseerde goederen en van mijn voorrechten ll;
Overwegende dat deze vaststellingen,
welke het bijzonder statuut kenmerken
van de personen die << tot de eerste klasse
van de adel ll behoren, niet in strijd zijn
met de vaststelling dat, in de regel, de
nationaliteit in Pruisen, v66r 1842, bepaald werd door de geboorte- of de woonplaats;
.overwegende, ap_derzijds, dat de vorenaangehaalde vermeldingen van het arrest
een passend antwoord opleveren op de in
het tweede miildel ingeroepen conclusies ;
waaruit volgt dat het eerste en het tweede mid del feitelijke grondslag missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 8 juni 1909 op de verwerving en het
verlies van de nationaliteit, 102, 103, 104,
105, 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 13W van
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Grondwet, doordat het bestreden arrest,
na erkend te hebben dat aanlegger Charles Rodolphe, hertog de Croy, geboren te
Brussel uit in Belgie geboren ouders, als
er een verblijfplaats hebbend ingeschreven geweest is in de bevolkingsregisters
van Brussel, Oudergem en Ukkel van
24 december 1906 tot 10 april 1913 en op
11 april 1910 in zijn tweeentwintigste jaar
getreden is, en na bovendien erkend te
hebben dat hij er bij zijn moeder woonde
en « dat in de .zin van artikel 7 van de
wet van 8 juni 1909 er mag aangenomen
worden dat geintimeerde (aanlegger)
voornamelijk gevestigd geweest is op de
plaats waar hij een merkelijk deel van
zijn bestaan doorgebracht heeft, waar hij
zijn haardstede had en waar het middelpunt van zijn gevoelsleven lag ll, evenwel
weigert hem de nationaliteit van Belg toe
te kennen bij toepassing van voormeld
artikel 7 van de wet van 8 juni 1909, omdat aanlegger als officier in het Duits leger werd opgenomen, « dat hij tot luitenant werd benoemd en ingedeeld werd bij
het regiment der lijfwachten dat gekazerneerd was te Potsdam waar hij in
dienst bleef van 1909 tot einde april of
begin mei 1913; dat hij vervolgens bij de
reserve ingedeeld werd ll, waaruit het arrest besluit dat aanlegger dus zijn tweeen-.
twilitigste jaar niet in Belgie doorgebracht heeft, dan wanneer het bestreden
arrest anderzijds zelf erkent dat onder
woon- of verblijfplaats in de zin van artikel 7 van de wet van 8 juni 1909 niet
te verstaan is de plaats waar de betrokkene « zijn tweeentwintigste jaar doorbracht ll, doch de plaats waar hij « een
merkelijk deel van zijn bestaan ll doorgebracht heeft, « waar hij zijn haardstede
had en waar het middelpunt van .zijn gevoelsleven lag ll, en dat de inschrijvingen
in de bevolkingsregisters hiervan het bewijs opleveren, en dan wanneer het bestreden arrest geen antwoord verstrekt
op de conclusies van aanlegger die deed
gelden dat, al had hij een stage gedaan
als officier in een Duits regiment, welke
faciliteit hem toegestaan was als lid van
een gemediatiseerde soevereine familie,
hij door die stage de Duitse nationaliteit
niet verkreeg en dat hij slechts eeii cc gast
van het leger ll was, hieruit besluitend
cc dat dus aan deze stage evenmin een invloed toe te kennen is op de woonplaats
welke in beschouwing client te worden
genomen voor de toepassing van artikel 7
van de wet van 8 juni 1909 als aan een
verblijf in een buitenlandse universiteit
of in enige buitenlandse inrichting ll
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eerste verweerder, die op 11 april19'10

in ZlJn tweeentwintigste jaar getrederr
was, tussen 11 april 1910 en 11 april 1911
bij voortduring in Duitsland gehuisvest
was, ingeschreven zijnde te DiHmen,
Schlossestrasse 14; dat niet blijkt dat hij,
meerderjarig geworden zijnde, werkdadig
de wil geuit heeft de Belgische nationaliteit te verwerven of zich in Belgie te
vestigen; dat hij verzocht als officier tot
het Duits leger te worden toegelaten, dit
bekwam en te Potsdam in dienst bleef
van i909 tot einde april of begin mei 1913;
dat hij zijn tweeentwintigste jaar niet in
Belgie doorgebracht heeft;
Overwegende dat het arrest aan de
hand van deze feitelijke elementen door
een soevereine beoordeling welke buiten
de beoordelingsbevoegdheid van het hof
valt, wettelijk heeft kunnen beslissen dat
ten deze de woonplaatsvoorwaarde, omschreven in artikel 7 van de wet van
8 juni 1909, niet vervuld was;
Overwegende dat, de inschrijvingen in
de bevolkingsregisters in Belgie waarop
het arrest wijst krachteloos waren, naardien deze inschrijvingen niet op zichzelf
het bewijs van de werkelijkheid van de
woonplaats kunnen opleveren;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger in ZlJn conclusies betoogde dat de officiersstage die
hij als lid van een prinselijke, eertijds
soevereine familie in het Pruisisch leger
vrijwillig geclaan · had, noch hem de
Duitse nationaliteit kon doen verkrijgen,
noch een invloed kon uitoefenen op de
woonplaats welke voor de toep:issing van
artikel 7 van de wet van 8 juni 1909 in
aanmerking client te worden genomen;
Overwegencle clat het arrest deze verklaringen impliciet doch passend beantwoordt door erop te wijzen clat aanlegger
gedurende zijn tweeentwintigste jaar op
zijn verzoek als officier in het Duitse leger een cliensttijcl volbracht, en door clit
feit te laten gelden onder andere feiten
welke het opsomt, om uit deze omstandigheden af te leiden clat aanlegger tijdens
zijn tweeentwintigste jaar in Belgie geen
werkelijke woonplaats gehad heeft die
blijkt uit een genoegzame bestenclige vestiging in dit land om toevassing van voormelcl· artikel 7 te reclltvaardigen;
Overwegende clat geen van de onderdec
len van het micldel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
31 januari 1958. - le kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raaclsheer waarneinend voorzitter. - Verslaggever, H. Bareel. ~ Gelijlcl7tidende conchtsie, .H. Ro-
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della Faille d'Huysse.
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KAMER. -

3 fehruari 1958

JliliLITIE. -

UITSTEL EN VRIJ,LATING VAN
DIENST OP l'>IORELE GROND. VERWERPING
VAN EEN AANVRAAG OM VRI.JLATING VAN DIENST
ALS KOSTWINNER. BESLISSING GESTEUND
OP HET FElT DAT DE GEHUWDE ZUSTER VAN
DE DIENSTPLICHTIGE IN STAAT IS TE ZORGEN
VOOR RET ONDERHOUD VAN DE MOEDER WEDUWE. WETTELIJKHEID.

De verwm·p·ing van een aanv1·aag om vnJlaUng van clienst als lcostwinner is wettelijk gerechtvaarcligil cloor cle vaststelling clat cle gehttwcle zttster van cle
clienstplichtige in staat is te zorgen
voor het onclerhoucl van cle moecler wecluwe, zelfs zo cleze zttster rnet cle moecler niet samenwoont (1). (Wet van

15 juni 1951, art. 17, 4°, en 10, par. 2,
10.)
(HERBILLON.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 september 1957 gewezen
door de hoge militieraad;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat aanlegger in zijn conclusies
de hoge militieraad verzocht had voor
recht te zeggen, enerzijds, dat de dienstplichtwet niet voorziet dat het op de
bloedverwanten in de zijlinie of op de
aanverwanten van zijdelingse bloedverwanten van de dienstplichtige rust bij te
dragen tot het onderhoud van de moeder
weduwe wanneer hun inkomsten aanzienlijk geacht worden, anderzijds, dat, om
de vrijlating te genieten, het voor de
dienstplichtige volstaat dat zijn ingebracht bedrijfsinkomen voor het gezinsonderhoud onmisbaar is, naardien de wet
trouwens .niet bepaalt onder welke voorwaarden de zijdelingse bloedverwanten
van de dienstplichtige of hun aanverwanten tot verlening van bijstand zouden
moeten gehouden zijn, dan wanneer de
bestreden beslissing op die punten geen
(1) Verbr., 20 april 1953 (A,-,·. Yerb1·., 1953,
blz. 565; Bull. en PAsrc., 1953, I, 637); 21 december 1953, twee arresten, en 16 juni 1954
(Bull. en PASIC., 1954, I, 352, 353 en 886).

recht spreekt en geweigerd heeft die punten van eis in te willigen :
Overwegende dat de hoge militieraad
beslist << dat de in het dispositief van de
conclusies van appellant voorkomende
punten van eis niet kunnen toegewezen
worden; dat zij immers ertoe strekken
door de raad beslissingen van reglementaire aard te doen uitspreken welke zowel de bevoegdheid van de raad als het
voorwerp van de eis te buiten gaan »;
Overwegende dat de rechter over de
grond door deze beschouwingen de door
aanlegger voorgestelde middelen beantwoord heeft en aldus voldaan heeft aan
de vormverplichting gesteld door artikel 97 van de Grondwet;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 12, 4°, van de wet
van 15 juni 1951 op de dienstplicht, doordat de bestreden beslissing de op evengemelde bepaling gesteunde eis verworpen heeft, om de reden dat de inkomsten
van de zuster van aanlegger en haar echtgenoot hen in staa t stellen te zorgen voor
het onderhoud. van aanleggers moeder,
dan wanneer, ten ·aanzien van de dienstplichtwet, aileen worden aangemerkt als
mogelijke kostwinners de personen die
leven met diegene die de bijstand behoeft:
Overwegende da t de bestreden beslissing luidt « dat de hulp welke de gehuwde
zuster van appellant in onderhavig geval
aan de moeder kan verstrekken appellant
cle door hem ingeroepen hoedanigheid van
kostwinner doet verliezen >>;
Overwegende dat noch nit artikel 12,
4°, van de clienstplichtwet, noch nit artikel10, paragraaf 2, 1°, waarnaar deze bepaling verwijst, blijkt dat aileen de inkomsten van de tot bijstandverlening gehouden personen die met de moeder weduwe samenwonen in aanmerking mogen
worden genomen voor het beoordelen van
de hoedanigheid van kostwinner in
hoofde van de dienstplichtige die zich op
deze hoedanigheid beroept;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
3 februari 1958. - 2" kamer. - Voorz'itter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Vet·slaggeve,·, H. Valentin.
- Gelijlclttidencle concl·usie, H. Paul Ma-

haux, advocaat-generaal.

