-364ger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en
della Faille d'Huysse.
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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.
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MILITIE. UITSTEL EN VRIJLATING VAN
DIENST OP MORELE GROND. KOSTWINNER.
IN AANMERKING TE NEMEN INKOMEN. ~
NETIO-INJ<OMS'.rEN DER ONROERENDE GOEDEBEN. KADASTRAAL INKOMEN.

Het in aanmerlving te nemen inlcomen,
om te beoordelen of een dienstpliohti.qe
lcostwinner is, omvat onder me~r het
netto-inkoinen de'r onroerende goederen,
dU wil zeggen het kadast1·aal inkomen
dezer goederen (1). (Wet van 15 juni

1951 art. 10, par. 2, 1°; wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld op 15 januari 1948, art. 5 en
33.)
(HORLAIT.)
ARREST

(2).

HEJT HOF; - Gelet op bet bestreden
arrest van bet bof, van 1 april 1957,
waarbij de zaak verwezen wordt naar de
boge militieraad, anders samengesteld;
Gelet op de beslissing, op 2 october
1957 door dit recbtscollege gewezen;
Over bet enig middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 10, paragraaf 2, 1 o; van de wet van 15 juni 1951
op de dienstplicbt, 3, 4, 5, 14, 15 tot 19,
25 tot 30bis inbegrepen van de samengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gewijzigd door de wetten
van 30 juni 1951, 28 maart 1955 en 14 juli
1955, doordat de bestreden beslissing, om
de inkomsten van de ouders van aanlegger te ramen, bij de netto-bedrijfsinkomsten van de vader alsmede bij de andere
inkomsten bet kadastraal inkomen voegt
van de hem toebeborende goederen, dan
wanneer, aangezien bet kadastraal ink omen niet aan de bedrijfsbelasting onderworpen en een fictief inkomen is, dit inkomen geen werkelijk inkomen uitmaakt :
Overwegende dat artikel 10, paragraaf 2, 1 o, van de wet van 15 juni 19'51
bepaalt dat bet in aanmerking te nemen
inkomen om een dienstplicbtige als kostwinner te kunnen bescbouwen zijn, enerzijds, bet bedrag der in de bedrijfsbelasting belastbare bedrijfsinkomsten, anderzijds, alle andere netto-inkomsten ongeacbt de bron, in dier voege dat « netto ll
(1) Verbr., 7 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 495).
(2) Het hof heeft een eerste arrest in deze
zaak gewezen op 1 april 1957 (A1'1'. Verbr.,
1957, blz. 642; Bull. en PAsrc., 1957, I, 931).

dient verstaan in de betekenis die dat
woord beeft in de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen;
Dat bieruit volgt dat onder « netto-inkomsten ll dienen te worden verstaan de
bedragen die ten grondslag liggen aan de
specifieke belasting die op elk dier lJedragen geheven wordt;
Overwegende dat artikel 5 van de samengescbakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalt dat bet kadastraal inkomen « bet gemiddeld normaal
netto-inkomen van een jaar vertegenwoordigt ll en dat artikel 33 van dezelfde wetten bepaalt dat de grondbelasting op de
voet van voormeld kadastraal inkomen
berekend wordt;
Dat bieruit volgt dat de bestreden beslissing, door in de inkomsten van de
vader van de dienstplicbtige het bedrag
van bet kadastraal inkomen van zijn goederen op te nemen, de wet juist toegepast beeft;
Dat bet middel naar recbt faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning.
3 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Sobier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Valentin.
- Gelijlclwidende oonolnsie, H. Paul Mahaux,
advocaat-genera~l.
Pleiter,

H. Oblin (van de Balie van Bergen).
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VEJRKEJEJR. WEGCODE, ARTIKEL 26-1.
0NVOORZIENBARE HINDERNIS. BEGRIP.

Uit het teit dat een voetganger, onregelmatig op de ?'ijbaan gaande, onmiddellijk v66r het ongeval sohttin naar links
toe gegaan ·is, heett de t·eohter over de
grand lcttnnen afieiden dat deze b·eweging een onvoorzienbare hinclernis heett
witgemaalct voor de bestuurder die deze
voetganger links inhaalde (3). (Wegcode, art. 26-1.)
(MAGNEE, T. DERAYEMAEKER.)
AHREST.

HEJT HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 6 mei 1957 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
(3) Vergel. verbr., 30 maart 1953 (An·.
Ve1'br·., 1953, blz. 519; Bull. en PAsrc., 1953, I,
585); 22 maart en 10 mei 1954 (Bull. en PAsrc.,

1954, I, 643 en 768).

-366l. Aangaande de over de pnblieke yordering gewezen beslissing
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat de overweging van het bestreden arrest, naar lnid van welke
« niets toelaat de verklaring van Derayemaeker ter zijde te schniven, volgens
welke l\fagnee juist v66r de aanrijding
schnin naar links toe zon gegaan zijn- '',
in strijd is met : 1 o de door de correctionele rechtbank overgenomen overweging van het vonnis van de rechtbank
van politie, welke lnidt « ... afgezien van
het feit of hij (l\fagnee) al dan niet op
het ogenblik van het ongeval zich naar
voormeld begaanbaar trottoir heeft willen begeven ''• 2° het dispositief van het
vonnis dat JVIagnee vrijspreekt van de
telastlegging de rijbaan overgestoken te
zijn zonder zich ervan te vergewissen dat
hij het kon doen zonder het verkeer van
de bestuurders te hinderen :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is bij gelJrek aan belang
voor zoveel zij gericht is tegen de beslissing waarbij aanlegger vrijgesproken is
yan de inbrenk op artikel 48, 5, van de
Wegcode;
Overwegende dat de veroordeling van
aanlegger nit hoofde van inbrenk op artikel 48-1, van dezelfde code gerechtvaardigd is door de vaststelling dat aanlegger « te voet op de rechterkant van de
rijbaan ging ... dan wanneer het daartegenover gelegen trottoir over geheel de
lengte begaanbaar was '';
Overwegende dat de in het middel aangehaalde beschouwingen aan deze telastlegging vreemd ·zijn en dat het middel
dienvolgens van belang ontbloot is in zover het tegen die beschonwingen opkomt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de snbstanWlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
1 H. Aangaande de over de bnrgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending · van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek en 26-1 van de Wegcode, doordat, aangezien het bestreden
vonnis niet vaststelt dat l\fagnee's beweging naar links toe voor beklaagde Derayemaeker een onvoorzienbare hindernis

(1) Raadpl. Wetboek van burgerlijke rechtspleging, ar tikelen 8, 42, 808 en 1040 ; Panrl.
belges, yo Audience des cowrs et t1ibunaux,
nrs 119 tot 121, yo Jugernents et arrets,
nrs 300 en 301; verbr., 22 october 1945; Bull.

zon hebben uitgemaakt, de vrijspraak
van laatstgenoemde niet ten genoege van
recht gemotiveerd is :
Ove1·wegende dat, waar het verklaart
dat niets toelaat de verklaring van Magnee ter zijde te schuiven volgens welke
l\fagnee << jnist voor het ongeval '' schui:ri
naar links toe zou gegaan zijn, het be·
streden vonnis impliciet doch op ondubbelzinnige wijze vaststelt dat deze beweging _een hindernis uitgemaakt heeft die
verweerder niet kon voorzien;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 febrnari 1958. - 2" kamer. - Voorzittm·, H. Sohier, raadsheer waarnemehd
voorzitter. - Ve-rslaggever, H. Valentin.
- Gelijlclttidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Ple·iters,
HR. Merlot (van de Balie bij het Hof
van beroep te Lnik) en Simont.
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN. -

UrTSPRAAlL - VONNIS UITGESPROKEN BUITEN
HET VOOR DE RECHTBANK DIENEND GEJlOUW.
- WETTELi.m:HEID. - VoonwAARDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN. - VERKEER. - VEROORDELING WEGENS EEN INBREUK OP ARTIKEL 7-2 VAN DE WEGCODE. ]'\'{ELDING, IN DE JlESLISSING, VAN DEZE REGLEMENTAIRE BEPALING. - GEMOTIVEERDE BESLISSING TEN AANZIEN YAN DE BESTANDDELEN
VAN DE INBREUK.
1° Indien de vonnissen in beginsel gewezen moeten worden in de lolcalen wellce
voor de rechtsbedeling dienen, lwnnen
zij noohtans, desnoods, in ande1·e lolcalen gewezen worden, voor zoveel de vereisten van openbaarheid in acht genamen 'WOrden (1). (Grondwet, art. 97.)
2° Is naar recht _qemotivee!'d, ten aanzien
van de bestanddelen van de inbrettlc die
bestratt wordt, de beslissinu, een vefoordeling ttitsprelcende weuens inbreuk
op artilcel 7-2 van de W egcode, die deze
reglementaire bepaling vermelllt, zonder, als toegepaste be11alingen, de bepalingen aan te halen rUe voor de verkeerstelcens gelden naar dewellce de belclaagde zich niet gedragen heett (2).
en PASIC., 1945, I, 251) en 3 juli 1950 (Arr.
Ve1"b1·., 1950, blz. 691; Bull. en PAsrc., 1950, I,
789, en de nota onder dit laatste arrest).
(2) Raadpl. verbr., 16 december 1957, supra,
bh. 231; Bull. en PASIC., 1958, I, 412 ..
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367 ;._
(LOODTS, T. MARCASSIN EN CONSOHTEN.)
AHREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 mei 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Bergen;
' I. Aangaande de beslissing gewezen
over de publieke vordering welke ingesteld is ten laste van :
1o Verweerder Marcassin :
Overwegende dat aanlegger .zonder hoedanigheid is om zich tegen deze beslissing
te voorzien;
·
2° Aanlegger :
Over het eerste ·middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 96 en 97 van
de Grondwet, 104.0 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 153, 155, 176
en l!JO van het Wetboek van strafvordering, 16 en 14.6 van de wet van 18 juni
1869 op de rechterlijke inrichting, doordat het bestreden vonnis niet uitgesproken is op de plaats waar de Rechtbank
van eerste aanleg te Bergen zitting houdt
en in het voor de terechtzittingen dienend
gebouw, en doordat mitsdien de voorwaarden van openbaarheid en plechtigheid 'van de uitspraak op een openbare
terechtzitting, zoals de wet ze eist, niet
in· acht genomen zijn, zonder dat trouwens genoegzaam vastgesteld is dat een
volstrekt beletsel om zulks te doen aanwezig was of dat het onmogelijk was de
debatten weder te openen en te voorzien
in de vervanging van de belette magistr·aat zodat het niet mogelijk is de wettelijkheid van het uitspreken van het
vonnis te toetsen :
Overwegende dat in het proces-verbaal
der terechtzittingen, op 23 mei 1957 gehouden door de Correctionele Rechtbank
te Bergen, vastgesteld is, enerzijds, dat
« daar de zetel niet regelmatig samengesteld is ingevolge de ziekte van de heer
rechter Brenez, de rechtbank de uitspi·aak in deze zaak verdaagt tot op de
buitengewone
openbare
terechtzitting
welke heden te halftwaalf 's voormiddags
zal gehouden worden in de clinique Saint.Joseph, avenue Reine Astrid te Bergen ll,
anderzijds, dat, de zaak op dezelfde dag
opgeroepen zijnde op de plaats en het uur
als hierboven aangeduid, de rechtbank,
regelmRtig samengesteld uit de HH ... , na
beraadslaging uitspraak doende, haar
vonnis wijst in buitengewone openbare
terechtzitting;
Overwegende dat in het bestreden vonnis vastgesteld is dat het in buitengewone
terechtzitting uitgesproken is, met alle
deuren geopend, in de kliniek te Bergen

waar een van de leden v ~
pleegd werd, in tegenvv-- n d~ ze!el verdeze Ieden, van het opell._ 'Qordigh~rq . van
en van de griffier, de par~~~ar . mmrsterie
of hun raadslieden behoo ~J.e.n m de. zll:ak
zijnde;
....._-l!Jk verwittrgd
Overwegende dat ieder
. .
bare terechtzitting dient t:: ""onms m opensproken en dat, voor het ~ worden uitgevoorschrift, de vonnissen :t~alev~n van dit
ten gewezen worden in q lJ. begmsel moevoor de rechtsbedeling di~ lokalen welke
::t:len ·
Dat deze regel evenw~l :
strikt is dat hij geen u:i_ 1:: met . zodanig
lijden;
zondermg mag
Dat de wet zelf een aa:r::._ .._
gen bepaalt en dat ~ Lal nitzonderinrechtsbedeling vereist da_
deugdelijke
rechtbanken desnoods b.
de hoven en
kunnen wijzen in andere jtn beslissing~n
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•
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waar rlit erop wijst dat :;;o;. _vastgesteld IS
heeft in de kliniek « waal:~J plaats gehad
van de zetel verpleegd \\> een der leden
vonnis uitdrukkelijk vast erd ll ; dat het
rechtzitting openbaar gew-:;;;telt. dat de teeest Is·
Dat het middel naar re~
'
1 faalt;
"1t
Over het tweede middel
schending van artikel 97 ' afgeleid nit de
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veroordeelt, de tegen ver\\>3 ll verweerders
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tise te beantwoorden dat om een expersubsidiair gedaan is in Zij door. aanlegger
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der de verwerping erval:J. a tortw!·~ zondan wanneer ieder VOlllJ.' te motlveren,
dient omldeed te zijn : l~;~ met redenen
Overwegende dat aanle
.
. ..
verzocht om aanstelling v gger subsidiair
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._.
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te gaan op een verzoek dat bijgevolg niet
meer dienend was ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet; doordat · het bestreden vo'nnis aanlegger uit hoofde van de telastlegging . a tot een geldboete veroordeelt ter
zake van niet inachtneming van de met
het oog op de regeling van het verkeer
aangebrachte signalisatie, het teken naar
de vorm regelmatig en voldoende zichtbaar zijnde, zulks door na te laten stil
te houden bij een teken nr 26 hetwelk
de door hem gevolgde weg « secundair
maakte ten opzichte van een zijweg
rechts van hem waarvoor voorrang gold ll,
zonder de elementen vast te stellen welke
wettelijk een inbreuk uitmaken aangezien het niet wijst op de nauwke{lrige betekenis van het teken nr 26, en zonder
deze beslissing naar recht met redenen
te omkleden, nu het artikel !H van het
koninklijk besluit van 8 april 1954 op de
politie van het wegverkeer en artikel 3
van het koninkli.ik besluit van 15 juni
1.954 niet aanhaalt :
Overwegende dat de bewezen verklaarde telastlegging in de bewoordingen
van artikel 7-2 van de Wegcode gesteld
was;
Overwegende dat het teken nr 26, hetwelk aanlegger volgens het vonnis niet in
acht genomen heeft, de bestuurder die
diegenen moet laten voorgaan welke de
weg volgen die hij gaat oprijden, verbiedt
zulks te doen zonder te hebben gestopt;
Overwegende dat de rechter over de
grond erop wijst dat aanlegger, « zoals
hij zelf bekend heeft, nagela ten heeft er
stil te !louden ll ;
.
Dat die reden volsta.at om de veroordeling in feite te rechtvaardigen, bij gebrek aan conclusies op dit punt;
Dat de gecritiseerde reclen dienvolgens
ten overvloede gegeven is en da t het middel, in zover het daartegen opkomt, niet
ontvankelijk is;
·
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, om zijn beslissing ten aanzien
van de bestanddelen van de inbreuk die
hij -bestraft naar recht te rechtvaardigen,
door verwijzing naar het beroepen vonnis, artikel 7, 2, van het koll.inklijk besluit van 8 april 1954 aanhaalt;
Dat,_ aangezien deze bepaling de verplichting vermeldt waarvan de schending
door de rechter bestraft werd, deze niet
behoefde andere wetsbepalingen aan te
halen, die welke hij inriep volstaande om
de bestanddelen van de inbreuk te bepalen;
Dat het 1niddel derhalve niet gegrond
is;
Over het vierde middel, afgeleid nit de

schending van de artikelen !17 van de
Grondwet, 12, paragraaf 1, 16, paragrafen 1, 2 en 4, 17, 20 en 25, paragraaf 2,
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdende Algemeen Reglement on de
politie van het wegverkeer, 1 tot 3 -vari
het koninklijk besluit van 15 juni 195~
waarbij het gewijzigd is, 418 en 420 vah
het Strafwetboek, doordat het bestreden
vonnis aanlegger tot een straf veroordeelt nit hoofde van de telastlegging D
(inbreuk op artikel 12, 1, van de Wegcode) en tot vergoedingen jegens de verwerende burgerlijke partijen, onder m~e~
wegens de verwondingen waarvan all~n
clie telastlegging oorzaak was de telastleggingen A. en B tegen verw~erder Marcassin niet bewezen verklaart en de re.chtbank onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van aanleggers burgerlijke vo~de
ring tegen Marcassin en Puche, om de
redenen .dat een teken nr 26 de rechtlijnige rijweg die aanlegger volgde secundair maakte ten opzichte van een rechts
van hem gelegen zijweg, dat aanlegger,
om de doorgang van de voertuigen die
de prioritaire · zijweg in- en uitreden in
acht te·nemen, bij hun nadering zich binnen de verlenging van die weg op de zijne
had dienen te )louden, dat hij zulks niet
deed aangezien bij, naar links afwi.ikende op de rijweg in de verlenging van
de prioritaire zijweg, zich bevoncl op de
baan van het door Marcassin bestuurde
en in tegengestelde richting rijdende
voertuig, dat hij zich zodoende schuldig
gemaakt heeft aan de telastlegging D die
alleen oorzaak was van de botsing tussen
de voertuigen en daardoor van de verwondingen aan de in de telastlegging A
vermelde personen, en dat Marcassin niet
aan te wrijven is niet voldoende rechts
gereden te hebben, want hij sloeg toen
links af naar de prioritaire zijweg, aldns
de rechtlijnige weg die hij totc1antoe
volgde verlatend, en hij was ertoe gehouden zich naar links te begeven zoals hij
deed krachtens artikel 25 van het besluit
van 8 april 1954, << clan wanneer aanlegger
in zijn zo hoofd- als aanvullende conclu. sies deed gelden da t hij niet naar rechts
kon uitwijli:en, doch ongeveer het midden
van de rijweg diende te houden daar nit
de richting Brussel een file voertuigen
aankwam cUe de viadukt naar de steenweg op Bergen afreclen en hem reglemt>ntair beletten c1ichter bij de rechterrancl
van de rijweg te rijden ll :
Overwegencle dat aanlegger in zijn conclusies, om zich te verdecligen tegen de
op artikel 12; J._, van de Wegcode gesteunde telastlegging, de in het middel
uiteengezette stelling naar voren bracbt;
Overwegende dat het bestreclen vonnis
zich ertoe beperkt erop te wijzen dat aanlegg·er naar links is afgeweken, doch het
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verweer niet beantwoordt dat, volgens
11anlegger, zijn rijwijze rechtvaardigde;
Dat het middel gegrond is;
II. Aangaande de beslissing gewezen
over de burgerlijke vorderingen, ingesteld
zo:wel door Loodts tegen Marcassin en
Puche als door Puche, Marcassin en Roland tegen aanlegger :
@verwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de tegen aanlegger als bewezen aangeziene telastlegging snb littera D (inbreuk op artikel 12) de enige
oorzaak is van het ongeval en van de
schaclelijke gevolgen die het met zich gebracht heeft;
Dat, bijgevolg, de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering welke op die inbreuk betrekking
had vernietiging met zich llrengt van de
beslissingen gewezen over de zowel door
als tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vorderingen, die het gevolg van de
eerste beslissing zijn ;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen vonnis, cloch enkel in zover het, door
een eigen beschikking recht cloencle, aanlegger nit hoofde van de telastlegging D
tot een gelclboete van 25 frank veroorcleelcl heeft en bet, bij bevestiging recht
cloencle, over de tussen partijen aanhangig gemaakte burgerlijke vorcleringen beslist heeft; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
lleslissing; veroordeelt aanlegger tot een
derde en verweerders tot twee dercle van
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Doornik, zetelende in hoger beroep.
3 februari 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
- Gelijlclu,idende concl~tsie, H. Paul Mahaux,, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Pil·son.
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VERKEER. - 0MGEKEERDE DRIEHOEK.
TWEE OPEENVDLGENDE KRUISINGEN. - DillEHOEK ENKEL TEN OPZICHTE VAN DE TWEEDE
KRUISING OP EEN BEHOORLIJKE AFS'l'AND GEPLAATST. - BESLISSING DA1' DEZE DRIEHOEK
E~'KEL OP DE TWEEDE KRUISING VERPLICHTEND IS. - SOUVEREINE BEOORDELING VAN
DE RECHTER OVER DE GROND.
Wanneer een ovenbare weu achtereenvolgens twee ovenba1·e wegen lcntist, leidt
,de rechter over de grand die in teite
vaststelt, naar de omstandigheden en

VERBR., 1958. -
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de plaatsgesteldheid dat een omgelveerde driehoek enlcel ten opzichte varn
de tweede krnising « op een behoorlijlce
afstand >> geplaatst is, wettelijk at dat
dit telcen enlcel op de tweede lcrnising
verplichtend is (1). (Wegcode van 1 fe-

bruari 1934, art. 131-4.)
(ROCK, T. VAN DER AA.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 22 october 1955 en 13 juni
1957 gewezen door het Hof van beroep te
Luik, correctionele kamer;
I. Over de voorziening, in zover zij tegen het arrest van 22 october 1955 gericht is :
Over het midclel, afgeleicl nit de schen·
ding van de artikelen 51-4 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934 gewijzigd door het besluit van de Regent
van 16 october 1947, en 131-2 en 4 van het
koninklijk besluit van 1 februari 1934,
doorclat het arrest, na in feite vastgesteld
te hebben dat het teken omgekeerde clriehoek nr 7 van de bij voormelcl koninklijk
besluit gevoegde tabel I te dicht bij de
weg die de burgerlijke partij nadercle geplaatst was, beslist dat clit teken haar
niet verplichtte de doorgang vrij te laten
yoor de gebruiker van de weg die zij naderde, maar voor de gebruiker van de
volgende weg, dan wanneer artikel 131-4,
de rechter over de feiten niet toelaat te
beslissen dat dit teken nr 7 de bestuurcler
aanduidt dat hij de doorgang moet vrijlaten voor de voertuigen welke rijden op
een van de wegen die hij gaat naderen
- ten cleze de weg die hij gaat naderen
na een eerste kruispunt overgestoken te
zijn - doch enkel op de weg die hij nadert; doordat het an·est deze artikelen
verkeerd toegepast heeft door te beslissen
clat het cleel van de openbare weg dat ligt
tussen de eerste kruising en de tweecle
waarop het ongeval zich voorgeclaan
heeft, secnndair was, clan wanneer dat
deel van lle openbare weg niet van een
omgekeerde driehoek voorzien was ; doordat het arrest bijgevolg onwettelijk beslist heeft dat de burgerlijke partij beklaagde de doorg-ang diende vrij te laten,
hoewel zij van rechts kwam gereden ten
opzicllte van b<;klaagde die de splitsing
naderde waarop liet ongeval zich voorgellaan heeft, aldus artikel 55 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, gewijzigd door artikel 4 van het besluit van
de Reg'ent van 16 october 1947 schendend;
doordat het arrest ])ijgevolg vier vijfde
(1) Verbr., 9 november 1953 en 21 juni 1954
(Bull. en PAsm, 1954, I, 167 en 903).
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tober 1955 toegepast te hebben om eerl.
einduitspraak te geven over de eis van
de burgerlijke partij Rock JJ ;
.Overwegende dat, aangezien het arrest
van 22 october 11155 wettelijk is, het mid~
del feitelijke grondslag Inist;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 februari 1958. - 2e kamer. - Voorzitte1·, H. Schier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
- Gelijkluiclende concl~tsie, H. Paul Mahaux, aclvocaat-generaal.
Pleiter;
H. DeBruyn.

van de burgerlijke verantwoordelijkheid
voor het ongeval .onwettelijk de burger- .
lijke partij Rock· ten laste gelegd heeft :
Overwegende dat artikel 131-4 van het
konlnklijk besluit van 1 februari 1934
houdende Algemeen Reglement op de politie van het vervoer en het verkeer, bepaalt dat de omgekeerde driehoek die
aankondigt dat de gevolgde weg s~cun
dair wordt, (( op een behoorlijke afstand
van de kruising geplaatst wordt, welke
afstancl bepaalcl worclt volgens de omstandigheden en de plaatselijke gesteldheid; iu gewone gevallen bedi·aagt die afstnnd ongeveer 100 meter JJ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat « het in de rue des Eccles
geplaatst teken slechts op 35 meter van
de eerste kruising en oo 75 meter van cle
tweede stand; clat, gezien de door artikel 131-4 van het reglement op het vervoer en het verkeer approximatief bepaalde afstand, het een g·evaarsteken uitmaakte voor de tweecle kruising en niet
voor de eerste; clat bovendien de eerste
kruising blijkt niet het minste belang te
hebben, terwijl cluidelijk uitkomt dat de
tweede, op 100 meter zichtbare kruising
gevormd is door een hoofclverkeersweg;
dat onder het reglement van 1934 dit teken niet voorbij de eerste kruising kon
geplaatst worden zonder het risico dat
het door de weggebruikers niet tijdig zou
kunnen opgemerkt worden; dat tenslotte
de draagwijdte van het litigieuze teken
door de weggebruikers aldus begrepen
wordt ... ; dat hieruit client te worden besloten dat de litigieuze driehoek voorzeker tot gevolg heeft de weggebruikers te
verwittigen dat zij de doorgang moeten.
vrijlaten voor de voertuigen cUe rijden op
de weg waarop het ongeval zich heeft
voorgedaan JJ ;
Overwegencle dat de rechter over de
groncl alclus in feite vastgesteld heeft dat
nit de omstandigheden en ·de plaatsgestelclheid viel af te leiden dat het litigieuze teken enkel ten opzichte van de
tweecle kruising « op een behoorlijke afstand JJ geplaatst was, en derhalve enkel
voor die kruising zijn uitwerking had ;
Dat deze beoordeling van feitelijke
aarcl en dienvolgens soeverein is;
II. Over de voorziening, in zover zij
tegen het arrest van 13 juni 1957 gericht
is :
Overwegende dat aanlegger tegen deze
beslissing geen grief aarivoert, tenzij de
(1) Raadpl. verbr., 8 januari 1951 (A1'1'.
Verbr., 1951, blz. 238; Bull. en PAsiC., 1951, I,
286).
(2) Raadpl. MAZEAUn, bd. III, nrs 2362 en
2312, in fine; PLANIOL et RIPERT, bd. VI, nr 546;
DEMOGUE, bd. IV, nr 493 en nota 2; BRAAS,
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1°

VERLATING VAN FAMILIE.
STRAFVERVOLGING. - VOORAFGAANDE KLAOHT
NIE'l' VEREIST.
2° VERLATING VAN FAMILIE.- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGING. -;- Qpc
ROEPING EN VERHOOR DER PARTIJEN.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE RECHTSVORMEN.
3° BURGERLIJKE VORDERING.
RECHTSVORDERING STREKKENDE OM HET ER'KENNEN DOOR DE RECH'l'ER VAN DE KRENKING
VAN DE DOOR HET MISDRIJF BENADEELDE
RECHTEN EN VAN DE TOEWI.JZING DER KOSTEN.
- 0NTVANKELIJl{HEID.
1° De vervolging van het misdrijf van
verlating van familie is niet afhanleelijk van een vooratgaancle lclacht. (Wethoek van strafrecht, art. 391bis.)
2° Zo de vervolging van het misdrijf van
verlating van famiUe niet geldig lean
ingesteld worden zonder dat de partijen
v66r de vrederechter ontboden worden,
verhindert de omstandigheid dat hun
verleladngen vervolgens niet konden afgenomen worden ingevolge de n·iet-verschijning van een dezer parUjen, al
ware deze laatste cle klagende part.ij,
de vervolging niet (1). (Wet van 14 januari 1928, art. 2, gewijzigd door deze
van 17 januari 1939, art. 2.)
3° De rechtsvordering tot het herstellen
van de door een misdrijf veroorzaalcte
schade lean alleen strekken om het erkennen door de rechter van de lcrenlcing
van . ae door het misdrijf benadeelde
rechten en van de toewijzing der leasten (2).

1

P1·ecis de 1Wocedu1·e civile, bd. I, ur 292; VAN
ROYE, Manuel de la pa1·tie civile, nr 311;
verbr., 30 juni 1913 (Bull. en PAsrc., 1913, I,
356) ; 7 mei 1923 (ibid., 1923, I, 294) ; 14 october
1940 (ibid., 1940, I, 249). Raadpl. ook verbr.,
11 april en 11 juni 1956 (ibid., 1956, I, 841 en
1098).

-371
(DUCHA'rEAU, T. DUCHATEAU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, correctionele
kamer;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over llet tweede middel, afgeleid uit de
sche)lding van artikel 2 van de wet van
14 januari 1928, gewijzigd door artikel 2
van de wet van 17 januari 1.939, doordat
de vervolging tegen aanlegger ingespannen is zonder dat zijn echtgenote klacllt
ingediend lleeft uit hoofde van verlating
van familie en zonder dat de vrederechter haar verklaringen gehoord heeft, dan
wanneer de vervolgende partij bij gebreke aan die elementen niet beschikte
over de gegevens op grond waarvan .zij
aanlegger kon dagvaarden :
Overwegende, .::nerzijds, dat op het stuk
van verlating van familie geen aan de
vervolging voorafgaande klacht vereist
is;
Overwegende, anderzijds, dat het in
het middel aangeduid artikel 2, in lid 1.
een gebiedende bepaling inhoudt welke
luidt als volgt : << wordt hij (de schnldenaar) vo6r de vrederecllter ontboden )) en,
in lid 2, een andere bepaling welke niet
hetzelfde karakter lleeft : «de vrederechter neemt de verklaringen van partijen
af... )) ;

Overwegende dat, aangezien aanlegger
niet betwistte dat hij v66r de vrederecllter is ontboden, de vervolging geldig kon
ingesteld worden zonder dat de eclltgenote, insgelijks ontboden doch niet verscllijnend, gelloord was :
Overwegende dat het middel naar recllt
faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 39lliis van het
Strafwetboek (artikel 1 van de wet van
14 januari 1928, gewijzigd door artikel 1
van de wet van 17 januari 1939), doordat, eerste onderdeel, de uitkering tot onderllond niet meer verschuldigd was vanaf 1 april 1956, op welke datum de uitwerking van het vonnis waarbij zij toegekend was, ophield, en doordat, tweede
onderdeel, llet niet betalen van de nitkering tot onderhoud nooit vrijwillig is geweest, daar aanlegger geheel het actief
der gemeenschap aan zijn echtgenote gela ten 11 eeft :
Overwegende, enerzijds, dat de telastlegging een misdrijf vermeldt dat gepleegd is tussen 30 maart 1955 en
30 maart 1956;

Dat het (lerhalve van belang onthloot
is dat het vonnis op 1 april 1956 zijn uitwerking niet meer gellad heeft;
Overwegende, anderzijds, dat uit geen
enkel stuk waarop het hof vermag acht
te slaan blijkt dat aanlegger v66r de
rechter over de grond verklaard heeft
<lat hij de vrijwilliglleid van zijn in gebreke blijven betwistte; dat het arrest
dns wettelijk dit element van het misdrijf vaststelt waar het de telastlegging
in de termen van de wet bewezen verklaart;
Overwegende dat het eerste onder<leel
van het middel niet ontvankelijk is en
dat het tweede onderdeel feitelijke grandslag mist;
En overwegende dat de snbstantH~le of
op straf van nietighei<l voorgeschreven
rechtsvornien werden nageleefd en <lat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de vordering van verweerder tegen aanlegger :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
niet-ontvankelijkheid der burgerlijke vordering, doordat verweerder, enerzijds,
niet ve:rmocht op te treden, naarclien de
nan zijn overleden moeder verschnldigde
maandelijkse betalingen niet aan de zoon
konden worden overgedragen, en, anderzijds, bij het geschil geen belang had vermits hij slechts een veroordeling tot de
kosten vorderde :
Overwegende dat, toen hij zich burgerlijke partij stelde, verweerder zich erbij
bepaald heeft expressis verbis de kosten
van zijn stelling te vorderen; dat dit onderdeel van het middel feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat de rechter over de
grond, met verweerder, wettelijk heeft
kunnen aannemen dat het nadeel dat
deze door het misdrijf berokkend is voldoende vergoed zou wezen door het erkennen, door de rechter van de krenking
van zijn rechten, naardien deze erkenning de veroordeling tot de kosten welke
te dien eincle nodig waren met zich
brengt; dat dit onclercleel van het mid del
naar recht faalt;
Om die reel enen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 februari 1958. - 2" kamer. - Voo!·zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - V m·slaggever, H. Vroonen.
- Gelijlcl~tidende oonolnsie, H. Paul Mahanx, advocaat-generaal.
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1o VERKEER. - WEGCODE, ARTIREL 16-4.
- BESTUURDER ERTOE GEHOUDEN DE DOORGANG VRIJ TE LATEN. - VERBOD VERDER 'l'E
RIJDEN. - PERKEN.
zo VERBREKING.- UI'l'GESTREKTHEID.STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING. - BRENGT
MET ZICH DE VERBREKING VAN DE NIET DEFINI"
'l'IEVE BESLISSING OVER DE VORDERING VAN DE
BURGERLI.TKE PARTIJ. ZEL~'S IN GEVAL
VAN AFSTAND VAN DE VOORZIENING VAN DE BE}(LAAGDE TEGEN DEZE BESLISSING.
go KOSTEN. - STRAFZA}(EN. - VERBRE}(ING .. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAG.DE TEGEN DE BESLISSING OVER DE PUBLIEKE VORDERING EN TEGEN DE BESLISSING, NIET DEFINITIEF, OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. AFS'l'AND VAN DEZE LAA'l'S'l'E VOOHZIENING. BEKLAAGDE DIENENDE TO'!' DE KOSTEN VAN DIE
AFSl'AND VEROORDEELD 'l'E WORDEN, ZELFS ZO
BEIDE BESLISSINGEN IN HUN GEHEEL VERBROKEN WORDEN.
1 o De best~t~trder die ertoe geho~tden is
de door·gang vrij te laten mag volgens
het reglement wiet verder· rijden behoudens wannee·r h'ij z~tlks doen kan zonder gevaar voor ongevallen, gelet niet
alleen op cle verwijdering en de snelheid van de andere best~turder, maar
ook op de plaats van deze bestttttrder
op de open bare weg (1). (Wegcode, ar-

tikel 16-4.)
2° De verb·reking, op de voorziening van de
beklart,gde, van de over de pttblielce vorclering gewezen besUssing br·engt met
z·ich de verbrelcing van de besUssing,
niet definitlef, over de vorclering van
de b~tr·gerUjlce pa1·tij gewezen, zelts zo
de belclaagde atstand heett gedaan van
z·ijn voorziening tegen deze laatste beslissing (2).

go W anneer cle belclaa,qde zich voorzien
heeft tegen de over de pttblieke vordering gewezen beslissing en tegen de besz.issin,q, niet definiUef, ovei· de VOTdering vnn de btwgerlijke par·Uj gewezen
en wanneeT hij aanTnn ntstancl heett
geclaan vcm cleze lantste voorz·iening,
voorbarig ingestelcl, rnoet hij tot de
lcosten van die atstand veroordeeld
wor·clen, zelfs zo, ingevolge zijn vooTzien·ing tegen cle beslissing oveT de tmblielce vonleTing, beicle beslissingen in
hun geheel veTbr·oken worden (g).
(1) V erbr., 23 april 1956 (Bull. en P ASIC.,
1956, I, 881) ; 1 october en 26 november 1956,
redenen (ibid., 1957, I, 73 en 316); 23 september 1957 (snpra, biz. 17; Bull. en PAsrc., 1958,
I, 20).

(WO'l'RON, T. MINETI'E.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1g · juli 1957 in hoger beroepo·ewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te ·Namen;
I. In zoyer de voorziening gericht, is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslisslng ;
Overwegende dat aanlegger zich zonder
voorbehoud tegen het ooenbaar ministerie
voorzien heeft; dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is in,
zover zij gericht is tegen de beslissingen
waarbij de publieke vordering betreffende
de telastlegging A verjaard verklaard is
en aanlegger van de telastlegging a vrijgesproken is;

Over 'het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9'7 van de Grandwet, 15 en 16-4 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 houden{le Algemeen Reglement op de politie van het ':"egverkeer, doordat het bestreden vonms aanlegger schuldig verklaard heeft aan het
feit, in de dagvaarding opgegeven omstandigheden van tijd en plaats, nagelaten te hebben de doorgang vrij te Iaten
voor degene (de bestuurder) die van
rechts komt, en hem uit dien hoofde veroordeeld heeft tot een geldboete van
20 frank, verhoogd met 190. clecieJ?len of
clrie dagen vervangende gevangemsstraf,
om de reden clat, verplicht zijnde slechts
met de grootste voorzichti,gheid te vorderen zodat hij de doorgang vrijliet voor
de van rechts komende bestuurder en het
kruispunt slechts mogende oprijden indien er geen gevaar voor ongevallen ~~
stond, gelet ov de snelheid e!l de verwlJdering van de voorrang gemetende weg"'ebruiker hij integendeel nagelaten zou
hebben t~ vertragen en desnoods stil te
houden vooraleer het kruispunt op te rijden, en zodoende Minette de doorgang
vrij te laten, doordat het bestreden vonnis aldus beslist zonder passende be;lntwoording van de in hoger beroe~. regelmatig genomen conclusies waarblJ aanlegger betoogde dat, gezien d~ positie van
de motorrijder Minette die mterst rechts
reed en het feit dat hijzelf uiterst ~raa.!!i
naar rechts afgeslagen had, h1erb~J
slechts 50 centimeter op de linkerhelft
van de o-enaderde rijweg komend, hij de
voorrang genietende weggebruiker ruimschoots genoeg plaats gelaten had om
(2) en (3) Verbr., 6 en 20 mei 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1()59 en 1134); 20 januari 1958
(supra, biz. 308; Bull. en PAsrc., 1958, I, 518).
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hem zonder risico's te kruisen, dan wanOverwegende dat het midclel gegroncl
ileer, aangezien de twee voertuigen is;
elkaar niet geraakt hebben en aangezien
II. In 'zover de voorziening gericht is
de inbrenken op de artikelen 12, para- tegen de beslissingen gewezen over de tegraaf 1, en 25, paragraaf 2, litt. a, van gen aanlegger ingestelde burgerlijke vorhet koninklijk besluit van 8 april 1954 deringen :
ten laste van aanlegger niet als bewezen
Overwegende clat aanlegger bi.j een veraangemerkt zijn, de redenen van het bestreden vonnis niet te kennen geven uit klaring, op de griffie van de Oorrectionele
welke vaststellingen de rechtbank geacht Rechtbank te Namen afgelegd door een
heeft wettelijk te knnnen afleiden dat, pleitbezorger die daartoe een bijzondere
in strijd met de bovenaangehaalde stel- machtiging ontvangen had, regelmatig
ling, aanlegger inderdaad zon nagelaten •van de voorziening afstand gedaan heeft
hebben de motorrijder te laten voorgaan, voor zoveel zij gericht was tegen de over
en dan wanneer het bestreden vonnis de vorderingen der bnrgerlijke partijen
aanneemt << dat het dns niet mogelijk is gewezen beslissingen;
Overwegende dat, aangezien bij cleze
het Minette als een font aan te rekenen
te spoedig nitgeweken zijn tot op de beslissing·en niet over een betwistiitg omberm wanneer hij het voertnig van W o- trent de bevoegdheid uitspraak gedaan is
tron zien te voorschijn komen heeft ll, en en zij geen einc1beslissingen zijn in de
aldns schijnt te overwegen dat het enkel zin van artikel 416 van het Wetboek van
feit dat aanlegger op het linker deel ge- strafvordering, de afstand van deze niet
komen is van de weg die op de niterste ontvankelijke voorziening niet als een berechterkant door de motorrijder gevolgd rusting valt aan te zien;
Overwegende derhalve dat de verbrewerd, de inbrenk op artikel 15 van het
koninklijk beslnit van 8 april 1954 zon king van de over de publieke vordering
uitgemaakt hebben, wat klaarblijkelijk gewezen beslissing de verbreking met
in strijd is met het voorgeschrevene door zich brengt van de beslissingen ge:wezen
artikel 16-4 van hetzelfde koninklijk be- over de burgerlijke vorderingen van versluit naar lnid waarvan elke bestuurder weerders die het gevolg ervan zijn;
die een andere moet laten voorgaan enkel
Om die redenen, decreteert de afstand
llehoeft te vertragen of stil te houden in- van de voorziening in zover zij gericht
dien er gevaar voor ongevallen bestaat was tegen de over de vorderingen van
gelet op de verwijdering en de snelheid, verweerders gewezen beslissingen; vermaar ook de plaats van de andere be- breekt het .bestreden vonnis, in zover het
stuurder, welk element de redenen van aanlegger veroordeelt nit hoofde van inae bestreden beslissing volkomen bniten brenk op artikel 15 van de Wegcode en
beschonwing laten :
over de vorderingen van verweerders beOverwegende dat nit het in onderling slist.; verwerpt de voorziening voor het
verband brengen van de artikelen 15 en overige; beveelt dat van onderhavig ar16-4 van b.et · koninklijk besluit van rest melding zal gemaakt worden op de
8 april 1954 blijkt dat de bestuurder die kant van de gedeeltelijk vernietigde beertoe gehouden is de doorgang voor de slissing; verwijst de aldus benerkte zaak
van rechts komende bestnnrder vrij te naar de Oorrectionele Rechtbank te Dilaten, slechts verder mag rijden indien nant, zetelende in hoger beroep ; veroorhij zulks, gelet op de plaats, de verwij- deelt verweerders tot de kosten, behalve
dering en de snelheid van de andere be- de kosten van de afstand welke ten laste
stuurder, kan doen zonder gevaar voor van aanleger zullen blijven.
ongevallen ;
3 februari 1958. - 2e kamer. - VoorOverwegende dat, waar het vast- zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
stelt, enerzijds, dat aanlegger, die ver- voorzitter. - Verslag,qevel", H. Vroonen.
weerder moest gezien hebben, niet stilge- - Gelijlcl1f.idende conclusie, H. Paul .Mahonden en zelfs niet vertraagd heeft, en, haux, advocaat-generaal.
Pleiters,
anderzijds, dat verweerder, verrast door HH. De Bruyn en Simont.
de foutieve rijwijze van aanlegger, op de
berm uitgeweken is, het bestreden vonnis de conclusies niet beantwoord heeft
waarbij aanlegger aanvoerde dat hij, ge2e KAMER. - 4 fehruari 1958
let op de · plaats, de verwijdering en de
snelheid van de andere bestuurder, bij
het naar rechts afslaan, voldoende plaats- 1° INKOMSTENBEL.ASTINGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN. STELSEL VA:V
ruimte gelaten had voor de rechts van
ARTIKEL 74 VAN DE SAMENGESCHAE:ELDE WEThem komende weggebruiker om hem zon'l'EN v66R ZIJN WIJZIGING DOOR ARTIKEL 30
der gevaar te kruisen, daar geen aanrijVAN DE WET VAN 8 MAART 1951. - VOLLEDIOE.
ding tussen de voertnigen plaats gegrepen
EN JUISTE AANOIFTE. BEGRIP.
heeft;
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INKOMSTENBELASTINGEN. AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. AF~'REKBARE LAS'l'EN. -RENTE DOOR EEN ZOON
AAN ZIJN OUDERS BETAALD ALS l'EGENPRESTA~'IE VOOR DE VERWERVING IN VOLLE EIGENDOM VAN EEN GOED AAN EEN VAN HEN HERORENDE. RENTE GEEN KARAKTER HEBBENDE
VAN EEN RENTE TOT LEVENSONDERHOUD. REN'l'E NIET VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN
AF'l'REKBAAR.
j~tist te zijn en om te
beletten dat de b~titengewone termijnen, gesteld bij ar·tilcel 74 van de samengeschalcelde wetten betr·ejfende de
inlcomstenbelastingen zoals het toepasselijk was v66r zijn wijz·iging door artilcel 30 van de wet van 8 maart 1951,
zoullen ingaan, moet de door de artikelen 53 en 54 van llezelfde wetten
vo01·geschreven aangifte rekening ho~t
dend met de erbij gevoeglle stttlclcen,
alle tot het vestigen van de belasting
nodige elementen inhottden, zodat de
administratie aan de hand van die elementen en zonder dat zij van uitwendige elem~nten gebruilc heeft te maken,
de belasttngsch·uld lean bepalen en de
belasting op het lcohier lean brengen (1).

1° Orn volledig en

2o Het ar··rest dat, waar het soever·ein de
overeenlcomst uitlegt waarbij een zoon
een r·ente aan zijn ouders u.itlceert, beslist llat die rente de tegenpr·estatie
ttitmaalct voor de verwerving, in valle
eigendom, van een goell aan een van
hen behorende, en geen lcaralcter van
een .r·ente tot levensonderhottd heett,
rechtvaar·digt wettelijlc dat haar bedrag niet kan afgetrolclcen worden van
de inlcomsten van de sclHtldenaar, in de
aanmtllende personele belasting belastbaar (2). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 44, par. 1, 5°.)
(RONDAY, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHRES'f.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
(1) Verbr., 15 october 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 139). Raadpl. ook verbr., 22 october
1957 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 166).
(2) Raadpl. verbr., 24 februari 1953 (A1-r.
J! erb1·., 1953, blz. 438; Bull. en PASIC., 1953, I,
488).

Grondwet, 59 en 74 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 1943
en 15 januari 1948, 2 van het besluit van
de secretarissen-generaal van 31 juli 1943
en 2 van het besluit van de Regent van
16 januari 1948, allebei betreffende de nationale crisisbelasting, 1, 2 en 3 van de
wet van 15 mei 1846, 1 van de wet van
30 december 1947, 6 van de wet van 28 december 1948, de wet van 26 maart 1949,
2 van· de wet van 22 december 1950, doordat het bestreden arrest zegt dat de aangiften over de dienstjaren 1947, 1948 ~n
1949 slechts ontoereikenue en dubbelzinnige vermeldingen inhielden die de ambtenaar konden misleiden ten aanzien van
het al dan niet aftrekbaar karakter van
een in de algemene onkosten opgenomen
lijfrente; dat geen van die aangiften de
onontbeerlijke elementen inhield tot het
bepalen van de juiste aard, zoals hij. uit
de akte van schenking van 10 september
194G blijkt, van de sommen welke aanlegger wilde aftrekken, dan wanneer de
wet enkel eist dat in de aangifte het bedrag van de uitgave en de aard ervan
aangeduid worden, en dan wanneer deze
aanduidingen ten deze volledig waren met
daarenboven de naam van de genieter van
de lijfreute, en dan wanneer geen eukele
wetsbepaling aanlegger ertoe verplichtte
een afschrift van de schenking of een
nota met de uiteenzetting van de redenen
:waarom hij de rente als aftrekbaar aanzag bij zijn aangifte te voegen, .zodat,
zoals zij ingericht waren, de aangiften
alle door de wet voorgeschreven elementen inhielden en zodat de aanslag v0.6r
de verstrijking van elk der dienstjaren
1947, 1948 en 1949 op het kohier diende te
worden gebracht, zonder dat de administratie zich vermag te beroepen op de buitengewone termijn van artikel 74 van de
samengeschakelde wetten, opgeschorst
door de besluitwet van 17 december 1942 :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist, zonder deswege aangevallen te
zijn, da t de rente welke aanlegger a an
zijn vader tot met dezes overlijden, en
vervolgens aan zijn moeder betaald heeft
de tegenprestatie uitmaakte voor de verwerving, in volle eigendom, van een goed
dat aanleg·ger op 10 september 1946 van
zijn vader gekregen had ;
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger de betaling van
voormelde rente in zijn aangiften in de
volgende vorm vermeld heeft :
1. Voor het dienstjaar 1947, een aftrek
van 25.125 frank van de aan de aanvullende personele belasting onderworpen inkomsten, door ze aan te geven onder de
aanduiding : <<rente tot levensonuerhoud
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2. Voor het dienstjaar 11148, een aftrek
van 81.913 fr. 55 van zijn bedrijfsinkomsten, onder de post : << handelskosten )) en
onder de aanduiding « kosten rente Mevrouw de weduwe Ronday ll, gevolgd van
het adres;
3. Voor het dienstjaar 19411, een aftrek
van 74.183 fr. 55 van zijn bedrijfsinkomsten op de exploitatierekening en onder
de aanduiding « rentekosten li;
Overwegende dat, om volledig en juist
te' zijn en om te beletten dat de. buitengewone termijnen, gesteld bij artikel 74
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen zoals het
ten deze toepasselijk was, zouden ingaan,
moet de door de artikelen 53 en 54 van
dezelfde wetten voorgeschreven aangifte,
rekening houdend met de erbij gevoegde
stukken, alle tot het vestigen van de
belasting nodige elementen ·inhouden, zodat de administratie aan de hand van
die elementen en zonc1er dat zij van uitwendige elementen gebruik hoeft te rnaken, de belastingschuld kan bepalen en
de belasting op het kohier kan brengen;
Overwegende dat de rechter over de
grond uit het tegenover elkaar stellen
van die gegevcns met de juiste aard van
de rente, wettelijk de gevolgtrekking
heeft kunnen maken dat de aangifte over
1947 onjuist was, vermits zij verkeerdelijk vermeldde dat het een rente tot
levensonderhoud gold, en dat de aangiften over 11148 en 1949 onvolledig en dubbelzinnig waren daar zij de aard van de
rente niet aanduiilden; dat immers deze
rente naar gelang van haar aard aftrekbaar was of niet, wat de administratie
ertoe verplicht gebruik te maken van uitwendige elementen om die aard te bepalen·
Dat hij derhalve wettelijk beslist heeft
dat de administratie, om de aan aanlegger te wijten ontoereikendheden van aanslag recht te zetten, gerechtigd was de
litigieuze aanslagen op het kohier te brengen binnen de buitengew 0ne termijn van
voormeld artikel 74, opgeschorst bij de
besluitwet van 17 december 1942;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilli~d worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 26 van de. wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de besl\1iten van 31 juli 1943
en 15 januari HJ48, 2 van het besluit van
de secretarissen-generaal van 31 juli 1943,
3 van het besluit van de Regent van
16 januari 1948, allebei tot de nationale
crisisbelasting betrekkelijk, doordat het
bestreden arrest betwist dat aanlegger

het recht had in ZIJn algemene onkosten
enig deel van de rente op te nemen welke
hij zijn ouders uitkeerde krachtens een
akte van schenking te bezwarenden titel,
en zelfs de rente welke de afschrijvinovertegenwoordigde van de verwervings"'.
prijs die door het uitkeren van de rente
opgele'verd was,
onder aanvoering :
a) dat het uitgaven geldt welke gedaan
zijn met het oog op het verwerven van
een kapitaal en niet van een ink omen·
b) dat het afschrijven van een dergelijk~
uitgave in een boekhouding onder een af.zonderlijke rubriek zou geboekt zijn geweest, onafhankelijk van de integrale aftrekking van de uitgekeerde rente; dan
wanneer : a) aanlegger in de v66r het hof
v:in beroep · regelmatig genomen conclusies, waarin hij nannam dat niet geheel
de rente aftrekbaar was omdat zij inderdaad een uitgave tot het verwerven van
een kapitaal en niet van een inkomen
uitmaakte, zijn aanspraken beperkte tot
het aftrekken van de normale afschrijving van de verwervingsprijs die door het
uitkeren van de rente ppgeleverd was, zodat het nrgument van het hof van beroep
niet doeltreffend is; b) al is het juist dat
de ingediende aangiften voor de dienstjaren 1947 tot 1951 inbegrepen jaarlijks een
som van 14.650 frank vermelden welke
2D t. h. ve1•tegenwoordigt van 73.250 fr.
als eerste inrichtingskosten, ~~:een element
van die aangiften toeliet af te leiden, zoals het hof van beroep doet, dat die kosten zich vere~nzelvigden met de verwervingsprijs van de door een lijfrente betaalde handelsonderneming, zodat de afschrijving, volgens het hof, reeds in een
andere vorm zou zijn afgetrokken; dan
wanneer het hof van beroeD mitsdien uit
bijlagen bij de aangifte gevolgtrekkingen
afgeleid heeft welke de tekst van die
stukken geenszins impliceerde :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om de eis van aanlegger af te wijzen,
vaststelt « dat uit de elementen van het
dossier .blijkt dat verzoeker voor elk van
de kwestieuze dienstjaren in zijn rekeningen en balansen afschrijvingen aangeduid heeft, hoewel hij bovendien het totaal bedrag der sommen aftrekt welke betaald zijn in uitvoering van de akte van
verwerving van zijn onderneming ll;
Overwegendc enerzijds dat, aangezien
de verplichting te motiveren door een
vormregel vereist is, het hof van beroep
door deze beschouwingen aan het voorschrift van artikel 117 van de Grondwet
voldaan heeft;
Overwegende, anderzijds, dat aanlegger
aanvoert dat de afschrijvingen welke in
de rekeningen en balansen opgetekend
zijn en waarvan het bestreden arrest gewag maakt, in werkelijkheid niet de afschrijving van de verwervingsprijs van
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van de rente opgeleverd wordt, zijn, doch
de jaarlijkse afscbrijving van een bedrag
van 14.650 frank wegens eerste inrichtingskosten;
Dat hij bieruit afleidt dat het bestreden arrest de bewijskracbt zou miskend
hebben van de akten welke bet ,bewijs
van die stelling opleve'ren;
Overwegende dat, waar hij nalaat nuder aan te duiden welke die akten zijn,
en eventueel ze over te leggen tot staving
van die stelling, aanlegger bet hof in de
onmogelijkbeid stelt bet middel in dit opzicbt te beantwoorden;
Overwegende dat bet middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
scbending van de artikelen 97 van de
Gronrlwet, 1317 tot 1322 van bet BurgerJijk Wetboek en 44, paragraaf 1, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld bij de besluiten
van 31 juli 1943 en 15 januari 1948, doorclat bet bestreden arrest weigert, ter zake
van de aanvullencle personele belasting,
de aftrekking toe te staan van enig cleel
van de rente welke aanlegger aan zijn
ouders, en vervolgens aan zijn moeder
betaalcl beeft kracbtens de scbenking onder bezwarende titel van 10 september
1946, en aan die rente bet karakter van
rente tot levensonderhoud ontzegt, onder
aanvoering llat clergelijke uitlegging met
de geest en de letter der overeenkomst
strijdig zou wezen; dan wanneer aanlegger in vMr bet bof van beroep regelm·atig
genomen conclusies, welke in bet arrest
niet beantwoord zijn, cloen gelden had
dat zijn vader door die overeenkomst .zich
ontdaan: had van het bezit van zijn handelsonderneming die de bron van zijn inkomsten was, en als tegenprestatie aanlegger het betalen van een rente opgelegcl
had welke in feite de mikoming van .zijn
onderbouclsverplichting was, en clan wanneer de rechter over de grond diende te
verklaren waarin dergelijke uitlegg·ing tegen de letter en bet gescbrift van de
overeenkomst zou int1ruisen :
Overwegencle dat aanlegger in zijn con- ·
clusies deed gelclen llat zijn vader, door
zich te zijnen bate van gebeel zijn handelsonderneming en .zijn onroerend goed
te ontdoen, cc voor zicb en zijn echtgenote
de bron van hun inkomsten uit banden
gaf ll en clat dienvolgens cc het cleel van
die rente waaraan niet het karakter van
een bedrijfsuitgave zou toegekend worden, als een rente tot levensonclerhoud
client te worden bescbouwd ll;
Overwegende dat het bof van beroep
deze stelling afwijst om de reden cc dat
ue litigieuze cC rente ll zelfs niet ten dele
als een cc rente tot levensonderhoud ll valt
te beschouwen; dat dergelijke uitlegging ,

strijdig is en met de letter en met de
geest van de overeenkomst welke de verbintenis van verzoeker in het leven geroepen beeft >l ;
Dat het bestreclen arrest mitsdien voldaan heeft uan de door artikel 97 van
lie Grondwet voorgeschreven vormverplichting;
Dat, vermits tegen het bestreden arrest
niet wordt opgekomen ter zake van het
miskennen van de bewijskracbt van de
overeenkomst van 10 september 1946, de
interpretatie welke de recbter over de
grond ervan· verstrekt heeft, soeverein is;
Dat, nu het arrest beslist beeft dat de
litigieuze rente niet het karakter van een
rente tot levensonderhoud had, het, door
te beslissen zoals het gedaan heeft, artikel 44, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten niet gescbonden beeft;
Dat bet middel niet kart ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 februari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend
voorzittcr. · - Ver·slaggever, H. Valentin.
Gelijklniclende conclttsie, H. R. De-

-

lange, advocaat-generaal.
H. Van Leynseele.
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KAMER. -

Pleiter,

4 februari 1958

1°

VENNOOTSOHAP ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM. PERSOONLIJK PATRIMONIUM DER VENNOTEN ONDERSCHEIDEN VAN DAT DER VENNOOTSCRAP. PATRIMONIUM DER VENNOTEN DE SCRULDVORDERINGEN BEGRIJPENDE JEGENS DE VENNOOTSCRAP VERKREGEN UIT ROOI<'DE VAN MET
RAAR ALS DERDEN AFGEDANE VERRICRTINGEN.

2°

VENNOOTSOHAP ONDER GEMEENSOHAPPELIJKE NAAM. VERLIES
DOOR DE VENNOOTSCRAP GELEDEN BIJ RET AFSLUITEN VAN EEN BOEKJAAR. VERLIES
OVER DE VENNOTEN NlET VERDEELD, DOOR
NAAR RET DAAROPVOLGEND BOEKJAAR OVERGEBRACRT. GEEN SCRULDVERMENGING OF
VERGELIJKING MET DE PERSOONLIJKE SCRULDVORDERING VAN EEN VENNOOT JEGENS. DE VEN-

NOOTSCRAP.

go

INKOMSTENBELASTINGEN. - .
EXTRABELAS'J'ING. VENNOOTSCHAP ONDER
GEMEENSCRAPPELIJKE
NAAM
EEN
VERLIES
LIJDENDE OVER RET OP 31 DECEMBER 1944 AFGESLOTEN BOEKJAAR. VERLIES ONDER DE
VENNOTEN NIET VERDEELD, DOOR NAAR RET
BOEKJAAR 1945 OVERGEBRACRT.- VENNNOOT
IN DE EXTRABELASTING BELASTBAAR OP EEN
NIET GERECHTVAARDIGD ACCRES VAN ZIJN
PERSOONLIJKE ACTIYA ONDER MEER RET BA-

--'- 377 TIG BALDO VAN ZIJN REKENINGCOURANT IN DE
VENNOOTSCHAP BEGRIJPENDE.

1° Al zijn de vennoten onder gemeenschappeUjlce naam hootdeUjlc en onbe. per let jegens de schuldeisers aer vennootschap aanspralceUjlc, is hun persoonlijlc patrimonium .evenwel onderscheiden van dat der vennootschap en
begrijpt ae schuldvorde1·ingen wellce zij
jegens haar verlwegen hebben ttit hoofde van verrichtingen die zij met haar
afgedaan hebben als derden, dit wil
zeggen buiten httn betrelckingen van
vennoot tot vennoot (1).
2° lVanneer het verlies door een vennootschap onder gemeenschappelijlce naam
geleden bij het afslttiten van een boelcjaar ove1· de vennoten niet wbrdt ver-

g~:~~aa~0~~ra~ag;er:::ra~~f,r~::::f~~~
geen grand op tot schttldvermenging of
vergeUjlcing met de versoonlijlce schuldvordering van een vennoot jegens de
ve1tnootschap zelve (2) .

3o De omstandigheid dat een vennootschap onder gemeenschappelijlce naam,
over het op 31 december 1944 a,fgesloten
boelcjaar, een verlies geleden heett dat
over de vennoten niet verdeeld werrt,
doch naar het boelcjaar 1945 overgebracht wera, is geen belet~el voor het
aanslaan van een vennoot· tn de ewtrabelasting op het niet gereohtvaardigde
aoores van zijn persoonlijlce aotiva,
waarop de vermoedens van herlcomst,
ingevoerd bij artiJcd· 2, paragraaf 3,
van d/3 wet van 16 october 1945 van toepassing waren, en weUce onder meer
het batig saldo van zijn relcening~oou
rant in d·ie vennootsohap begrepen (3).
(DRUGMAND, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, a.fgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 2 en inzonderheid 2, paragrafen 1
en 3, '1 en inzonderheid 4, paragraaf 4,
11, 16 en 19 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een .extrabelasting,
35 en inzonderheid 35, paragraaf 4, van
de wetten op de inkomstenbelastingen,
(1) en (2) Raadpl. verbr•., 11 j·uli 1940 (Bull.
en PASIC., 1940, I, 189).
(3) Verge!. verbr., 18 december 1939 (Bull.
en PASIC., 1939, I, 521).

samengeschakelll bij besluit van 31 juli
1943, 17 van de samengeordende wetten
op de vennootschappen (titel IX van
boek 1 van het Wetboek van koophandel), doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat er geen termen aanwezig waren
om van aanleggers belastbaar vermogensaccres een verlies van 361.876 frank af
te trekken dat in 1944 geleden werd door
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam << Drugmand et Meert >> wa:nin aanlegger voor de helft cleelgenoot
was, om de reden dat « er niet betwist
is clat dit verlies overgebracht werd naar
het boekjaar 1945 en herwonnen is door
middel van de in de loop van dit jaar gemaakte winsten >> en dat « het verlies
geen weerslag gehad heeft op de rekeningen-courant van de vennoten waarvan
de saldi opgegeven zijn in de balans der
activa >>, dan wanneer het vestigen van
de aanslag op grond van een vennogensaccres onderstelt dat alle door de belastingplichtige geleden verliezen in mindering van het accres komen, en de aanslag
aan de hand van de werkelijk bestaande
elementen client gevestigd te worden en
dus niet mag beinvloed worden door de
manier waarop de verliezen geboekt zijn,
en dan wanneer de redenen van het bestreden arrest derhalve de verwerping
van aanleggers eisen niet wettelijk rechtvaardigen :
Overwegende dat uit de niet gecritiseerde vaststellingen van het bestreden
arrest blijkt, enerzijds, dat aanlegger in
de extrabelasting aangeslagen is, niet op
de winsten die hem toegekend zijn door
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam waarin hij een der vennoten
is, doch op het niet gerechtvaardigd accres van zijn persoonlijke activa welke
aan het licht gekomen zijn door de vergelijking ervan respectievelijk op 1 januari 1940 en· 31 december 1944, en, ander;zijds, dat het verlies dat deze vennootschap geleden heeft blijkens de op
31 december 1944 afgesloten balans, naar
het boekjaar 1945 overgebracht en niet
door de vennoten gedragen is ;
Overwegende 'dat, aangezien de betwiste aanslag niet gevestigd is op de
aan aanlegger door de vennootschap onder gemeenschappelijke naam toegekende
inkomsten, de in het middel aangeduide
artikelen 2, paragraaf 1, littera a, 4, paragraaf 4, en '11, naragraaf 3, van de wet
van 16 october 1945 door het bestreden
arrest niet zijn kunnen geschonden worden;
Overwegende dat, al zijn de vennoten
onder gemeenschappelijke naam hoofdelijk en onl.Jeperkt jegens de schuldeisers
der vennootschap aansprakelijk, hun persooulijk patrimonium, evenwel onderscheiden is van dat der vennootschap en de
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schuldvorderingen begrijpt welke zij jegens haar verkregen hebben uit hoofde
van verrichtingen die zij met haar afgedaan hebben als derden, !lit wil .zeggen
buiten hun betrekkingen van vennoot tot
vennoot;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
verlies dat de vennootschap onder gemeenschappelijke naam geleden hee;f't en
rlat niet over de vennoten verdeeld werd
<loch naar het daaropvolgend boekjaar
ove1~gebracht geweest is, geen groncl opgeleverd heeft tot schuldvermenging of vergelijldng met de persoonlijke schuldvordering van aanlegger jegens die vennootschap zelve;
Dat het arrest derllalve wettelijk heeft
kunnen beslissen clat bewust verlies geen
weerslag gellad heeft oD de rekening-courant van aanlegger, waarvan het batig
saldo opgegeven is in de balans van .zijn
activa;
Overwegende dat dit verlies het aanslaan in de extrabelasting niet heeft kunnen verhinderen van llet niet gerechtvaardigd accres van aanleggers activa, waaromtrent deze niet betwist heeft dat de
vermoedens van herkomst, ingevoerd bij
artikel 2, paragraaf 3, van de wet van
16 october 1945 erop van toepassing waren;
Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waarin het bestreclen arrest de
andere ingeroepen wetsbepalingen zou geschonden hebben;
Dat het dus niet kan ingewilligd worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 februari 1958. - 26 kamer. - Voo1·zUter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla,qgever, H. Vroonen.
Gelijlcl~tidende oonol~tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,

H. Van Leynseele.

. GING VAN EEN AANSLAG OP DIE INKOMSTEN AANKONDIGENDE. OPKOHIERBRENGING AAN DE
WE1'TELIJKE AANSLAGTERMIJNEN ONDERWORPEN. REGELMATIGHEID EN GEGRONDHEID
VAN DIE AANSLAG ENKEL DOOR EEN 'nECLAMATIE
OVEREENKOMS'l'IG ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN MOGENDE
BE'l'WIS'l' WORD)i]N. BESLISSING VAN DE
DIRECTEUR DIE AANSLAG AANKONDIGENDE GEEN
KRACHT VAN GEWIJSDE HEBBENDE TEN AANZIEN VAN HAAR REGELMATIGHEID EN VAN HAAR
GEGRONDHEID.

1° De afhoucling b·lj de b1·on van de belast-ing op de bed1·ij!sinlcomsten maalct
enlcel een voorlopige inningsmodal'iteit
uit, wellce ondersoheiden is van de op
die inlcomsten te vestigen aanslag (1).

(Samengeschakelde wetten betreffende
cle inlwmstenbelastingen, art. 31, paragraaf 3.)
2° W anneer de belastingpliohtige de teru.ggave van bij de b1·on te veel afgehoqtden belastingen ve1·zoelct en· wannee1· geen aanslag ten zijne laste op het
1cohiei· is gebraoht geweest op grand van
de inlcomsten waarop die afhonding gesohied is, zo .de direotmw de1· belasUngen vaststelt dat die inlcomsten geheel
of ten dele ontsnapt z·ijn aan cle belast-ingen wellce wettelijk versolmlcl-igd
waren, bestaat de aanslag die hij aanlcond·igt in een beslissing wel7ce geen
geheel lean vormen met enige vorenbestaande aanslag enlcel op de datum van
zijn . oplcohierbl-enging en is onderworpen aan de wettelijlce aanslagte1·mijnen; zijn regelmatigheid en zijn gegrondheid mogen do01· een reolamatie
betwist worden, ove1·eenlcornstig artiTcel 61, paragraaf 3, der samengesohalcelde · wetten betrejfende de inlcomste_nbelastingen, en niet door een beroep
v66r het hof ·van beroep tegen de beslissing die, voor zoveel ze de oplcohierbrenging van een cle1·gel-ijlce aanslag
aanlcondigt, geen /;;raoht van gewijsrle
heett (2).
(BELGISCHE

2"
1°
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMS1'EN.
AFHOUDING BLJ DE BRON. VERRICHTING
ENKEL EEN VOORLOPIGE INNINGSMODALITEIT
UITMAKENDE WELKE ONDERSCHEIDEN IS VAN
DE AANSLAG.

2°

STAAT, MINISTER
T. KEHLER.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

INKOMSTENBELASTINGEN.
RECLAMATIE. VERZOEK TOT TERUGGAVE
VAN BIJ DE BRON TE VEEL AFGEHOUDEN BELAS'l'INGEN. GEBREK AAN AANSLAG OP GROND
VAN DE INKOMS'l'EN WAAROP DIE AFHOUDING
GESCHIED IS. ~ BESLISSING VAN D)ti DIRECTEUR DER BELAS'l'INGEN DE OP KOHIERBREN-

(1) Verbr., 20 november 1951 (A>-r. Verbr.,
1952, biz. 131; Bull. en PAsrc., 1952, I, 145); en
28 januari 1958 (supm, biz. 350; Bull. en PAsrc.,
1958, I, 574).
(2) V ergel. nota 2 onder het arrest in Bull.
en PAsrc., 1958, I, 608.

-379Over het middel, afgeleid uit de scherr- werd; 4° dat verweerder op 16 juni 1954
ding van de artikelen 112 van de Grand- tegen deze aanslagen een regelmatige rewet, 61, paragraaf 3, 65, 66, 67 van de clamatie ingediend heeft welke de direcwetten betreffende de inkomstenbelastin- teur der belastingen bij beslissing van
gen, samengeschakeld bij besluit van de 18 november 1955 niet ontvankelijk heeft
Regent van 15 januari 1948 en gewijzigd verklaard;
Overwegende dat het bestreden arrest
bij de wetten van 23 en 27 juli 1953, 13:)0
tot 1352 van het Burgerlijk Wetboek, het beroep van verweerder tegen deze bedoordat het hof van beroep de reclama- slissing ingewilligd heeft;
tie ontvankelijk verklaart welke de
Overwegende dat de afhouding bij de
heer Kehler op 16 juni 195± ingediend bron van de belasting op de bedrijfsinheeft tegen de aanvullende aanslag, ge- komsten enkel een voorlopige inningsmolast bij de directoriale beslissing van daliteit uitmaakt, welke onderscheiden is
7 mei 1954, nr 01.922, en deze aanslag van cle op die inkomsten te vestigen aan(art. 402.243, dienstjaar 1954, navordering slag;
van rechten over 1947) vernietigt omdat
Overwegende dat enkel wanneer bij de
hij te laat op het Iwhier is gebracht, dan directeur der belastingen door de ontvanwanneer, aangezien verweerdel' geen be- kelijke reclamatie van de belastingplichroep ingesteld had tegen de beslissing van ' tige, ingediend overeenkomstig artikel 61,
de directeur van 7 mei 1954 waarbij het paragraaf 3, van de samengeschakelde
op kohier brengen van een aanvul~ende wetten betreffende de inkomstenbelastinbelasting was gelast, deze beslissing in gen een reeds op het kohier gebr:ichte
kracht van gewijsde was gegaan en de aanslag aanhangig gemaakt wordt, de direclamatie van verweerder, die O!J 16 juni recteur, door het herstellen van in het
195± ingediend werd en betrekking had vestigen van die a an slag begane ·vergisop de ingekohierde aanvullende belas- singen, geen nieuwe aanslag tot stand
ting, niet ontvankelijk was, naardien brengt die onderscheiden is van de aannoch de directeur, noch het hof van be- slag waartegen de reclamatie gericht is,
roep het recht hadden te besllssen dat doch laatstg·enoemde aanslag rectificeert
bewuste aanvullende belasting niet ver- door, naargelang van het geval, een vrijschuldigd was :
stelling of een vermeerdering voor te
Overwegende dat uit de niet gecriti- schrijven, en zijn beslissing een geheel
seerde vaststellingen van het bestreden vormt met de aanslag welke zij wijzigt
arrest blijkt : 1° d:it, dan wanneer geen en evenmin als cle onkohierbrenging van
aanslag in de bedrijfsbelasting, de natio- de aanvullende belasting· welke zij gelast
nale crisisbelasting· en de aanvullende onderworpen is aan de op straffe van forpersonele belasting over het dienstjaar clusie gestelde aanslagtermijnen; dat in
1947te zijnen laste op het kohier was ge- dit geval, zo de belastingplichtige v·66r
bracht, verweerder· op 28 maart 1949 de het hof van beroep tegen de beslissing
directeur der belastingen verzocht heeft van de directeur geen beroep ingesteld
om teruggave van bij de bron te veel af- heeft, deze in kracht van gewijsde gegehouden belastingen op de inkomsten gaan is en derhalve de sclmld van de
welke hem in 1946 door de samenwer- aanvullende belasting, die in uitvoering
kende vennootschap ((Maison Vendsys- van die beslissing op het kohier gebracht
sel >> gestort waren; 2° dat de directeur is, niet meer mag betwist worden door
der belastingen, overwegcnde dat de in- middel van een nieuwe reclamatie;
koms·Len van verweerder geen bezoldiginOverwegende dat het geval anders is
gen warcn als bedoeld in artikel 25, pa- wanneer, zoals ten deze, bij de directeur
ragraaf 1, 2°, littera a, van de samenge- der belastingen een reclamatie aanhangig
schakelde wetten betreffende de inkom- gemaakt is welke strekt tot teruggave
stenbelastingen, doch winsten opgeleverd van bij de bron te veel afgehouden belasdoor de arbeid van verweerder als wer- tingen en geen aanslag ten laste van de
kend vennoot in die samenwerkende ven- belastingplichtige op het kohier is genootschap, bij beslissing van 7 mei 1954 bracht geweest op grond van de inkombeslist heeft dat, moge er bij de bron dan sten waarop die afhouding geschied is;
al 39.457 frank te veel aan belasting af- dat in dit geval, zo de directeur naar aangehouden zijn, er daarentegen een aan- leiding van die reclamatie vaststelt dat
vullende belasting dient gevestigd te wor- die inkomsten geheel of ten dele ontsnapt
den ten belope van 88.681 frank, te weten zijn :ian de belastingen welke wettelijk
74.417 frank bedrijfsbelasting op handels- verschuldigd waren en aangezien de aanwinsten en 14.264 frank aanvullende per- slag waarvan hij de opkohierbrenging in
sonele belasting; 3° dat de door deze be- een beslissing aankondigt welke geen geslissing aangekondigde opkohierbrenging heel kan vormen met enige vorenbevan de aanvullende belasting on 12 mei staande aanslag, die aanslag noodzakelij19-54 geschied is en dat op 17 mei 1U54 een kerwijze een ten dage van de opkohieraanslagbiljet aan verweerder gezonden brenging ervan ontstane aanslag is, die
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aan de wettelijke ::umslagtermijnen onderworpen is en waarvan de regelmatigheid en de gegrondheid mogen betwist
worden door een reclamatie, overeenkomstig artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten, en niet door een
beroep v>Q6r het hof van beroep tegen de
beslissing van de directeur ;
Overwegende dat, voor zoveel zij de
opkohierbrenging van een dergelijke aanslag aankondigt, de beslissing van de directeur der belastingen geen kracht van
gewijsde heeft;
Dat het middel mitsc1ien naar recht
faalt;
Om die redeiien, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

VERNIETIGDE
GRIJPENDE.

ARREST

VOORAFGAAN

NIET

BE-

1° Artilcel 28 van cle wet 1;an t au.g1tstns

t952, de telcst. van artilcel 6t, to, van
de wet van t october t91/1 vervangende,
heett toegestaan de op fiscaal gebied
aannemelijlce verliezen wellce 1tit oorlogsschade aan bedrijfsgoederen voortsprniten en lcrachtens de wetgeving op
de herstelling van de oorlogsschade aan
de private [!Oederen lcu.nnen vergoecl
worden van de winsten oncle1· meer van
het jaar of het boelcjaar waarop r/e betrelclcing hebben at te kelclcen.
2° A1·tilcel 6t, to, letter b, van de wetten
op cle he·rstellin,q van cle oorlogsschacle
aan de private goederen, samengeschalceld dom· het lcon·inlclijlv besluit van
4 februari 1958. kamer. - TToor30 jannari t954, bepaalt het mamimnm
zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend ·
beclrau van het op fiseaal gebiecl aannevoorzitter. - TTerslaggever, H. Vroonen.
melijlc .z:erlies clat rwond lean oplevm·en
Gelijlcl~tidende concl1tsie, H. R. Detot de · herstelvergoeding voorz·ien bij
lange, advocaat-generaal.
Pleiters,
paragTaat t van a1·tilvel 9 van gezegde
HH. Van Leynseele en de Longueville
wetten, cloch vreemd is aan de 1titgaven
(deze laatste van de Balie bij het Hof
voor wm·lcen tot bewal"in[!, voor empervan beroep te Brussel).
tise- en gerechtslcosten die lcnnnen vergoed worden lcrachtens paragraaf 2 van
voormeld a1·tilcel 9 en clie op fiscaal {!ebiecl attrelcbaar zijn lcrachtens voor2" KAMER. - 4 fehruari 1958
meld a1·tilcel 6t, to, letters a, f en g en
van cwUlcel 26 cler samengeschalcelde
wetten betrefjende de inlcomstenbelas1° INKOMSTENBELAS'l'INGEN.
Ungen.
BELAS'J'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
VERLIEZEN VOOR'l'SPRUITENDE UIT OORLOGS3° Bchendt art'ilcel 61, 1°, letter f, va;n de
SCHADE AAN BEDRIJFSGOEDEREN. VERLIEwetten op cle herstelling van cle oorZEN OP FISCAAL GEBIED AANNEMELIJK MOlogsschade aan cle private goecleren, saGENDE AFGETROKKEN WORDEN, ONDER MEER,
mengeschalcelcl cloor het lconinlclijlc beVAN DE WINSTEN VAN RET JAAR OF VAN RET
sluit van 30 jannari t954, het arrest dat
BOEKJAAR WAAROP ZE BETREKKING REBBEN.
een reclamatie niet ontvanlcelijlc verlclaa1·t, wellce er toe strelct vom· het
2° INKOMSTENBELASTINGEN.
clienstj(tar t946 afkelcbare beclrijfslasBELAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. ten te doen aannemen die voortsproten
VERLIEZEN VOORTSPHUITENDE UIT OORLOGS1tit oo1·logsschacle aan private goederen
SCRADE AAN BEDRIJFSGOEDEREN. VEHLIEen een verl'ies 1titmaalcte hetwellc leon
ZEN OP FISCAAL GEBIED AANNEMELIJK. BEvergoecl woTden lcrachtens artilcel 9,
GRIP.
.
tJaTagraaf 2, lette1· a, to, van de we~
3" INKOMSTENBELASTINGEN.
van 1 october t94"1, vervangen cloor arBELASTING OP DE BEDHIJFSINKOll.fSTEN.
tilcel 7 van de wet van t au{!1tst·u.s t952,
VEHLIEZEN ·voOHTSPRUITENDE UIT OORLOGSom ae reclen clctt z·ij ingecliencl we1·d 1w.
SCHADE AAN BEDRIJFSGOEDEREN. RECLAhet vm·strijlcen van cle bij art·ilcel 61,
~IA'J'IE STREKKENDE '1'0'1' DE AFTREKKING VAN
pa1·ag·raat 3, der samen.qesehalcellle wetDEHGELIJKE VERLIEZEN VOOR RET BOEKJAAR
ten betreffencle de inlcornsten belastingen
1946. - RECLAMA'l'IE BEDOELD BIJ ARTIgestelde tennijn.
KEL 61, 1°, LETTER f, DER SAMENGESCRA4° In geval 1;an inwilliging van een voorKELDE WETTEN OP DE RERSTELLING DEZER
ziening in zalce directe belastingen, beSCHADE. ~ ARREST RAAR. NIET ONTI'ANKEgrijpen de lcosten tot clewellce de vet·LIJK VERKLARENDE OM DE REDEll! DAT ZIJ INweerder veroordeeld word.t deze niet
GEDIEND WERD NA RE'l' VERSTRIJKEN VAN DE
van de aanle[! wellce aan het vernieBIJ ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3, DER SAMENtigde ar·rest is voorafgegaan, waarover
GESCHAKELDE WE'ITEN BETREFFENDE DE INhet cle rechtsmacht van verwijzing beKOMSTENBELAS'J'INGEN GESTELDE TERMIJN. horen zal nitspraalc te doen (1).
ONWE'l'TELIJKIIEID.

ze

4°

KOSTEN. VERBREKING. DrnECTE
BELASTINGEN. BESTREDEN ARREST VERBHO•
KEN.- VEROORDELING VAN VERWEERDER TOT
DE KOS'J'EN. -KOSTEN DEZE WELKE AAN RET

(1) Raadpl. in burgerlijke zaken, verbr.,
27 januari (redenen) en 25 mei 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 546 en 1023).

381(N. V. «BRASSERIE PIEDB<EUF »,
"1'. IIELGlSOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, OlJ 12 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 61 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 9 en 61 van de wet
van 1 october 1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, gewijzigd door de wet vun 1 augustus 1952 (art. 7 en 28), en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest het beroep verworpen heeft
dat door aanlegster ingesteld is tegen de
directoriale beslissing van 7 juni 1955
welke niet ontvankelijk wijl te laat ingediend verklaard had de reclamatie, op
12 februari 1953 door aanlegster ingediend, om de retlen dat de reclamatietermijn gesteld bij artikel 61, paragraaf 3,
van voormelde samengeschakelde wetten,
hetwelk ter zake alleen toepasselijk was,
verstreken was en dat artikel 28 van de
wet van 1 augustus 1952, houdende wijziging in de wet van 1 october 1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade
aan private goederen (art. 61), ten deze
niet kon worden toegenast, dan wanneer,
eerste onderdeel, bet bestreden arrest het
middel niet beantwoord heeft dat door
aanlegster in haar conclusies in beroep
regelmatig ongeworpen en hieruit afgeleid
is dat « artikel 28 van de wet van 1 augustus 11l52 de verjaringen en vervallenverklaringen opgeheven heeft. betreffende
de belastingen gevestigd on winsten aangewend tot de afschrijving van oOI·logsschade, voor zover deze laatste krachtens
de wettelijke bepalingen ter zake als definitief verlies zal erkend worden; ... dat
artikel 9, paragraaf 2, van de wet van
1 october 1947 betreffende de herstelling
van de oorlogsschade, uitdrukkelijk het
recht bepaalt op terugbetaling van de
prijs die de geteisterde werkelijk betaald
heeft voor de werken tot bewaring die
nuttig en .nodig zijn gebleken tot beperking van de schade; ... dat de wet aldus
erkent dat de voor die werken gedane
uitgave een oorlogsschade uitmaakt; dat
zulks redelijk is vennits, ten deze, niet
enkel het goed geteisterd was, maar de
eigenaar eveneens werken heeft moeten
laten uitvoeren tot vrijwaring van hetgeen overbleef; dat, waar .zij melding
maakt van de oorlogsschade welke krachtens de ter zake vigerende wetsbepalingen als een verlies aangezien wordt, de
wet van 1 augustus 1952 noodzakelijkerwijze de werken tot bewaring bedoelt;

dat de wet van 1 augustus 1952 de verjaringen en vervallenverklaring ter zake
van oorlogsschade opgeheven heeft wegens de verwarring die totdantoe op dat
gebied geheerst had >> ; en dan wanneer
de bestreden beslissing derhalve niet
wettelijk met redenen omkleed is (schending van artikel 97 van de Grondwet),
en dan wanneer, tweede onderdeel, het
bestreden arrest evenmin geantwoord
heeft op het middel, door aanlegster in
lwar conclusies in beroep regelmatig
voorgebracht en hieruit afgeleid dat « de
administratie op de kostprijs van de werken tot bewaring juist het· stelsel toegepast had dat zij aangenomen had op het
stuk van verliezen geleden ingevolge oorlogsschade >>; tlat de controleur in zijn bericht van wijziging inderdaad verklaarde : <<de uitgaven tot reparatie van de
door oorlogshandelingen vernielde of beschac1igde onroerende goederen kunnen
slechts in minderiug komen wanneer de
terugbetaling ervan gevorderd wordt als
oorlogsschade. Echter zal de invordering
van de belasting geschorst blijven totdat
een definitieve oplossing zal kunnen worden gegeven voor het vraagstuk van de
vergoeding van die schade », en dan wanneer de bestreden beslissing niet wettelijk met redenen omkleed is (schending
van artikel 97 van de Grondwet); en dan
wanneer, derde onderdeel, artikel 61 van
de wet van 1 october 1947 betreffende de
hei·stelling van de oorlogsschade aan private· goederen, gewijzigd door artikel 28
van de wet van 1 augustus 1952, ter zake
toepasselijk was vermits dit nieuw artikel 61, 1 o, f, bepaalt : « worden opgeheven alle verjaringen en vervallenverklaringen waardoor getroffen werden de bezwaarschriften met betrekking tot de directe belastingen gevestigd op winsten
aangewend tot de afschrijving van oorlogsschade, voor zover deze laatste,
krachtens de wettelijke bepalingen ter
zake, als definitieJ' verlies zal erkend worden», en dan wanneer een wetsbepaling
ter zake, te weten het in het middel aangeduif! artikel" 9 van de wet van 1 october
1947, bepaalt dat « de schade- en herstellingsvergoedingen worden verhoogd met
de door de belanghebbende werkelijk betaalde prijs voor de werken tot bewaring
en die nuttig en nodig zijn gebleken tot
beperking van de schade » en dus noodzakelijkerwijze impliceert dat de tot bewaring gemaakte kosten wel degelijk een
definitieJ' verlies uitmaken in de zin van
voormeld artikel 61, 1 o, f, en dan wanneer het nieuw door het bestreden arrest
ingeroepen artikel 61, 1°, b (art. 28, I, b,
van de wet van 1 augustus 11l52), verre
van de draagwijdte te hebben welke de
rechters over de grond eraan toeschrijven, enkel tot doel had te onderlijnen dat
het aftrekbaar verlies enkel het uit de
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de wederopbouwwaarde, en niet mag worden afgescheiden van voormeld artikel fl1,
1°, f, uitgelegd aan de hand van voormeld
artikel 9·; dan wanneer het voormeld
nieuw artikel 61, 1°, f (art. 28 van de wet
van 1 augustus 1rt52) dus ter zake van
toepassing was, en dan wanneer derhalve
het bestreden arrest, door te weigeren
daarop acht te slaan en door de ·directoriale 11eslissing te bevestigen waarbij de
reclamatie van aanlegster niet ontvankelijk wijl te laat ingediend verklaard was,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft (op artikel 97 van
de Grondwet na) :
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de reclamatie van aanlegster, ingediend op de voet van artikel 28
van de wet van 1 augustus 1952, ertoe
strekt als bedrijfslast over het jaar 1946,
in de loop waarvan zij betaald is, te doen
aannemen een som van 35.523 frank welke
besteed is aan werken tot bescherming en
onderhoud van bedrijfsimmobilien die
door oorlogshandelingen geteisterd zijn;
Dat dit arrest beslist dat, al kan die
reclamatie als wettelijke grondslag artikel 26 van de samengeschakelde wetten
betreffenc1e de inkomstenbelastingen hebben, zij niet begrepen is onder de reclama ties bedoeld in letter ·f van artikel .61,
1°, van de wet van 1 october 1rt47, vervangen door de tekst van artikel 28 van
de wet van 1 augustus 1952, voor welke
reclamaties de opheffing van aile verjaringen en vervallenverklaringen geldt;
dat het deze beslissing hierou steunt dat
krachtens letter b van voormeld artikel 61, 1 o, de ou fiscaal gebied aannemelijke verliezen enkel de sommen mogen
begrijpen welke voor nieuwe investeringen gebruikt zijn, met uitzondering van
de sommen besteec1 aan beschermings- en
onderhoudswerken waardoor de geteisterde onroerende goederen generlei meerwaarde verkregen hebben; .
Overwegende dat v66r de wetten van
1 october 1[}47 en 1 augustus 19•52, elk uit
oorlogsschade voortvloeiend verlies, aangezien het eventueel kon goedgemaakt
worden door het toekennen van vergoedingen krachtens de wet op de oorlogsschade, in fiscaal opzicht niet als vast en
detinitief beschouwd werd; dat mitsdien
voor het vestigen van de belasting op de
bedrijfsinkomsten, de administratie op
de belastbare inkomsten niet de verliezen, lasten, uitgaven en afschrijvingen in
mindering bracht welke krachtens de samengeschakelde wetten aftrekbaar waren, wanneer zij nit oorlogsschade voortvloeiden;
Overwegende dat artikel 61, 1 o, eerste
lid, van de wet van 1 october 1947, deze

toestand behandelend wat de bedrijfsimmobilien en uitrusting betreft, bepaalde
dat de vergoeding voor herstel beschouwd
wordt als dat verlies annulerend voor het
jaar of ·bet dienstjaar waarop het betrekking heeft; dat deze bepaling, welke mitsdien aannam dat het verlies van de herstelvergoeding werd afgetrokken, zonder
voorbehoud het verlies bedoelt dat voortspruit nit oorlogsschade aan bedrijfsimmobilien en· -uitrusting in de. zin van
voormelde wet, dit wil zeggen elk verlies
dat krachtens die wet kan vergoed worden;
Overwegende dat artikel 28 van de wet
van 1 augustus 1952 dit stelsel gewijzigd
heeft door het tot aile bedrijfsgoederen
nit te breiden en door toe te staan, zonder de vaststelling van de herstelvergoeding af te wachten, voormeld uit oorlogsc
schade voortspruitend verlies af te trekken van de winsten van het jaar of het
c1ienstjaar waarop het betrekking heeft;
dat het evenwel aan bewust verlies geen
andere betekenis toegekend heeft dan die
welke het had in artikel 61, 1 o, eerste
lid, van de wet van 1 october 1947;
Overwegende dat te dien einde arth
kel 61, 1°, in de door artikel 28 van de
wet van 1 augustus 1952 vervangen tekst,
door letter a aan de krachtens de belastingwetten aftrekbare verliezen, die echter voortspruiten nit oorlogsschade aan
])edrijfsgoederen, het karakter toekent
van definitief verlies dat in mindering
mag worden gebracht onder meer over het
dienstjaar waarop 'het werkelijk betrekking heeft;
Dat, om aldus toepassing van letter a
op voordien gevestigde aanslagen mogelijk te maken, de letter f van hetzelfde
artikel in die mate aile verjaringen en
vervailenverklaringen opheft die de re'
clamaties op het stuk van directe belastingen treffen en de letter g een nieuwe
reclamatietermijn bepaalt; dat de letter f
uitdrukkelijk aile schaden vermeldt
welke krachtens de wetten op de herstelling van de oorlogsschade als definitieve
verliezen erkend zijn, en, dienvolgens, de
vermeerderingen bepaald bij artikel rt, paragraaf 2, letter a, 1°, van de wet van
1 october 1947, vervangen door de tekst
van artikel 7 van de wet van 1 augustus
1952;
Overwegende dat, in strijd met wat het
bestreden arrest beslist, de letter b van
voormeld artikel 61, 1°, niet afgeweken is
van de regel der aftrekbaarheid van elk
verlies dat als oorlogsschade kan vergoed
worden, welke regel artikel 61, 1 o, eerste
lid, van de wet van 1 october 1\l47 reeds
aangenomen had in zover het bepaalde
dat de herstelvergoeding dat verlies zou
annuleren, en welke de letters a, f en u
van artikel 61, 1 o, in de nieuwe tekst gehandhaafd hebben, zich daarbij ertoe be-
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-perkend aan te nemen dat het verlies van
-de belastbare winsten mag worden afgetrokken, zonder. dat de vaststelling van
de herstelvergoeding hoeft afgewacht te
worden;
Dat nit de tekst van voormelde letter b
JJlijkt dat deze geen ander voorwerp heeft
dan het maximum bedrag te bepalen van
het op fiscaal gebied aannemelijk verlies
volgens de aanschaffings-, investerings- of
kostwaarde van de beschadigde elementen dit wil zeggen op basis van criteria
welke niet toepasselijk zijn op de uitgaven besteed aan werken welke nuttig en
nodig zijn voor het beperken van de oorlogsschade; dat deze bepaling dus het
verlies bedoelt dat grond kan opleveren
tot de herstelvergoeding, bepaald in paragraaf 1 van artikel 9 van de wet van
~ october 1947, vervangen door de tekst
van artikel 7 van de wet van 1 augustus
l!J52, doch vreemd is aan de uitgaven
voor werken tot bewaring, voor expertiseen gerechtskosten die kunnen vergoed
worden krachtens paragraaf 2 van voormeld artikel 9, welke aftrekbaar zijn
krachtens voormelde letters a, t en g en
eventueel aanleiding geven tot een vergoeding belastbaar nit kracht van de letter d van artikel 61, 1 o, in de nieuwe
tekst gecombineerd met het 2° van artikel 61 van de wet van 1 october 1!J47;
Overwegende dat nit de bovenaangehaalde vaststellingen van het bestreden
arrest blijkt dat de reclamatie van aanlegster ertoe strekte voor het dienstjaar
1!Jct6 bedrijfslasten te doen aannemen clie
krachtens artikel 26 van de samengeschakelde wetten aftrekbaar waren en voortsproten nit oorlogsschade aan bedrijfsgoederen, welke verliezen vergoed k<inden
worden krachtens artikel 9, paragraaf 2,
letter a, 1°, van de wet van 1 october
~947, vervangen door de tekst van artikel 7 van de wet van 1 augustus 1!J52;
Dat, aangezien de reclamatie van aanlegster mitsdien een door letter a van
voormeld artikel 61, 1 o, aangenomen aftrekking tot voorwerp had, zij viel onder
letter t van hetzelfde artikel waarbij alle
verjaringen en vervallenverklaringen zijn
opgeheven;
Dat het bestreden arrest derhalve, door
te beslissen dat de reclamatie van aanlegstel· te laat ingediend werd, hoewel zij
toepassing van letter a van voormeld artikel 61, 1 o, ten doel had,. de be paling van
de in het middel aangeduide letter f van
voormeld artikel geschonden heeft;
Overwegende dat aanlegster besluit tot
de veroordeling van verweerder « tot al
de kosten, in deze begrepen de kosten
van de aanleg in beroep ll;
Overwegende dat het de rechtsmacht
van verwijzing alleen behoort uitspraak
il:e doen over de kosten van de aanleg die
.aan de vernietigde beslissing voorafgaat;

Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de ka11t van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten van
de aanleg in verbreking; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

ze

4 februari 1958. kamer. - Voorzittel·, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter.
Fm·slaggeve1·, H. Daubresse. - Gelijlcl7tidende conclnsie, H. R.
Delange, advocaat-generaal. - Pleiters,
HH. Simont en Van Leynseele.
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BELGISCH CONGO. - VERANTWOORDELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN.
- SCHADE VEROORZAAKT DOOR RET GEBREK
VAN EEN ZAAK, - BE'l'EimNIS VAN DE TERM
llE,VAKER.

At·tncel 260, lid 1, van het boelv « Oontracten of uit overeenkomst ontstane
verbintenissen ll van het Oongolees Burget·lijk 1Vetboek maakt ve1·antwoordelijlc voor de schade door het gebrek van
een zaalc veroo1·zaalct de bewalcer ervan, dit wU zeggen degene die op de
zaalc macht tot gebntilc, leiding en controle heett (1).

(KOLONIE VAN BELGISCH CONGO, T. COMPTOIR
DE VENTES DES CAFES DU CONGO « CAFECONGO ll.)
ARRES'l'.
HET HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 maart 1956 gewezen do01' het
Hof van beroep te Leopoldstad;
Overwegende dat nit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door de verwerende vennootschap
ingestelde vordering strekt tot het vergoeden van de schade welke zij geleden heeft
ingevolge de doorboring van een lichter,
die haar toebehorende goederen bevatte,
door een loodrecht ijzeren uitsteeksel van
een aanlegkaai in de Kongostroom, het
onder water lopen van het ruim van de
lichter en het bederven van de goederen
hetwelk daarvan het gevolg geweest is ;
Overwegende dat verweerster haar vordering steunt op de verantwoordelijkheid
van aanlegster, als bewaakster van de
kaai, wegens het gebrek dat de aanwezigheid van het ijzeren uitsteeksel onder de
waterlijn opleverde, en het verband van
(1) Zie !lata 1 onder het arrest in Bull. en
1!)58, I, 616.
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-384oorzakelijkheid tussen bewust gebrek en
de schade doet gelden ;
Overwegende dat het bestreden arrest
deze vordering toegewezen heeft;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 260, eerste lid, van
het boek cc contracten of uit overeenkomst
ontstane verbintenissen >> van het Congolees Burgerlijk Wetboek, en 20 van de koloniale keure van 18 october 1908, doordat, aanlegster betwist hebbend dat zij
de bewaking had van de kaai waar het
litigieuze ongeval zich voorgedaan heeft,
vermits die plaats geregeld gebruikt werd
door de vennootschap Citas voor het lossen van de scheoen en lichters die haar
installaties bedienden, dat zij er de kaai-,
behandelingsgelden, enz. inde, het bestreden arrest, om te beslissen dat aanlegster
de bewaking van meergemelde kaai had,
vaststelt dat zij eigenares ervan is, dat
niet betwist wordt dat die kaai voor het
aanleggen met schepen en het lossen ervan ingericht is en geregeld .daartoe gebruikt wordt, dat het feit dat de vennootsc!Jap Citas geregeld van deze havenruimte gebruik maakt het bewijs niet oplevert dat .zij de concessiehoudster ervan
is-, dan wanneer dergelijke redenen het
verwerpen van de conclusies van, aanlegster niet rechtvaardigen en het hof in de
onmogelijkheid stellen na te gaan of aanlegster inderdaad de bewaking van de
kaai had in de zin van voormeld artikel 260, eerste lid, dit wil zeggeri of zij er
voor haar rekening gebruik van maakte,
het genot ervan had of ze behield met een
macht van toezicht, leicling en controle,
waaruit volgt dat de rechters over de
grond hun beslissing niet wettelijk gemotiveerd hebben (schending van artikel 20
van de koloniale keure) en bovenclien het
wettelijk begrip van de bewaking miskend hebben (schending van voormeld 'artikel 26{), eerste lid) :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst, enerzijds, dat de gebrekkige
kaai, welke aan de vennootschap Intertropical-Comfina toebehoord had, ingevolge een <mteigening opnieuw het eigendom van aanlegster geworden is en, anderzijds, dat deze in een brief van 19 juni
1954 erkend heeft dat de kaai haar toebehoorde;
Dat het vaststelt dat aanlegster noch
bewijst, noch aanbiedt te bewijzen dat zij
de exploitatie ervan aan een concessiehouder zou overgeliten hebben;
Overwegende dat uit deze beschouwingen valt af te leiden dat, volgens de rechter over de grond, aanlegster zelf die exploitatie waarnam en clerhalve op de kaai
de macht tot gebruik, leiding en controle
had·
o,:erwegende dat het bestreden arrest
weliswaar verklaart dat de vennootschap

Citas de kaai voor haar schepen gebruikte, doch dat uit het tekstverb.and
blijkt dat dit gebruik door de vennootschap Citas de leidings- en controlemacht
van aanlegster niet uitsloot en daaraan
niet onttrokken was;
Overwegende dat de rechter over de
grond nit deze elementen wettelijk heeft
kunnen afieiden dat aanlegster bewaakster van de kaai en dienvolgens verantwoordelijk was voor de gevolgen van het
gebrek dat die kaai aantastte;
Dat het middel niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
6 februari 1958. - 1• kamer. ~ Voorzitter, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslag,qever, H. Piret. Gelijlr.luidende conclusie, H. ;Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Ansiaux en Van Leynseele.

1•

KA~ER. -

6 fehruari 1958

KINDERTOESLAGEN. - LOONTREKKENDE
ARBEIDERS. - SAMENGEORDENDE WETTEN. MOBILISATIE GELIJKGESTELD MET DAGEN AAN
DE ARBEID BESTEED. ~ BEJ'ALING TOEPASSELIJK OJ' DE UOBILISATIE VAN EEN VREEUDE
ARBEIDER IN ZIJN NATIONAAL LEGER.
In artilcel 57bis, 2°, letter c, der samenueordende .wetten betrejfende de kinclertoeslag voor loontrelclcende arbeiclers, is
de mobilisatie, wellce een onde1'b1·elcing
der arbeidsprestaties gelijlcgestela met
uagen werlcelijlc aan ae arbeia besteea
ttitmaalct, niet alleen ae mobilisatie van,
een a1·beid'er in het Belgisch Zeger, maar·
oolc ae mobiz.isatie van een vreemae arbeiuer in zijn nationaal leger (1). (Ko-

ninklijk besluit van 19 december 1939,
art. 57bis, 2°, c, en 51; wet van
27 maart 1951, art. 31.)
(«CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS
FAUILIALES DU BRABANT», T. BIZET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 13 september 1956 gewezen
door de vVerkrechtersraad van beroep te
Brussel, kamer voor bedienden;
Over het middel, eerste, onderdeel, afgeleid nit de schending van de artikelen 56, 56bis en 57bis van de wetten be<1) Zie nota 1 onder het arrest in Bull. en
1958, J, 618.
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bij · het koninklijk besluit van 19 december 1939, onder meer gewijzigd door de
wet van 27 maart 1951, doordat de bestreden sententie, om de eis in te willigen,
beslist heeft dat on ieder geval van overmacht, en onder meer op een maatregel
van de overheid, zoals het gemobiliseerd
worden in een -yijandelijk leger, de wetsbepalingen dienen toegepast te worden
welke voorschrijven dat in zekere gevallen de dagen gedurende welke de arbeid
werd onderbroken met dagen van werkelijk volbrachte arbeid kunnen gelijkgesteld. worden, dan wanneer de ingeroepen
bepalingen deze verruimende uitlegging
niet dulden; tweede onderdeel, afgeleid
uit de schending van dezelfde welsbepalingen en bovendien van artikel 9'7 van
de Gronclwet, doordat de bestreden sententie, om de eis in te willigen, de bepaling·en van artikel 5Tbis van de samengeordende wetten betreffende de kindertoeslagen (art. 31 van de wet van 27 maart
1951) toegepast heeft, waarbij de dagen
van onderbreking van de arbeid ingevolge
een oproeping onder de wapens gelijkgesteld worden met dagen van werkelijke
volbreuging van de arbeid, hoewel het ten
deze de mobilisatie van een Duitser gold,
in dienst van een Duits bedrijf, om te
dienen in het Duits leger dat tegen Belgie
oorlog voerde, dan wanneer in de geest
van de wet dergelijke. gelijkstelling niet
aannemelijk is; althans, doordat de bestreden beslissing, aldus te kort doende
aan de plicht van de rechter zijn beslissing te omkleden met redenen welke passend op de door partijen voorgestelde
middelen antwoorden, zieh erbi\l bepaald
heeft van de ter zake inzonderheid betwiste bepaling de volgende uitlegging te
verstrekken dat zij doelt op « de mobilisatie van een vreemde arbeider in zijn
nattonaalleger ll zonder de exeeptie te beantwoorden welke door aanlegster bij
eonclusies hieruit afgeleid is dat het in
cas1t een mobilisatie geldt, niet in onverschillig welk leger, doch in het Duitse
leger dat tegen Belgie oorlog voerde;
derde onderdeel, afgeleid uit de schending
van de i.n bet tweede onderdeel aangeduide wetsbepalingen, doordat de bestreden sententie, om de eis in te willigen,
hierop gesteund heeft dat de kwestieuze
loontrekkende arbeider cc niet vrijwillig in
het Duits leger dienst genomen heeft ll,
en aldus meent, zo het schijnt, van lid h
van artikel 57b-is van de samerrgeordende
wetten toepassing te maken, dan wanneer
deze bepaling niet doelt op de normale
mobilisatie van een Duits burger die,
zelfs buiten een vrijwillige dienstnemi.ng,
gevolg geeft aan de wettelijk tot hem gerichte oproeping, doch op de met machtsmisbruik verrichte handeling· der Duitse
overheden waardoor de conscriptie uitgeVERBR., 1958. 25

breid is tot diegenen die er niet natuurlijk aan onderworpen .zijn of die eraan
weerstaan; althans, doordat de bestreden
beslissing niet vaststelt dat het een cc aanwerving met geweld ll geldt, en aldus te
kort doet aan de plicht van de rechter
zijn beslissing te omkleden met redenen
welke het hof in staat stellen zijn controle uit te oefenen :
Over het eerste onderdeel :
Over~egende dat de bestreden sententie
beslist dat de termen cc de arbeidsprestaties onderbroken, namelijk we gens ... c)
oproeping of wederoproeping onder de
wapens, mobilisatie inbegrepen ll in artikel 5TlJis, 2°, hetwelk door de wet vim
27 maart 1951 in de samengeordende wetten betreffende de kindertoeslag ingevoegd is, toepassing kunnen vinden in geval van een onderbreking, te wijten aan
de mobilisatie van een vreemde arbeider
in zijn nationaal leger;
Overwegende dat deze uitlegging, in
strijd met wat aanlegster aanvoert,
strookt met de tekst van artikel 571Jis, zo,
en hevestigd wordt door artikel 51, tiende lid, van dezelfde samengeordende wetten, van kracht ten dage van het wijzen
ller beklaagde sententie;
Dat dit ondercleel van het middel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de bestreden sententie
op de eenvoudige bewering van aanlegster dat voormeld artikel 57bis niet van
toepassing is in geval van mobilisatie in
een vijandelijk leger, namelijk het Duits
leger, een pas send en genoegzaam antwoord verstrekt door te beslissen dat het
artikel toepasselijk is wanneer, zoals ·t~I}
deze, de arbeider zelf van Duitse nationaliteit was;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de bestreden sententie
geen toepassing maakt van letter h van
artikel 57bis, 2°, van de· samengeordende
wetten; dat zij hierop steunt dat de arbeider niet vrijwillig in het Duits leger
dienst genomen heeft, maar erin gemobiliseerd is, dit wil zeggen op letter c van
hetzelfde artikel;
·
·
Dat het tweede en het derde onderdeel
van het middel feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieniug; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
6 februari 1958. - 1" kamer. ~ Voorzitter en verslaggever, H. Bareel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlclu.iclenrle conclusie, H. Raoul Hayoit de
·rermicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Demeur en Simont.
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1°

ARBEIDSONGEV AL. TIJDELIJKE
WERKONGESCHIK'l'HEID. 0NGESCHIKTHEID
ENKEL GERAAMD TEN AANZIEN VAN HE'£ DOOR
DE ARBEIDER OP HET TIJDSTIP VAN HET ONGEVAL UITGEOEFEND BEROEP.

2°

ARBEIDSONGEVAL. BLIJVENDE GEDEELTELIJKE WERKONGESCHIKTHEID. BEGRIP.

1° Voor .de toepassing rlet· samengeordende wetten betrejjende de herstelling der
schade voortspn~itende 1~it arbeidsonge.
vallen, wordt de tijrlelijke werlconge. schilctheid enlcel geraamd ten aanzien
van het doot· de arbeider op het tijdstip
van het ongeval ~~itgeoefend beroep (1).
2° Voor de toepassing der samengeordende wetten betrejjende de herstelling dm·
schade voortspruitende uit arbeidsongevaZlen, wordt de blijvende gedeeltelijke
werlcongeschiktheid bepaald door inaanmerlcingneming van de werlcongeschilctheid die de arbeider beho1~dt, niet enlcel
in zijn beroep op het tijdstip van het
ongeval, doch in de gezamenlijlce bedrijven tot geregelde 1~itoetening waarvan hij nog in staat is (2).

(« CAISSE

COMMUNE DE LA FEDERATION BELGE
DU BATIJI!ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)), T.
BOSMANS.)
ARREST.

BET HOF; Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 mei 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen l en 2 (gewijzigd
door artikel 1 van de wet van 10 juli
1951) van de samengeordende wetten betreffende de arbeidsongevallen, doordat
het bestreden vonnis de vergoedingen
welke verweerder toekomen uit hoofde
van zijn blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid vaststelt op 20 t. h. sedert
i januari Hl54, de dag van de consolidatie
der letselen, rekening houdend met verweerders beroep ten dage van het onge.val, dan wanneer voor het vaststellen van
de blijvende vergoeding er rekening client
te worden gehouden, niet zonder meer
met het vroeger beroeD van de getroffene,
doch met elke winstgevende werkzaam-

heid die hij in staat is uit te oefenen, de
gevolgen van het ongeval in acht nemend:
Overwegende da t de vordering welke
ingesteld is door verweerder, getroffene
bij een arbeidsongeval, strekt tot het bekomen van de vergoedingen zowel wegens
een tijdelijke als wegens een blijvende
gedeeltelijke werkongeschiktheid;
Overwegende dat het vonnis door de
voorziening slechts aangevallen is in zover daarbij uitspraak gedaan is over de
aan de getroffene wegens het laatste punt
toe te kennen vergoedingen;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat volgens een deskundige het percentage blijvende gedeeltelijke werkongeschiktheid 10 t. h. in abstracto en 20 t. h.
in concreto is, rekening houdend met het
beroep van verweerder;
Overwegende dat het vonnis beslist dat
de rechtbank met deze ranting in conm·eto
rekening kan houden « door ter zake het
beroep van metselaarsknecht in aanmerking te nemen )) dat verweerder uitoefende;
Overwegende dat, in tegenstelling met
de tijdelijke werkongeschiktheid die enkel geraamd wordt ten aanzien van het
door de arbeider op het tijdstip van het
ongeval uitgeoefend beroep, de blijvende
gedeeltelijke werkongeschiktheid bepaald
wordt door inaanmerkingneming van de
werkgeschiktheid die de arbeider . behoudt, niet enkel in zijn beroep op het
tijdstip van het ongeval, doch in de gezamenlijke bedrijven tot geregelde uitoefening waarvan hij nog in staat is;
Overwegende derhalve dat, waar het
het deel van het dispositief betreffende
de schadeloosstelling wegens de blijvende
arbeidsongeschiktheid slechts grondt door
inaanmerkingneming van het beroep van
metselaarsknecht dat de getroffene op het
tijdstip van het. ongeval uitoefende, zonder te onderzoeken welke werkgeschiktheid hij behouden had in de bovenomschreven betekenis, het bestreden vonnis
de in het middel aangeduide bepalingen
geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het bevindt dat verweerder, sedert 1 januari 1954, 20t. h. blijvend werkongeschikt is, en in zover het
over de kosten beslist; beveelt dat van
onderhavig arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt aanlegster tot de kosten, bij toepassing van
de wet van 20 maart 1948; verwijst de al-

(1) en (2) Raadpl. verbr., 19 november 1914
(Bull. en PAsrc., 1915-1916, I, 127, en de nota 1);

19 december 1929 (ibid., 1930, I, 51); 8 november 1957 (supm, biz. 134; Bull. en PASIC., 1958,
I, 245, en de nota 1 onder verbr., 7 november

1957, S><P1"a, biz. 131, doch uitgebreider in
Bull. en PASIC., 1958, I, 239); DELARUWIERE et
NAMECHE, uitg. 1947, nr 177, Rep. p1·at. dr.
belge, yo Accidents du t1·avail, nrs 107 en 115.

-387dus beperkte zaak naar de Rechtllank van
eerste aanleg te Nijvel, zetelende in boger
beroep.
· 6 fellruari 1958. - 1• kamer. ~ Voorzitter, H. Bareel, raadsheer waarnen;tend
voorzitter. - Verslagge1jer, H. Ancwux
Henrv de Faveaux. Gelijlcl~tidende
oonolitsie H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter,
H. Van Leynseele.
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p AND. - RECHT VAN DE SCHULDENAAR TOT DE
TERUGGAVE VAN RET PAND. - RECHT AFHANKELIJK VAN RET GEHEEL AFBETALEN VAN DE
SCHULD.
De sohuldenaar mag de teruggave van het
pand enlcel vorderen nadat. hij de
soh·uld, ingevolge waarvan de tnpandgeving word gedaan, en als hootdsom, en
als interesten en lcosten, geheel heett
atbetaald. (Burg. Wetb., art. 2082).

(FABRY EN CONSOR'l'EN, T. VENNOOTSCHAP ONDER
GEZAMENLIJKE NAAM SUCRERIES MELLAERTS
EN CONSi>RTEN.)
ARREST,
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1S juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1315, 2071, 2072,
2073, 20H, 2075, 2078, 2079, 2082 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, alhoewel het vaststelt dat
verweerster de a an Joseph P... toebehorende aandelen slechts ingevolge een· inpandgeving ontvange~ heeft, d~ teruggav~
van dit pand aan e1sers we1gert ond~.r
't voorwendsel dat zij niet zouden lleWIJzen dat de schuld ingevolge waarvan die
inpandgeving werd gedaan vereffend
werd, dan wanneer de inpandhouder
slechts gerechtigd is het pand te houd~~
indien hij het bestaan en het bedrag ZlJner schuldvordering bewijst en het uit de
vaststellingen van het arrest blijkt dat
de inpandhouder nooit het bewijs zijner
schuldvordering zal kunnen leveren, zodat ten slotte de oplossing die het best-:eden arrest aanneemt eroo neerkomt met
enkel het ondergeschikt karakter van de
inpandgeving te miskennen alsmede de
bewijslast van de inpandhouder maar ook
de bepaling vaJ;J. voormeld artikel 2078 :
Overwegende dat het bestreden arr~~t
zonder dienaangaande te worden gecntlseerd vaststelt: 1° dat Joseph P ... , rechts-

voorganger van aanleggers, belangrijke
sommen ten nadele van verweerster heeft
verduisterd; 2° dat hij die verduisteringen heeft bekend en dat hij, namelijk bij
een geschrift van 15 mei 1951, de verbinteni::; heeft aangegaan die sommen aan
verweerster terug te betalen; so dat hij
mobilaire waarden en andere goederen
aan beheerders van verweerster in pand
heeft gegeven om die terugbetaling te
waarborgen;
Overwegende dat uit die vaststellingen
noodzakelijk volgt dat verweerster een
schuldvordering ten laste van aanleggers
bezit, welke .het bestreden arrest, trouwens, uitdrukkelijk erkent;
Dat, in strijd met· de bewering van aanleggers, het arrest niet releveert dat verweerster nooit het bestaan en het bedrag
van haar schuldvordering zal kunnen bewijzen, doch enkel beslist dat, gelet op
de omstandigheden der zaak, de door aanleggers ing-estelde vraag tot expertise, ten
einde het bedrag te bepalen, als nodeloos
dient verworpen ;
Overwegende dat aanleggers aanvoeren
dat de rechter over de grand onwettelijk
hun eis tot teruggave van het oand heeft
afgewezen omdat hij : 1 o het bijkomend
karakter van het pand heeft miskend
door verweerster toe te laten gezegd pand
te bewaren, dan wanneer noch het llestaan noch het bedrag van de gewaarborgde schuld bewezen waren; 2° aan
eisers het llewijs van de betaling van die
schuld heeft opgelegd, dan wanneer het
bestaan en het bedrag ervan niet vast
stonden; so de eigendom van het pand in
hoofde van verweerster in strijd met artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek,
heeft erkend;
Dat nit het bovenoverwogene blijkt dat
het bestaan van de schuld uit vaststellingen van het arrest welke door de voorziening niet werden bestreden, volgt;
Dat het bedrag van die schuld, te dezen, elk pertinent karakter mist;
Overwegende, immers, dat het llestreden arrest steunt op artikel 2082 van het
Burgerlijk vVetboek, luidens hetwelk de
schuldenaar enkel de teruggave van het
pand mag vorderen nadat hij zijn schuld
geheel heeft afbetaald;
Dat, vermits aanleggers niet beweren
dat noch zijzelve noch hun rechtsvoorganger een welkdanige som tot kwijting van
gezegde schuld hebben gestort, daaruit
noodzakelijk volgt dat deze laatste, welke
ook haar bedrag weze, niet geheel afbetaald is geweest en dat hun eis tot terugO'ave van het pand derwijze, luidens artikel 2082 van het Burgerlijk Wetboek,
niet gegrond is;
Overwegende dat de rechter over de
grond dus het bijkomend karakter van
het pand niet heeft miskend vermits h~j
het bestaan van de gewaarborgde schuld
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heeft vastgesteld alvorens de eis tot ferugga ve van gezegd panel af te wijzen en
dat hij het bewijs van de terugbetaling
van de schuld enkel aan eisers heeft opgelegd nadat hij de werkelijkheid van die
schuld had erkend;
Overwegende dat door zich er toe te
bepalen de eis tot teruggave van het panel
af te wijzen om reden dat aanleggers de
gehele terugbetaling va11 de schuld niet
haclden bewezen, het bestreden arrest de
eigenclom van clat panel in hoofde van
verweerster geenszins heeft erkend;
Dat geen enkel onderdeel van het middel dus kan ingewilligd worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordet!lt aanleggers tot de kosten.
7 februari 1958. - 1• kamer. - TToorzUter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslaggeve·r, H. De Bersaques. GeUjklu.idende concl'ltsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
I,eynseele en Pirson.
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1 o VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
0MVANG VAN DE SCHADE. SOEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER DE
GROND.

2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVERIDENKOMST ONTSTAAN).
RECHTER OVER DE GROND SOEVEREIN IN
FEITE VASTSTELLENDE DAT DE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT EEN ONGEOORLOOFDE INBEZI'rNEMING VAN EEN TERREIN GELIJK IS AAN BET
BEDRAG VAN DE VERGOEDING WELKE WEGENS
EEN ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE VERSCHULDIGD ZOU GEWEES'l' ZIJN. VEROORDELING 'l'O'f HE'l' BETALEN VAN DERGELIJKE
VERGOEDING. WET'l'ELIJKHEID.

1o De 1·echter ove1· de grand beoordeelt

zo

soeverein in te'ite de omvang van de
schade doo1· een ongeoorloofd fe'it veroorzaalct (1).
De rechter over de g1·ond, w.aa1· hij de
onV/Jang van de schade voortvloeiende,
voor een pat·tij, wit de ongeoorlootde
inbezitneming door een gemeente van
een terrein aan deze partij toebehorende beoordeelt, stelt in feUe soeverein
vast dat de geleden schade overeenkon•t
met het bedrag van de vergoeding
w.ellce w.egens een onteigening ten alge-

(1) Verbr., 11 juni 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 1089); 5 november 1956 (ibid., 1957, I,
227).

menen nntte verschuldigd zon gew.eest
zijn, en beslist w.ettelijk dat die gemeente gehonden zal zijn dergelijke
vergoed·ing, ten titel van herstelling, te
betalen.
(GE>IEENTE
SINT-AGATHA-BERCHEM,
T.
N. V.
<< SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES ll.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op ·bet bestreden
arrest, op 3 october 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 649, 650, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1319,
1320, 1322 van hetzelfde wetboek betreffende de bewijskracht der akten (ten
deze, de conclusies door huidige aanlegster vo6r cle rechter over de grond genomen), 1 van de wet van 1 februari 1844
(wet gewijzigd bij de wetten van 15 augustus 1897 en 2S mei 1914) en 97 van de
Grondwet : 1° doordat het bestreden arrest, tot vaststelling van de vergoeding
welke aan verweerster toegekend wordt
wegens het nadeel dat voor haar beweerdelijk gesproten is uit de inbezitneming,
door aanlegster, van de litigieuze percelen en de feitelijke opneming ervan in de
gemeentewegen, zich ertoe beperkt de besluiten van het in de zaak neergelegde
expertiseverslag te bekrachtigen, hetwelk
aan de kwestieuze percelen de waarde
van bouwgronden toeschreef - het hof
mitsdien weigerende rekening te houden,
zoals het door de conclusies van aanlegster uitdrukkelijk was verzocht, met de
waardevermindering die voor gezegde terreinen hieruit is voortgevloeid dat, daar
zij door de wil zelf van de rechtsvoorganger van verweerster reeds voor 1914
ingericht zijn als voor het publiek vrij
toegankelijke verbindingswegen, zij juist
uoor die bestemming bezwaard zijn met
een erfdienstbaarheid van openbaar nut,
en doordat het arrest, om die stelling af
te wijzen, in hoofdzaak steunt oo de naar
recht niet dienende omstandigheid dat de
waardevermindering, welke de litigieuze
terreinen door hun opneming in de stadwegen ondergaan hebben, ten deze het gevolg zou wezen van « de soevereine daad
van de overheid, doch geenszins van een
persoonlijke daad van de rechtsvoorganger van appellante (hier verweerster) of
van deze laatste ll; dan wanneer, in geval
in feite vastgesteld is flat terreinen een
openbare of quasi-openbare bestemming
verkregen hebben, deze ipso facto ten
gunste van de gemeenschap bezwaard zijn
met een erfdienstbaarheid waarvan de
last noodzakelijkerwijze in beschouwing
behoort te worden genomen bij de raming
van hun huidige waarde, zonder dat een
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onder»cheid behoeft te worden gemaakt
naar gelang dat gebruik het gevolg is van
een daad van de overheid of van een persoonlijke daad van de eigenaar (scherrding van de onderscheiden in het middel
aangeduicle wetsbepalingen); 2° doordat
het bestreden arrest, door tegen de stelling van de aanleggencle partij de overweging te laten gelclen dat de opneming
van de litigieuze terreinen in de wegen
het gevolg zou zijn van « de soevereine
daad van de overheid, doch geenszins van
een persoonlijke daad van de rechtsvoorganger van appellante of van deze laatste ll, nag·elaten heeft op passencle wijze
de conclusies van aanlegster te beantwoorden, in zover daarin onder meer aangevoerd was dat «de litigieuze openbare
wegen door de eigenaar zelf werden aangelegd en getrokken ll, naardien de gemeente jegens hem eenvoudig « de verbintenis aangaat bestratings-, riool-, borduurwerken, enz... te doen uitvoeren ll,
welke bestemd zijn om, overeenkomstig·
de tussen partijen gesloten overeenkomsten, << de voltooiing en de bruikbaarheid
van die wegen te verzekeren ll (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet, en
13Hl, 1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek) :
Over het tweede onderdeel van het middel :
'
Overwegende dat, ten eincle het bewijs
te leveren dat het bedrag der vergoedingen, welke zij gebeurlijk aan verweerster
zou dienen te betalen, verminderd moest
worden uit hoofde van het bestaan van
een erftlienstbaarheid van openbaar nut
waarmede de rechtsvoorganger zelf van
fle verweerster zijn gronden lJezwaard zou
hebben, aanlegster in haar conclusies
v66r !Jet hof van beroep had doen gelden :
« dat (verweerster) reeds voor het aangaan van het akkoord van 1914 met gei'ntimeerde (hier aanlegster) ... met het oog
op het productief maken (van al de gronden) wegen heeft getrokken... dat die
straten vrij toegankelijk waren voor het
publiek ... Overwegende dat nit de rechtsleer en ui t de rech tspraak blijkt dat deze
bestemming, voor het gebruik van het publiek ... zonder andere toeeigeningsakte en
zonder andere overdracht, de integratie
van die straten en wegen in de openbare
wegen medebrengt... (Bet) eigendom is,
door het feit van de bestemming die het
gekregen heeft, met een erfdienstbaarheid bezwaard. nat door die last niet in
aanmerking te nemen, welke sedert v•66r
de akkoorden die ze hebben gei'nterpreteerd, bestaan, de deskundigen zich in
recht vergist hebben ... ll;
Overwegende dat, door na te laten op
dat middel een antwoord te geven, het
bestreden arrest artikel 97 van de Grandwet geschonden heeft;

. Dat het onderdeel van het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
van !let Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest geweigerd heeft de subsidiaire conclusies van aanlegster toe te
wijzen waarbij deze de deskundigen verweet, in hun raming van de aan verweerster toekomende vergoeding, nagelaten te
hebben rekening te houden met de aarizienli.jke voordelen welke aan verweerster bezorgd worden door het onenen van
straten doorheen haar eigendom- dat daardoor als bouwgrond ten volle gegxploiteerd is kunnen worden, en doordat het,
om in dier voege te beslissen, gesteund
heeft, enerzijds hierop « dat er geen oorzaak van comnensatie bestaat tussen het
beweerd voordeel en de litigieuze schade ll, omdat « die exploitatie de litigieuze
gronden niet raakt, maar slechts de overige gronden van appellante (hier verweerster) en meestal van de H. Gisseleire zelf ll, en anderzijds, hierop dat, alhoewel het in casn over geen onteigening
gaat, toch het principe moet toegepast
worden volgens hetwelk << in geval van
onteigening, de meerwaarde van het deel
dat niet onteigend wordt, niet in aanmerking mag genomen worden voor het
vaststellen van de toe te kennen vergoeding ll, dan wanneer, in geval verweerster
door haar op de artikelen 1382 en 13S3 van
het Burgerlijk Wetboek gesteunde vordering het herstel beoogde te vorderen van
de schade welke is gesproten uit de font
die aanlegster beweerdelijk zou · begaan
hebben door de litigieuze terreinen in bezit te nemen zonder vooraf de onteigening
ervan bekomen of de eigendom ervan verkregen te hebben door een verkoop uit de
hand, er aanleiding toe was, bij de raming van de hoogte en de omvang der
schade, rekening te houden, overeenkomstig het gemeen recht, met de voordelen
welke de beweerde font, die aldus aanlegster is aangewreven, aan verweerster
met betrekking tot haar gezamenlijke
goederen had kunnen verschaffen :
Overwegende dat het arrest eraan
heriJmert dat voorheen definitief beslist
wercl dat, zonder door een overeenkomst
of een regelmatige onteigening het recht
ertoe verkregen te hebben, aanlegster
zich in het bezit van de betwiste goederen heeft gesteld, hetgeen in haren hoofde
een fout uitmaakt;
Overwegencle dat ter zake van aquilaanse verantwoordelijkheid de rechter
de omvang van de geleden schade soeverein beoordeelt;
Overwegende dat het hof van beroep
vaststelt tlat in onderhavige zaak de
schade die onwettelijk aan verweerster
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berokkend· werd, diegene is die voortvloeit uit het feit dat geen vergoeding
wegens onteigening ontvangen werd;
Dat het hieruit wettelijk vermocht af
te Jeiden, dat het herstel dat moest toegekend worden diende gelijk te zijn aan
het bedrag van de vergoeding, welke wegens een onteigening ten algemenen nutte
verschuldigd zou zijn;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redene:n, en zonder dat antwoord moet worden verstrekt op de overige rnicldelen die niet tot een meer uitgebreide verJ)reking kunnen leiden, verbreekt het bestreden arrest behalve in zover het beslist dat de rneerwaarde van het
niet onteigend deel niet in ·aanmerking
mag genomen worden tot vaststelling van
de toe te kennen vergoeding; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
ieder der partijen tot de helft der kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
·
7 februari t958. - to kamer. - V001'zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggever, H. Belpaire. Gelijlcluide·nde conclu.sie, H. F. Dumon, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Simont en Ansiaux.
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to MILITIEJ. - AANWIJZING VOOR RET SPECIAAL CON'I'INGENT, WEGENS KOSTWINNERSCRAP, VAN EEN DIENSTPLICHTIGE DE VOORWAARDEN VERMELD IN ARTIKEL tO, PARAGRAAF l, to, DER GECOORDINEERDE WEI'I'EN
NIET VERVULLENDE. - SPECIALE OMSTANDIGHEDEN DIE AANWIJZING TOELATENDE. - SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE HOGE MILlTIERAAD.

plichtwetten niet vervullende, · wordt
soeverein beoordeeld door de hoge militieraad. (Dienstplichtwetten op 2 sep-

tember t957 samengeschakeld, art. 28,
par. 4, en 37, par. 3.)
2° Bij ontstentenis van uitdruklcelijlc verzoek, is de hoge militieraad niet verplicht de redenen op te geven waarom
hij geen gebn~ilc maaTct van zijn uitzonderlijlce macht om, wegens lcostwinnerschap, voor het sveciaal contingent een
dienstplichtige aan te wijzen die de
voorwaarden vermeld in artilcel 10; paragraaf 1, 1°, der gecoiirdineerde dienstplichtwetten niet verm~lt. (Dienstplicht-

wetten op 2 september 1957 samengeschakeld, art. 28, par. 4, en 37, par. 3.)
(HERREBOSCH.)
ARREST.
HEJ'I' HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 20 november t957 gewezen
door de hoge militieraad ;
Over het rniddel, afgeleid uit de scherrding van artikel 28, paragraaf 4, ·van de
op 2 september t957 gecourdineerde dienstplichtwetten, doordat de hoge rnilitieraad
bij de bestreden beslissing geweigerd
heeft aanlegger voor het speciaal contingent aan te wijzen zonder rekening te
houden met de speciale omstandigheid
die, ingevolge de toepassing van de nieuwe
bepalingen van gemelde dienstplichtwetten en in het bijzonder van artikel 17,
paragraaf 2, van deze wetten, ontstaan
is, dan wanneer die ornstandigheid de
toepassing van artikel 28, paragraaf 4,
. wettigt :

Overwegende dat krachtens de artikelen 28, paragraaf 4, en 37, paragraaf 3,
Van de op 2 september t957 gecoordineerde dienstplichtwetten, waar geen aanwijzing voor het speciaal contingent wegens kostwinnerschap ka:n worden ver20 REJDEJNEJN DEJR VONNISSEJN EN- leend bij gebrek aan vervulling van de in
ARREJSTEJN. - MrLITIE. -'- HoGE MILI- artikel10, paragraaf 1, to, vermelde voorTIERAAD WAARBIJ EEN VERZOEK TOT AANWIJ- waarden, de hoge militieraad niettemin
ZING VOOR HE'l' SPECIAAL CONTINGENT, WE- bij eenparige beslissing die aanwijzing
GENS KOSTWINNERSCHAP, VAN EEN DIENST- mag toestaan indien er Speciale OmstanPLICHTIGE DE VOORWAARDEN VERMELD IN AR- digheden voorhanden zijn die hef inwilliTIKEL tO, PARAGRAAF t, to, DER GEOOoRDI- gen van de aanvraag rechtvaardigen;
NEERDE WE'I'TEN NIET VERVULLENDE NIET AANHANGIG IS GEMAAKT. - GEEN VERPLICHTING
Overwegende dat Uit die bepalingen
DE REDENEN OP TE GEVEN WAAROM HIJ GEEN duidelijk blijkt dat het bestaan van de
GEBRUIK MAAKT VAN ZIJN MACHT OM EEN erin bedoelde omstandigheden door de
DERGELIJKE AANWIJZING TOE TE STAAN.
hoge militieraad soeverein beoordeeld
wordt en dat bij ontsteritenis van uitto Het bestaan van speciale omstandighe- drukkelijk verzoek dienaangaande deze
den de aanwijzing toelatende voor het niet verplicht is de redenen op te geven
waarom hij geen gebruik heeft gemaakt
speciaal contingent, wegens lcostwinnervan de uitzonderlijke rnacht die hem door
schap, van een dienstplichtige de voorwaa1·den vermeld in artilcel 10, para- de wet wordt toegekend;
graaf 1, 1°, der· gecoiirdineerde dienstOverwegende derhalve dat de beslis-
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wezen op grand Tan de vaststelling dat om vrijlating gegrond is op een reden beeen van de door de wet vereiste voor- doeld in artikel 13 van de gecoordineerde
waarden tot aanwijzing van de ingeschre- wetten, dat zij voor de inwerkingtreding
ven dienstplichtige voor het speciaal con- van die wetten ingediend werd en zij dus
tingent niet vervuld is, niet toelaat te on- voldoet aan al de vereisten van artiderstellen dat alle de omstandigheden kel 112, paragraaf 4, bepaling die geen
eigen aan de zaak niet in acllt genomen onderscheid . maakt naar gelang de aanvraag om vrijlating al dan niet ontvankewerden; ,
Dat het middel niet kan ingewilligd lijk is, zodat de bestreden beslissing aan
die bepaling een vereiste toegevoegd heeft
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie- dat daarin niet is voorzien; en dan wanneer zodoende de bestreden beslissing aan
ning.
die bepaling een interpretatie gegeven
10 februari 1958. - 2" kamer. - Voo!·- heeft, zonder uiteen te zetten op welke
zitter, H. Vandermersch, raadsheer waar- gronden die interpretatie steunt, zodat
nemend voorzitter.
Verslaggeve1·,
die beslissing niet voldoende gemotiveerd
H. van Beirs. ~ Gelijlclu.idende conclusie, ~:
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
Overwegende dat paragraaf 4 van artiad vocaa t-generaal.
kel 112 van het koninklijk besluit van
2 september 1957 ertoe strekt als aanvraag om inlijving bij het speciaal contingent te beschouwen, de aanvraag die
·onder llet stelsel van de wet van 15 juni
2e KAMER. - 10 fehruari 1958
1951 ten doel had om dezelfde redenen de
vrijlating op morele grand te bekomen;
MILITIE. - ARTIKEL 112, PARAGRAAF 4,
Dat die overgangsbepaling onderstelt
DER GECOORDINEERDE 'DIENSTPLICHTWETTEN.
dat de oorspronkelijke aanvraag ontvanOvERGANGSBEPALING. DRAAGWIJDTE.
kelijk weze ;
Dat het eerste onderdeel van het middel
Paragraaf 4 van artilcel 112 der dienstnaar recht faalt;
plichtwetten op 2 september 1957 saOverwegende dat, naar luid van artimengeschalceld strelct ertoe gelijlc te kel 51 van llet koninklijk besluit van
steUen met een aanvraag mn aanwij- 2 september 1957, de voorziening moet
zing voor het speciaal contingent een vermelden, op straffe van nietigheid, onaanvraag ingediend onder het stelsel :der meer de wettelijke bepaling waarvan
van de wet van 15 juni 1951 en die ten
de schending ingeroepen wordt;
doel had om dezelfde redenen de vrijDat, daar die reclltsvorm niet in acht
lating op mo1·eze grond te belcomen; genomen werd in zover aanlegger de bee
deze bepaling onderstelt dat de oor- streden beslissing verwijt niet wettelijk
spronkelijke
aanvraag
ontvanlcelijlc te zijn gemotiveerd, het tweede onderdeel
was.
van llet middel onontvankelijk voorkomt;
(CRABBE.)
Over het tweede middel, afgeleid nit de
bestreden beslissing is niet wettelijk gemotiveerd
in zover zij de door aanlegger
ARREST.
bij toepassing van artikel 20, paragraaf 3,
van het koninklijk besluit van 2 septemHET HOF ; - Gelet op de bestreden ber 1957 aangevoerde uitzonderlijke reden
beslissing, op 20 november 1957 gewezen tot opheffing van llet verval van zijn aandoor de hoge militieraad;
vraag om vrijlating verwerpt :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
Overwegende dat, om de eensluidende
schending van artikel 112, paragraaf 4, reden als deze opgegeven als antwoord op
der dienstpliclltwetten op 2 september het tweede onderdeel van het eerste mid1957 samengeschakeld, doordat de bestre- del, onderhavig middel onontvankelijk is;
den beslissing geweigerd heeft als een
Om die redenen, verwe1•pt de voorzieaanvraag om aanwijzing voor het speciaal
contingent te bescllouwen de bij toepas- ning.
sing- van artikel 12, 1 o, van de wet van
10 februari 1958. - 2" kamer. - Voor15 juni 1951 door aanlegger, dienstplich- z'itter, H. Vandermersch, raadslleer waartige van de lichting 1958, doch na het ver- nemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
strijken van de daartoe door die wet be- H. Belpaire. - Gelijlcluidende conclusie,
paalde termijn ingediende aanvraag om H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
vrijlating op morele grand, en dit om re- advocaat-generaal.
den dat gemelde aanvraag om vrijlating
niet voldoet aan de voorwaarden van ont'
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to VERJARING. -

STRAFZAKEN. -- BuRGERLIJKE VORDERING. VORDERING GEGROND OP EEN NAAR DE POLITIERECHTBANK
VERWEZEN WANBEDRIJF. BURGERLIJ".KE
VORDERING INGESTELD WANJ\'EER DE PUBLIEKE
VORDERING VOORTVLOEIENDE UI1' HET MISDRIJF ALS OVER'fREDING BESCHOtlWD VERVALLEN WAS DOOR VERJARING. - BURGERLIJKE
VORDERING VERJAARD.

2° VERJARING. - STRAFZAKEN. - BuRc
GERLIJKE VORDERING. - PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. - 0MSTANDIGHEID ZONDER
GEVOLG OP DE BURGERLIJKE VORDERING TE
BEKWAMER l'IJD INGESTELD.

to Is verjaard rle vordering van de 1mrgerlij7ce vartij op een naar de politiereahtbanlv verwezen wanbedrijf gegrond en ingesteld wanneer de vnblielce
vordering voortvloeiende 1tit het misdrijf, als overtrecling besaho·uwcl, door
verjaring vervallen was (t). (Wet van

t7 april t878, art. 23 en 26.)

2° De verja1·ing van de p·nblielce vordering brengt met zich de ve1·jariiw niet
van de vot·dering ingesteld v66r het intreden van de verja?'ing van de pnblielve
vorclering (2). (Wet van 30 maart t89t,

art. t, ter aanvulling van artikel 26 van
de wet van 17 april 1878.)
(N. V. VERZEKERINGSMAA1'SCHAPPIJ EUROPESE
GOEDEREN EN REISBAGAGE EN CONSORTEN, T.
M. EN E. YSENBAERT.)
ARREST.
BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 19-57 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Kortrijk;
Overwegende dat de voorzieningen beper kt zijn tot de beslissingen over de burgerlijke vorderingen;
I. Wat betreft de voorziening· ingesteld
door de vennootschap << Europese goederen en reisbagage ll :
Overwegende dat uit de stukken van de
procedure niet blijkt dat de eis tot verbreking, ingesteld door eerste aanlegster,
burgerlijke partij, betekend werd aan de
partijen waartegen l!ij is gericht;
(1}
1955,
(2)
1956.
830).

Verbr., 16 februari 1955 (Bull. en PAsrc:,
I, 649).
Verbr., 22 juni 1956 (Bull. en PAsrc.,
I, 1165); 11 maart 1957 (ibid., 1957, I,

II. Wat betreft de voorzieningen ingesteld door de vennootschappen « Transport Van Camp ll en <<De Schelde ll :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scllending van de artikelen 4·, 23 en 26 van
de wet van 17 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetboek vail
rechtspleging in strafzaken, 7 van de wet
van 1 augustus 1899 op de politic van het
vervoer, en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis beslist heeft dat de
publieke vorderin:g tegen eerste verweerder vervallen was door verjaring, om reden. dat gezegde eerste verweerder .enkel
vervolgcl werd op grond van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, dat
het feit gecontraventionualiseerd wetd en
dat het bijgevolg verjaard . was, zoncler
echter te antwoorclen op de conclusies
waarbij tweede eiseres staande hielcl clat
de verjaring van een gecontraventionmiliseerd wanbeclrijf geen invloed heeft op
de verjaring van de publieke vorclering in
zover een inbreuk op het verkeersreglement ten laste van betichte wordt weerllouclen, zoals de eerste recllter deed, eerste onderdeel, dan wanneer de eerste
recl!ter de feiten als inbreuken op de
·wegcocle beschouwd had en uitdrukkelijk
hesliste dat eerste verweercler artikel 8,
lid .2, van de vVegcode overtreclen had,
dan wanneer de verjaring dus niet van
zes maanden doch van een jaar was, en
op de datum van het bestreden vonnis
niet verkregen was, tweede onderdeel,
dan wanneer, alleszins, de rechter over
de grond de wettelijke verplichting had
op de conclusies van tweede eiseres over
dit punt te antwoorden :
Overwegende dat in haar conclusies
y·oor de rechter in hoger heroep tweede
aanlegster aangevoerd heeft dat de politierechter cc de overtreding van artikel 8,
paragraaf 2, van het verkeersreglement
lastens betichte wee'rhouclen heeft ll om
claaruit het niet-verkrijgen van de verjaring van de puhlieke vordering en dus
van de burgerlijke vordering af te lei den;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt, niet aileen dat eerste verweei'der << enkel ll vervolgd werd op grond van
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetlloek, maar nog dat hij aan het hem aldus ten laste gelegd feit plichtig verklnar<l werd door de eerste rechter;
Overwegende dat zodoende de conclusies van tweede aanlegster voldoende heantwoorc1 werden;
0Yerwegende dat geen van de onderdelen Tan llet mid del kan slagen;
Over het tweede middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 26 van de wet
van 17 april 1878 en \l7 van de Grondwet,
doordat llet bestreden vonnis de vordering Tan tweecle en derde eiseres, burger-

-

393

Jijke partijen, onontvankelijk verklaard
Overwegende dat daar tweede aanleglleeft om reden dat een ontslag van ver- ster zich eerst op 13 november 1956 burvolging ten voordele van eerste verweer- gerlijke partij gesteld heeft, haar vordeder, als beti<;hte, uitgesDroken we1'd ten ring door verjaring vervallen was ;
gevolge van de verjaring van het feit
Dat, wat die aanlegster betreft, het
waarvoor hij vervolgd werd, zonder ech- mi<ldel niet kan aangenomen worden;
ter vast te stellen dat de vordering van
Overwegende, integendeel, dat de vordie eiseressen niet regelmatig te bekwa- dering van derde aanlegster on de terechtmer tijd ingesteld werd, dan wanneer nit zitting van 8 mei 195G v66r de politierecllde stukken van de procedure blijkt dat ter ingesteld werd, lletzij dus te bekwade burgerlijke vordering van tweede eise- mer tij d ;
res minstens OlJ 4 december 1956, datum
Dat, wat die aanlegster betreft, het
van haar conclusies, vooraleer de verja- middel gegrond is;
ring van de publieke vonlering verkregen
Om die redenen, verwerpt de voorziewas en bijgevolg te bekwamer tijd, ingesteld werd, dan wanneer, alleszins, het ningen van eerste en tweede aanlegsters,
bestretl en vonnis de redenen niet vermeld' de vennootscllappen « Europese goede1~en
heeft waaruit afgeleid kon worden dat de en reisbagage ll en cc Transport Van
burgerlijke vordering van beide eiseres- Camp ll ; verbreekt het bestreden vonnis
sen niet te bekwamer tijd ingesteld werd, in zover het uitsnraak gedaan lleeft over
dan wanneer het Hof van verbreking zijn de door derde aanlegster, vennootscllap
controlerecht over dit punt dus niet kan cc De Schelcle ll, tegen v·erweerders ingeuitoefenen, dan wanneer minstens het be- stelde vordering; lJeveelt dat ·melding van
streden vonnis de conelusies van tweede onderhavig arrest zal gemaakt worden op
eiseres niet beantwoord heeft in zover zij de kant van de gedeeltelijk vernietigde
staande hielden dat haar burgerlijke vor- beslissing; veroordeelt verweerders tot de
kosten behalve deze gevallen on de voordering tijdig ingesteld werd :
zieningen van eerste en tweede aanlegOverwegende dat, benevens hetgeen in sters, welke ten laste van die partijen
het antwoord op het eerste middel ver- bli:fven; verwijst de aldus bei}erkte zaak
meld wordt, tweede aanlegster in haar naar de Correctionele Rechtbank te
conclusies vo6r de rechter in hoger lle- Brugge, zetelende in hoger beroep.
roep staande gehouden heeft niet dat
haar aanstelling als burgerlijke partij in
10 februari 1958. - 2,e kamer. - Voorde vervolging door het onenbaar ministe- zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarrie van eerste verweerder op grond van nemend voorzitter.
Verslaggever,
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet- H. Belpaire. - · GeU.ilclnidende. eonclusie,
boek maar wel haar rechtstreekse dag- H. Roger Janssens .de Bisthoven, eerste
vaarding op grond van inbrenken op_ de advocaat-generaal. -Pleiters, HH. Struye
Wegcode te bekwamer tijd gedaan werd; en Demeur.
Dat daaruit volgt' dat, daar het bestre~
den vonnis niet over laatstbedoelde vordering uitspraak geclaan heeft, de rechter, aan de ene zijde, dienaangaande de
2e KAMER. - 10 fehruari 1958
conclusies niet hoefde te beantwoorden
en, aan de andere zijde, er niet toe gehouden was ambtshalve te vermelden 1° ARBEIDSONGEV AL. - SAMENGEsCHAwaarom de verjaring al dan niet verkreKELDE WETTEN BETEFFENDE DE ARBEIDSONGEVALLEN. - VOORWAARDEN VAN TOEPASSING.
gen was, op voorwaarde zulks nit de ak- BESTAAN VAN EEN ARBEIDS- OF BEDIENDENten van de procedure blijkt;
CONTRACT.
Overwegentle dat uit gemelde stukken
blijkt dat llet feit, voorwerp van de te- 2° ARBEIDSONGEV AL. - AR'l'II(E~ 19
lastlegging van het onvrijwillig toebrenDER SAMENGESCRAKELDE WETTEN. - BEPAgen van licllamelijke letselen, dagtekent
LING SLECRTS BETBEKKING REBBENDE OP DE
van 6 december 1955; dat bij beschikking
ONGEVALLEN WAARVAN ABBEIDERS DE SLACHTvan de raadkamer eerste verweerder desOFFERS ZIJN.
wege naar de politierechter verwezen
werd zodat, belloudens stuiting of schor- 3° VERKEER. - TEORNISORE OONTROLE
DER AUTOMOBIELEN. - BESLUITWET VAN
:o;ing van de verjaring, deze van de pu24 FEBRUARI 19±7, AR'l'illEL 3. - VERblieke vordering op 6 juni 1956 moest inPLIORTE VERZEKERING DER EIGENAARS VAN
treden; dat de laatste daad van stuiting
AUTOMOB!ELEN BESTEMD VOOR RET VERVOER
binnen die eerste termijn van zes maanYAN ZAKEN VOOR EIGEN REKENING. - DRAAGden het vonnis van 8 mei 1956 is waarbij
WIJD'l'E.
de politierechter de zaak verdaagde; dat
dienvolgens, bij gebrek aan schorsing, de 4° BURGERLIJKE VORDERING.
verjaring op 6 november 1956 verkregen
VoRDERING GEBRAORT VOOR RET S'l'RAFGEwas;
REOR'l'. - BEVOEGDREID. - TEGENEIS VAN
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NIET ONTVANKELIJXHEID.

1 o Bij ontstentenis van een arbeids- of
bediendencontract, volstaat het bestaan
van een verband van ondergeschiktheid
niet om de bepalingen van de samengeschakelde wetten betrettende de arbeidson.qevallen toepasselijlc te maken.

(Samengeschakelde wetten, art. 1.)
2° Artilcel 19 der samen.qeschalcelde wetten betrettende de arbeidsongevallen
heett sleohts betrelcking 011 de ongevallen wanrvan arbeiders de slaohtoffer·s
zijn.,· het is vreemd ann het ver·hnal van
de werkgever wegens door· hem gele(len
sohade.
3o Artikel 3 van de besl·ztitwet van 24 februnri 194'"1, dat de verpliohting van
technisohe oontrole vnn toevassing verklnnrt op de alttomobielen bestemd voor
het vervoer van zaken voor eigem r·ekening vnn de eiuenaars, strelct tot doel
de belanuen te besohermen van de eventuele slaohtotters van de eigenaar van
het voertuiu of van zijn aanuestelden
en niet het pntrimoniltm der sohu.ldige
aan,qestelden teuen de eis h1tnner slaohtotters door verzelcerinu te vrijwaren
noah deze voor hun touten vrij te stellen.
4° Het strafuereoht is sleohts bevoegd om
kennis te nemen van een eis tot sohadeveruoedinu zo deze eis ov de vervolude inbreuk ueurond is en zijn juridisohe
oorzaalc erin vindt; het lean ueen kennis nemen van een teueneis teuen de
bur,qerlijlce vartij door de veroordeelde
betiohte inuesteld (1). (Wet van 17 april

1878, art. 1 en 3.)
(ROSSEEL, T. DEWEVER.)
ARREBT.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 19 der gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen, 213a, 1384, 1388 van het Burgerlijk
Wethoek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest enerzijds in strijd
met de besluiten van verzoeker beslist
heeft dat het slachtoffer Elza Bouckaert,
niet als onclergeschikte van haar echtgenoot, de burgerlijke nartij Dewever, kon
beschouwd worden, en anderzijds vaststelt dat het slachtoffer Elza Bouckaert,
(1) Zie nota onder het arrest in Bull. en
1958, I, 629.

PASIC.,

samen met de burgerlijke partij ten opzichte van eiser de werkgeefster was en niettemin weigert artikel 19 van de wet
betreffende de arbeidsongevallen toe te
passen om de eis der burgerlijke partij
niet ontvankelijk te verklaren, zoals door
eiser in zijn besluiten was gevraagd :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat aanlegger het bestreden arrest verwijt het bestaan van een
band van ondergeschiktheid onafhankelijk te hebben gemaakt van het bestaan
van een arbeids- of bediendencontract,
dan wanneer een loutere feitelijke toestand van ondergeschiktheid in de uitoefening van .een arbeidstaak in rechte zou
volstaan;
Overwegende .dat uit U.e vaststellingen
van bet bestreuen anest blijkt dat het
slachtoffer E. Bouckaert geenszins door
een arbeids- of bediendencontract verbonden was;
Overwegende dat U.e vraag of het bestreden arrest zich zou vergist hebben
omtrent bet al dan niet voorhanden zijn
van een verband van ondergeschiktbeid
van belang ontbloot is, daar, bij ontstentenis van contract van verhuring van
diensten, het bestaan van dergelijk verband niet volstaat om de benalingen van
de samengescbakelde wetten betreffende
de arbeidsongevallen toepasselijk te rnaken·
O~erwegende dat de beweegreden van
bet an·est gesteund op bet huwelijkscontrac:t van de echtgenoten Dewever-Bouckaert een overtollige beschouwing uitmaakt;
Dat het eerste onderdeel van het middel
dienvolgens niet gegrond is ;
Wat bet tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het tweede onderdeel
van bet middel het arrest verwijt te hebben aangenomen dat het slachtoffer
E. Bouckaert de werkgeefster was, samen
met de burgerlijke partij, ten opzichte
van eiser, en niettemin te hebben geweigerd bij toepassing van artikel 19 van de
wet op de arbeidsongevallen de eis van
de burgerlijke partij niet ontvankelijk te
verklaren;
Overwegende dat het bestreden arrest,
vastgesteld hebbende dat aanlegger geen
slachtoffer doch wel dader van de litigieuze aanrijding was en dat het slachtoffer geen mede-arbeider (of mede-ondergeschikte) was van aanlegger, daaruit
met recht heeft afgeleid dat artikel 19
van de wet op de arbeidsongevallen niet
toepasselijk was, dat deze wetsbepaling
immers op de arbeidsongevallen waarvan
arbeiders slachtoffer zijn betrekking
heeft, terwijl bet verhaal van de werkgever wegens hem toegebrachte schade aan
het gemeen recht onderworpen blijft;
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faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 3 van de besluitwet van 24 februari 1947 en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest enerzijds vaststelt dat de burgerlijke
partij krachtens de besluitwet van 24 februari 1947 verplicht was, zich behoorlijk
te verzekeren, en anderzijds vaststelt dat
deze bepaling uitdrukkelijk de aanspraken van derden zou verzekeren en geenszins de belangen van het personeel van de
verplichte verzekerde beschermt, en eruit
afleidt dat de verplichte verzekerde niet
door een behoorlijke verzekering verplicht
is de burgerlijke verantwoordelijkheid te
dekken van .zijn ondergeschikte die in
zijn dienst ongevallen zou veroorzaken,
terwijl het aan de arbeider zou vrij staan
zijn persoonlijke aansprakelijkheid te
verzekeren in de mate waarin de tussenkomst van zijn werkgever of dezes verzekeraar niet zou voorzien zijn :
Overwegende da t het bestreden arrest
geeilszins verklaart dat de leden van het
personeel van de verolichte verzekerde
niet door de verzekering gedekt zijn, indien zij slachtoffer zijn van een ongeval,
doch dat de besluitwet van 24 februari
1947 tot ,doel strekt de belangen te beschermen van de eventuele slachtoffers
van de eigenaars van de auto of van hun
aangestelden en' geenszins het persoonlijk
patrimonium der eventueel schuldige aangestelden tegen de eisen hunner slachtoffers door verzekering te vrijwaren en nog
minder deze autogeleiclers voor de gevolgen hunner fouten vrij te stellen;
Overwegencle dat het bestreden arrest
door dergelijke interpretatie van artikel 3
van de besluitwet · van 24 februari 1947
geenszins deze wetsbepaling geschonden
heeft; dat waar het tweede lid van gezegd artikel de toekenning van het voordeel van de verzekerlnl!: aan het personeel
van de eigenaar van de auto voorziet, het
de leden van het personeel bedoelt die zelf
slachtoffer van een ongeval zouden zijn;
Overwegende dat er geen strijdigheid
aan gelegen is erop te wijzen enerzijds
dat in de praktijk de arbeider-autobestuurder zelden zijn persoonlijke aansprakelijkheid verzekert en anderzijds
dat de eigenaar van de auto gebruikelijk
nit de verzekering de aanspraken sluit,
die zijn echtgenote of sommige familieleden tegen hem zouden kunnen .instellen
hoofdens door hen wegens het gebruik
van het verzekerd voertuig geleden sellade, al was het maar om fictieve gedingen
tussen familieleden ten nadele van de verzekeringsmaatschappij te vermijden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de

schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest niet op
de regelmatig genomen besluiten van verdachte geantwoord heeft, waar deze voovhielcl dat de uitsluiting nit de waarborg
der verzekering van de schade veroorzaakt aan de echtgenote van de verzekerde, noodzakelijk verzaking inhoudt
deze schadeloosstelling van .zijn ondergeschlkte te vorderen :
Overwegende dat het bestreden arrest
op de in het middel aangehaalde conclusies geantwoord heeft dat de besluitwet
van 24 februari 1947 aan de eigenaar·van
de auto niet verbood zijn eigen verzekeraar te blijven met betrekking tot de door
zijn echtgenote of sommige zijner familieleden wegens het gebruik van het verzekerd voertuig geleden schade en dat,
zoals elke verzekeraar die door het effectief dekken ener benaalde schade van
rechtswege tegenover de dader ener sellade gesubrogeerd wordt, de burgerlijke
partij (verweerder) gegrond was haar
verhaal tegenover betichte (aanlegger) te
nemen en deze laatste, derhalve, van de
uitsluiting der hogervermelde risico's uit
de verzekeringspolis ten onrechte won afleiden dat de burgerlijke partij jegens
hem (aanlegger) aan het verhalen der gevorderde schadeposten verzaakte;
Overwegende dat, door er aldus op te
wijzen, dat het feit zijn eigen verzekeraar te zijn gebleven evenmin als het bestaan van een verzekeringscontract het
verhaal tegen de schuldige dader wegnam, · het bestreden arrest op passende
wijze de conclusies van aanlegger beantwoord heeft en het middel dienvolgens
feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel, afgeleid. uit de
schending van de artikelen 464 van het
Wetboek van rechtsvordering en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest de wedereis van verdachte niet ontvankelijk verklaart waar hij strekt tot
gerechtelijke schuldvergelijking, onder
voorwendsel clat de strafrechtelijke
rechtscolleges slechts een beperkte bevoegdheid zouden hebben om kennis te
nemen van een eis tot schadeloosstelling
in de mate waarin de schade in de vervolgde inbreuk haar oorzaak vindt :
Overwegende dat bet bestreden arrest
de tegeneis van aanlegger niet ontvankelijk heeft verklaard, waarbij deze laatste, bij middel van schuldvergelijking de
vergoeding vorderde van de scha:de voortvloeiend uit het feit dat verweerder niet
voldoencle verzekerd was ;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing regelmatig gerechtvaardigd heeft
door erop te wijzen dat het strafgerecht
omwille van zijn beperkte bevoegdheid
slechts bevoegd is om kennis te nemen
van een eis tot schadevergoeding, in de
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mate waarin deze eis een gevolg is van
de vervolgde inbreuk en zijn juridische
oorzaak erin vindt, wat ter zake Iiet geval niet is;
Overwegende dat het arrest zich nidus
geschikt heeft naar de bepalingen van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 17 april
1878 en naar het princrpe dat de voor het
strafgerecht gebrachte burgerlijke vordering, beheerd wordt door de regelen van
rechtspleging die aan de strafvordering
eigen zijn; dat artikel 464 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging vreemd
i.s 'aan de procedure voor het strafgerecht;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 februari 1958. - 2• kamer. - Voo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve-rslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlcl1ticlende concl1tsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. ~ Pleiter, H. della
}j'aille d'Huysse.
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MISDRIJF GEPLEEGD IN RET BUITENLAND. - 0VERSPEL. - VERVOLGING
IN BELGI:E. - . .ARREST VAN VEROORDELING.
- VERVULLEN VAN DE VOORWAARDEN WAARVAN DE ONTVANRELIJRHEID VAN DE VERVOLGING AFHANRELI.TK WORDT GEMAART NIET
VASTGES'l'ELD. - 0NMOGELIJRHEID VOOR RET
HOF ZIJN TOEZICHT UIT 'l'E OEFENEN. VERRREKING.
Laat het hof niet toe zijn toezicht 1tit te
oefenen over cle wettelijlcheicl van het
disposiUef en wordt om die 1'eden ve1·brolcen, het arrest dat wegens een b1titen het grondgebied van het Rijlc gepleegd overspel veroordeelt, zonder vast
te stellen dat cle verdachte Belg is, clat
zij het wanbeddjf tegen een Belg heeft
gepleegcl en dat zij in BelgiiJ gevonden
werd (1). (Wet van 17 april 1878, art. 7

en 12.)

·
(ROQUAIN.)
ARREST.

RET J:IOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
(1} Verbr., 29 april 1912 (Bull. en PAsrc.,
1912, I, 231); 2 februari 1914 (ibid., 1914, I, 89);
27 november 1950 (Arr. Verb1·., 1951, biz. 142;
Bull. en PAsrc., 1951, I, 180) ; 18 juni 1956
(Bull. en PASIC., 1956, I, 1145).

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 7 en 12 van de wet van
17 april 1878 bevattende de voorafgaande
titel van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, doordat het bestreden arrest aanlegster tot een correctionele straf
heeft veroordeeld wegens een buiten het
grondgebied van het Rijk gepleegd wanbedrijf van overspel zouder dat vastgesteld werd noch dat aanlegster, evenals
de persoon jegens welke zij zich aan dit
wanlJedrijf schuldig heeft gemaakt, van
Belgische nationaliteit is noch dat zij in
Belgie .werd aangetroffen :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegster tot een correctionele boetstraf
heeft veroordeeld wegens het feit van te
Parijs, in februari 1956, wettelijk gehuwd
zijnde met D., die klacht indiende, zich
te hebben schuldig gemaakt aan overspel;
Overwegende dat, volgens de wetsbepalingen die de uitoefening regelen van de
pnblieke vordering wegens de buiten het
grondgebied van het Rijk gepleegde misdaden of wanbedrijven, een vervolging
wegens een wanbedrijf van overspel, dat
buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd werd, slechts, bij toepassing van
de artikelen 7 en 12 van de wet van
17 april1878, in Belgie plaats kan hebben
indien de verdachte van Belgische nationaliteit is, zich aan dit wanbedrijf schuldig heeft gemaakt tegen een Belg en in
Belgie aangetroffen werd ;
Overwegende dat noch nit de vaststellingen van het bestreden arrest noc!1 uit
de stlJkken van de rechtspleging waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat,
in onderhavig geval, het vervullen van de
voorwaarden waarvan de wet de uitoefening in Belgie van de publieke vordering
wegens een in het buitenland gepleegd
wanbedrijf van overspel afhankelijk
maakt, werkelijk vastgesteld zouden geweest zijn ;
Overwegende, derhalve, dat het hof in
de onmogelijkheid wordt gesteld zijn toezicht aver de ontvankelijkheid van de ingestelde publieke vordering uit te oefenen
en bijgevolg over de wettelijkheid van de
ui tgesproken veroordeling;
Waaruit blijkt dat het micldel gegrond
is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de Staat de kosten ten laste; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

ze

10 februari 1958. kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
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H. van Beirs. - Gelijlcl1tidende concl-usie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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REJDEJNEJN VAN DEl VONNISSEJN EN
ARREJSTEJN. - s·rnAFZAKEN. - CoNCLUSIES ER TOE STRE=ENDE DAT AKTE VAN EEN
FElT VERLEEND ZOU WORDEN. - ZWlJGEN
DER CONCLUSIES BETREFFENDE DE MOGELlJKE
JURIDlSCHE GEVOLGEN VAN DIT FElT. - VER·
WERPlNG ZONDER REDEN. WETTELlJKHEID.
Wanneer concl-usies vra_qen dat akte van
een feit verleena zon worden en het
zwijgen bewa1·en over de mogelijke gevolgen van dit feit, lean de 1·echte1· ze
verwerpen zonder deze beslissing met
redenen te ornlcleden (1).

(TOUSSAlN1' EN MAESCHALCK,
VAN IMPE EN CONSORTEN.)

'l'.

ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreaen
arrest, op 19 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorzieningen van Emile
Toussaint, betichte en van Marcel Maeschalck, burgerlijk verantwoordelijke partij :
A. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
publieke voraering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel li7 van de Grandwet en van de rechten der verdediging en,
in. zover als nodig, van artikel 190 van
het Wetboek van strafrechtspleging, doordat het bestreden arrest beslist dat er
geen aanleiding bestaat om aan betichte
Toussaint (eerste eiser in verbreking)
akte te verlenen van de mondelinge vorderingen van het openbaar ministerie,
dan wanneer eisers besluiten desaangaande ten genoege laten voorkomen dat betichte Toussaint in de mondelinge vorderingen van het openbaar ministerie nuttige llestanddelen voor zijn verdediging
achtte te vinden en dat door te weigeren
die bestanddelen vast te stellen het hof
van beroep de llelangen en de rechten van
(1) Verbr., 11 april 1929 (Bull. en PAsrc.,
1929, I, 156); 17 november 1930 (ibid., 1930, I,
363); arg. verbr., 1 februari 1957 (ibid., 1957, I,
647).

betichte's verdediging miskend heeft, en
het, in elk geval, door de redenen van
zulke weigering geenszins te vermelden,
het toezicht van het Hof van verbreking
niet toelaat en dat zijn beslissing alzo
als riiet gemotiveerd voorkomt :
Overwegende dat uit aanvullende conclusies op 3 december 195G door aanleggers v66r het hof van beroep genomen,
blijkt clat aanlegger gevraagd had dat
hem akte .zou verleend worden « dat het
openbaar ministerie toegeeft dat ter zake
de ar.tikelen 19 en 21-4 van de Wegcode
tegen hem niet toepasselijk zijn ll;
Overwegende dat tot staving van deze
eis, aanlegger geen reclen heeft doen gelden noch de juridische gevolgen heeft
aangegeven welke hij afleidcle uit het feit
waarvan hij de vaststelling aanvroeg;
Overwegende dat door, in deze omstandigheden, te beslissen dat er geen aanleiding bestond om aan betichte 'l'oussaint
akte van de mondelinge vorderingen van
het openbaar ministerie te verlenen, het
bestreden arrest noch de rechten van de
verdediging, noch de in het middel bedoelde wetsbeoalingen geschonden heeft;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 19 en 21-4 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende Algemeen
Reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest de
betichtingen van verwondingen bij gebrek
aan vooruitzicht of voorzorg en van niet
naleving van artikel 21-4 van het Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer ten laste van eerste eiser
aanneemt en de nit hoofde uaarvan door
de boetstraffelijke rechtbank uitgesproken straf bevestigt, om de beslissencle reclen dat betichte Toussaint « zoncler
dwingencle noodzakelijkheid
ongepast
naar links is uitgeweken, welke beweging
hij niet zou hebben beschreven indien hij
hadde geweten dat hij op het punt stoncl
ingehaalcl te worden ll; clan wanneer er
tegenstrijcligheicl bestaat tussen, enerzijcls, die veroordeling on grond van dergelijke redenen uit te spreken en, anderzijds, eiser Toussaint vrij te spreken van
de betichting van overtreding van artikel19 van het Algemeen Reglement op de
politie van het wegverkeer door te laten
gelden clat gezegcle betichte Toussaint
<< terecht doet oomerken dat geen verzuim
te weerhouden is in verband met een ongeoorloofde voorstekingsbeweging in hoofde van becloelde betichte, ter wille van
het 1'eit dat deze laatste aileen een ontwijkingsbeweging heeft uitgevoerd ten
overstaan van de vooropliggende camionnette gevoerd door de gedaagde Van Impe
dewelke even tot stilstand gekomen
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was ll; en die tegenstrijcligheid in de redenen met een gebrek aan redenen client
gelijk gestelcl te worden :
Overwegencle dat het arrest, enerzijds,
vaststelt clat Toussaint, ten oozichte van
Van Impe, die zo even vo6r hem zijn voertuig tot stilstand had gebracht, geen voorstekingsmanceuvre heeft willen uitvoeren
doch enkel een ontwijkingsmanceuvre
heeft verricht en dat het ongeval niet aan
die beweging kan toegeschreven worden ;
Dat het arrest, anderzijds, erop wijst
« dat met naar links uit te wijken, Toussaint zich echter onbehoorlijk heeft aangepast ... )l; clat op het punt zijnde door
Andries Oudt ingehaald te worden, Toussaint « gewis niet zo ontijdig zou zijn uitgeweken indien hij .zich hadde vergewist
omtrent het achter opliggend verkeer; dat
hij bekent zulks te hebben verzuimd, hoewei hij zich rekenschap moest geven dat
hij door snel verkeer kon worden opgevolgd l);
Overwegende dat het arrest derwijze
zonder tegenstrijdigheid heeft kunnen beslissen dat Toussaint, die ten opzichte
van Van Impe enkel een ontwijkingsmanceuvre heeft uitgevoerd, slechts een fout,
bestandcleel van het misdrijf van onvrijwillige verwondingen, heeft gepleegd door
zijn ontwijkingsbeweging uit te voeren
zonder rekening te houden met het achter
opliggend verJ;:eer, ontwijkingsman<:euvre
die indien hij niet verzuimd had zich
daarvan te vergewissen hij niet zo ontijdig hadde verricht;
Overwegeride, dm·halve, dat het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het dercle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9'7 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 15, 16-1-2-4, 19, 21-2, 21-4, en 26-2
van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdende Algemeen Reglement op de
politie van het wegverkeer en 1382 tot
1384 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest de door eisers tegen
partijen Van Im11e en Oudt ingestelde
rechtstreekse dagvaarding ongegrond verklaart, om de redenen, wat Van Impe betreft, dat dezes camionnette zich reeds
volledig in het verkeer op de hoofdweg
had ingeschakeld, dat er geen miskenning
was geweest van de prioriteit van eiser
Toussaint, en dat de kortstondigheicl van
het tot stilstand komen van de camionnette van Van Impe voor hem niet liinderend was geweest, gelet op zijn trage
vaart; en, wat Oudt betreft, dat de toestand zich niet storend voordeed op het
ogenblik dat bedoelde partij tot het inhalen besloot en dat hij door het JJlotse inwijken van eiser Toussaint in zijn normale vooruitzichten verschalkt werd; clan
wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen, enerzijds, die tot afwijzing van de

rechtstreekse eisen verstrekte reclene:iJ. en,
anderzijcls, tot staving van de vrijsi;>raak
van eiser Toussaint van de betichting van
overtreding van artikel 19 van het Algemeen Reglement op de politie van het
wegverkeer te laten gelden dat gezegde
betichte Toussaint « terecht cloet opmerken dat geen verzuim te weerhouden is
in verband met een ongeoorloofde voorstekingsbeweging in hoofde van bedoelde
betichte, ter wille van het feit dat deze
laatste alleen een ontwijkingsbeweging
heeft uitgevoerd ten overstaan van de
vooropliggende camionnette gevoerd door
de gedaagde Van Impe dewelke even tot
stilstand gekomen was ll, en die tegenstrijdigheid in de redenen met een gebrek
aan redenen client gelijk gesteld te worden:
Overwegende dat ver van aan te nemen, zoals het middel het aanvoert, dat
de ontwijkingsmanceuvre van aanlegger
Toussaint aan heirkracht te wijten is,
het bestreden arrest beslist dat deze manceuvre in hoofde van Toussaint foutief
voorkomt;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijds, verweercler Van Imcpe van
inbreuk op de artikelen 15 en 16 van de
Wegcode vrij te spreken om reclen clat dezes camionnette zich reeds volledi~ in het
verkeer on de hoofdweg had ingeschakeld,
dat er geen miskenning was geweest van
de prioriteit van Toussaint en dat de
kortstondigheid van de stilstand van de
camionnette van Van Impe voor hem niet
hinderend is geweest gelet op zijn trage
vaart en, anderzijds, te beslissen dat
geen verzuim ten laste van Toussa.int te
leggen is in verband met een ongeoorloofde voorstekingsmanceuvre, om reden
dat deze laatste enkel een ontwijkingsmanceuvre heeft uitgevoerd;
Overwegende dat dergelijke beslissing
jegens Toussaint evenmin strijdig is met
de vrijspraak van verweerder Oudt, welke
gegrond is oo het motief dat de toestand
zich niet storend voordeed op het ogenblilr dat bedoelde partij tot inhalen besloot en jn zijn normale vooruitzichten
verschalkt werd door het plotse uitwijken
van betichte Toussaint, hetwelk, overigens door het arrest, als foutief beschouwd wordt;
Overwegende dienvolgens dat het middel in feite niet opgaat;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 21-2 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
1382 tot 138'1 van het Burgerlijk Wetboek,
doorclat het bestreden arrest de door
eisers tegen partij Oudt ingestelde rechtstreeko;e dagvaarding ongegrond verklaart
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om de redenen dat de toestand zich niet
store11d voordeecl op het ogenblik dat becloelcle Oudt het inhalen besloot en dat
deze door het plotse inwijken van eiser
Toussaint in zijn normale vooruitzichten
verschalkt werd, zonder noch uitdrukkelijk noch impliciet de besluiten te beantwoorden waardoor eisers lieten gelden
dat << Ou<l,t zelf volmondig toegeeft tijdig
de zwaargeladen 14,50 m. lange tractor
met aanh<J.ngswagen van betichte (eiser
Toussaint}, kort achter de stapsgewijze
en zelfs stilstaande camionnette van Van
Impe te hel:Jben ontwaard en zijn uitwijkingsmanamvre te hebben voorzien (zie
strafbundel P.V. nr 578) :
Overwegende dat de door aanleggers in
hun conclusies ingeroepen en in het middel hernomen aanvoering als een louter
argument tot staving van de stelling van
aanleggers voorkomt, stelling volgens dewelke Toussaint geen inbreuk op artikel 21-4 van de W egcode gepleegd heeft;
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op de tweede en derde middelen
blijkt, het arrest reeds de redenen uiteengezet heeft op grond derwelke Toussaint
schuldig aan inbreuk op artikel 21-4, van
de Wegcode verklaard werd; dat het alzo
de conclusies van aanlegger op dit punt
behoorlijk beantwoord heeft en het ingeroepen middel niet meer hoefde weer te
leggen;
Dat derhalve het middel niet kan aangenomen worden;
En overwegencle 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 voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
10 februari 1958. - ZO kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
V erslaggever,
H. Gilmet. - Gelijlclu'idende oonolusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur.
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WEGENIS.- S1.'RAFWETBOEK, ARTIKEL
4°. - BEGRIP.

551,

Een openbare weg, in de zin van artilcel 551, 4°, van het Strafwetboelc is
een weg die in het algemeen belang van
de inwoners gebruilct wordt; opdat een
weg dit lcaralcter zott he7i7ien volstaat
het niet dat het noodzalcelijlc gebruilct
moet worden door zelcere inwoners (1).

(CORNE.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Gent;

B. In zover de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing gewezen over de
burgerlijke vorderingen ingesteld :
a) Door verweerders Oudt en Nieuwenhuys:
Overwegende dat de beslissing over die
eisen geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering; dat zij geen betwisting nopens de
bevoegdheid beslecht;
'
Dat de voorzieningen, derhalve, niet
ontvankelijk zijn;
71) Door verweerders Evers, naamloze
vennootschap Internete, naamloze vennootschap Beurtvaart, Brand en Zeeverzekeringen maatschappij :
Overwegende clat aanleggers geen bijzonder middel cloen gelden;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 1 van de wet
van 1 februari 1844 gewijzigd door de wet
van 15 augustus 1897, 551-4° van het Strafwetboek, 11 en 97 van de Grondwet, doordat, om te beslissen dat de uitweg van
aanlegsters eigendom als een openbare
weg client aangezien te worden, het bestreden vonnis aileen steunt op de beschouwing dat, vermits hij door de bewoners
van de ingesloten huizen moet gebruikt
worden, hij een quasi publieke bestemming verworven heeft, deel uitmaakt van
de stedelijke wegenis en aan de politiec
voorschriften, waaronder artikel 551-4°
van het Strafwetboek onderworpen is,,
dan wanneer, zoals aanlegster het voor
de correctionele rechtbank voorhield, het
niet bewezen is dat bedoelde weg, welke
door de vorige eigenaar van het perceel
tot privaat gebruik opengelaten werd, een

II. Over de voorzieningen van Emile
Toussaint, en Marcel Maeschalck, burgerlijke partijen :
Overwegende clat aanleggers geen bijzonder middel cloen gelden ;

(1) MARCOTrY, Voirie publique, ed. 1930,
nr 6ti: arg. vHbr., 29 januari en 18 juni 1906
(Bull. en PAsrc., 1906, I, 112 en 310); 21 december 1953 (ibid., 1954, I, 339).
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op~nbare of quasi-openbare bestemming
zou verworven hebben :
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Overwegende dat aanlegster vervolgd
werd om, zonder noodzaak of zonder ver- VERANTWOORDELIJKHEID (~ITITEN
OVEREENKOMST ONTSTAAN).
lof van de bevoegde overheid, de straten,
VERAN'l'WOORDELIJKHEID VAN DE AANSTELLER.
pleinen of andere delen van de opi'mbare ,
FOU'l' DOOR DE AANGES'l'ELDE BE'GAAN TIJweg te hebben belemmerd (art. 551-4° van
DENS ZIJN BEDIENING. BEGRIP. :
het Strafwetboek);
Overwegende dat het bestreden vonnis Ot)(lat een schadelijlce daad vain de aanbeslist dat de weg waarop het bestaan
gestelcle aanleicling zo~t geven tot vervan een door aanlegster veroorzaakte beantwooraelijlcheid van rle 'aansteller,
lemmering vastgesteld werd « een · openwo1·dt ve1·eist rloch volstaat het dat zij
bare, althans zeker een quasi-openbare
begactn. we1:cl Ujdens cle becliening en in
bestemming heeft >> en dat << ingevolge
verb ana weze met deze bediening; het
deze bestemming, ongeacht het feit of
worclt niet vereist aat z'ij geplee.qrl werd
deze weg tot het openbaar of tot een priop de plaats wacw de aangestelrle zijn
vaat domein behoort, de onderwerpelijke
bediening ~titoefent (1). (Burg. Wetb.,
weg krachtens artikel 1 van de wet van
art. 1384, lid 3.)
'
1 februari 1844 gewijzigd bij de wet van
15 augustus 1897, onderworpen is aan de
wegenreglementering, waaronder arti(PEETERS,
kel 551-4° van .het Wetboek van straf'!'. N.Y. « CAL'l'EX PE'l'ROLEUM COMPANY».)
recht begrepen is »; dat het vonnis aanlegster op grond van die betichting verARHEST.
oordeelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis
HET HOF; - Gelet op het bestreden
het openbaar karakter van bedoelde weg
afleidt uit de beschouwing « dat luidens arrest, op 3 april 1957 gewezen door het
de verklaring van de getuige Hae1·ens, be- Hof van beroep te Gent;
wuste weg, die trouwens in de atlas der
Over het middel, afgeleid uit de schenbuurtwegen voorkomt, noodzakelijk moet ding van de artikelen 1384 van het Burgebruikt worden door bepaalde inwoners gerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, 191
van de Leegstraat om tot de Gaversesteen- van het Wetboek van strafvordering,
weg toegang te hebben, zodat die weg al- doordat het bestreden arrest, na beslist te
dus een openbare, althans zeker een quasi- hebben dat betichte Ballion, aangestelde
openbare bestemming heeft >>;
van eiser, geen bedrieglijke ontvreemding
Overwegende dat de ovenbare weg· de van het autovoertuig van tweede verweerc
weg is die in het algemeen belang van de ster gepleegd had en na hem op strafgeinwoners gebruikt wordt;
bied enkel veroordeeld te hebben om de
Overwegende dat door het openbaar ka- weggenome11- auto op gevaarlijke wijze en
rakter van bedoelde weg uitsluitend te met een ongepaste snelheid bestuurd te
steunen op het noodzakelijk gebruik welk hebben, in dier voege dat hij, te Middeler van << door bepaalde inwoners van de kerke, niet tijdig voor een voorzienbare
Leegstraat » gemaakt worc(t, het bestre- hindernis had kunnen stoppen, beslist
den vonnis zijn beslissing niet wettelijk heeft dat deze foutieve gedragingen van
gerechtvaardigd heeft en artikel 551-4° betichte Ballion de oorzaak waren van de
van het Strafwetboek geschonden heeft;
door verweerster geleden schade, zijnde
Om die redenen, verbreekt het bestre- de vernieling van haar auto, ten gevolge
den vonnis; beveelt dat melding van on- van het kwestieus auto-ongeval, en eiser
derhavig arrest zal gemaakt wbrden ov de burgerlijk verantwoordelijk verklaard
kant van de vernietigde beslissing; legt heeft « voor de schadelijke daden van bede kosten ten laste van de Staat; verwijst tichte Ballion » en hem veroordeeld heeft
de zaak naar de Oorrectionele Rechtbank om aan verweerster een schadevergoeding
te Dendermonde, zetelende in hoger be- van 205.487 frank te betalen, met interesten en kosten, om reden dat « toen Bulroep.
lion m'et de wagen wegreed, hij als nacht10 februari 1958. - 2• kamer. - Voo?"- waker ten dienste van het HOtel des Thermes werkzaam was, dat hij in deze hoe:<ritter, H. Vandermersch, raadsheer waardanigheid vaststelde dat er middel was
nemend voorzitter.
V e·rslaggever,
H. Gilmet. - Gelijkl~tidende concl~tsie, om de wagen open te maken en in gang te
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
(1) Verbr., 30 september 1957 (Bull. en
1958, I, 61); DE PAGE, Omnpllmwnt au
t. II, blz. 272, en de verwijzingen in de nota's
aangehaald.
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-401brengeh, en dat hierbit volgt dat hij tijdens d!l, uitoefening zijner functies en ter
gelegenheid daarv"an erin gelukte de auto
te bemaehtigen, zodat het ongeval waardoor deze beschadigd werd, nooit had
kurinen g~schieden, was hij niet als nachtwaker VOQr rekening van het Hotel des
Thermes opgetreden en dat mitsdien het
ongeval - ~n de daaruit gesproten schade
met de hen;t toevertrouwde opdracht wel
degelijk veJJband hield 11 - zonder echter
te ontkennen dat, zoals eiser in zijn conclusies staande hield, betichte Ballion
« vrijwillig een einde had gesteld aan zijn
,beroepsbedrijyigheid met gedurende meer
dan twee uren met een makker zich te
gaan vermaken en zich over te leveren tot
een activiteit die absoluut vreemd was aan
en niet het minste verband had met de
functie welke hij uitoefende in het Hotel
des Thermes 11 - of minstens zonder deze
passus van de conclusies te beantwoorden
- wanneer de burgerlijke veraritwom'de~
lijkheid van de aansteller vereist dat de
schadelijke daad van de aangestelde zou
gepleegd worden tijdens de duur van zijn
dienst, en op de plaats waar hij zijn
dienst uitoefent, wanneer in casn nit de
feitelijke vaststellingen van het bestreden
arrest blijkt dat de enige schadelijke,
daad waarvoor de aangestelde van eiser
veroordeeld werd, namelijk de overtreding van artikel 26-2 van de Wegcode,
plaats greep een lange tijd nadat hij de
auto weggenomen had, wanneer het bijgevolg ook vaststaat dat deze "schadelijke
daad gepleegd werd na het einde van de
uitQefening van zijn dienst en buiten de
duur van deze dienst, wanneer bovendien
nit de bewoordingen van het arrest blijkt
dat Bullion zijn dienst uitoefende in het
Hotel des Thermes te Oostende en dat het
ongeval zieh ~e M:iddelkerke voordeed,
wanneer het felt dat het ongeval zich niet
zou voorgedaan hebben indien de aangestelde niet ter gelegenheid van de uitoefening van zijn dienst de auto had kunnen
bemachtigen niet van aard is om te bewijzen dat er tussen het ongeval en de dienst
een verband van tijd en van plaats bestand, met het gevolg dat de aangestelde
nog onder het toezicht en de leiding van
de aansteller kon en moest beschouwd
worden, wanneer het bestreden arrest aldus geenszins vastgesteld heeft of alleszins niet wettelijk heeft kunnen beslissen
dat de schadelijke daad van de aangestelde gepleegd werd tijdens de duur en
op de plaats van zijn dienst,. wanneer bijgevolg eiser niet burgerlijk aansprakelijk
kon worden verklaard voor de schadelijke
daad van zijn aangestelde, wanneer minstens de motivering van het arrest onvolledig of onduidelijk is, en aan het Hof
van verbreking niet toelaat zijn controlerecht uit te oefenen over de vraag·of, valgens de rechters over de grond, de schaVERBR., 1958. - 26

delijke daad die de oorzaak was· van de
door tweede verweerster geleden schade;
zijnde de vernieling van de auto, zich al
dan niet voorgedaan heeft twee uur nadat
de aangestelde een einde aan zijn dienst
gesteld had, en op een plaats die niet deze
is waar hij onder de leiding en het gezag
van zijn aansteller was, wanneer deze onduidelijkheid in de motivering met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijk
staat :
Over de verschillende onderdelen samen:
Overwegende dat, opdat er aanleiding
zou bestaan tot verantwoordelijkheid van
de aansteller krachtens artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek, vereist wordt doch volstaat dat de schadelijke daad van de aangestelde begaan
werd tijdens de duur van de bediening
waarvoor de aansteller hem gebruikt
heeft en in verband weze met deze bediening;
Overwegende dat, in zover het voorhoudt dat de verantwoordelijkheid van de
aansteller bovendien onderworpen is aan
de voorwaarde dat de schadelijke dimd
gepleegd werd op de plaats waar de aangestelde zijn bediening uitoefent, het middel naar recht fault;
Overwegende dat het bestreden arrest
er op wijst dat « ... toen hij met de wagen van de lmrgerlijke partij wegreed,
Ballion, als nachtwaker ten dienste van
het Hotel des Thermes werkzaam was·
dat hij onder meer speciaal ermede gelast
was toezicht te houden · over de auto's
van de clH~nten, welke aldaar geparkeerd
stonden; dat hij in die hoedanigheid vaststelde dat er middel was om de kwestieuze wagen open te maken en in gang
te brengen, namelijk met belmlp van een
yale-sleutel, waarover hij, steeds als bebediende van het hotel, de beschikking
had verkregen; - dat hieruit volgt dat
Ballion tijdens de uitoefening zijner functies en ter gelegenheid daarvan erin gelukte de auto van de burgerlijke partij te
bemachtigen, zodat het ongeval, waardoor
deze beschadigd werd, nooit had kunnen
geschieden, was hij niet als nachtwaker
voor rekening van het Hotel des Thermes
opgetrede_n; dat Ipitsdien het ongeval en
de daarmt gesproten schade met de hem
toevertrouwde opdracht wel degelijk verband houdt 11;
Overwegende dat door het middel niet
ontkend wordt dat aanlegger vergunninghouder was van het Hotel des Thermes;
Overwegende dat alzo het bestreden arrest soe:verein vaststelt· dat het ongeval
plaats greep tijdens de duur van de bediening waartoe Ballion was aangewezen
en dat bewust ongeval in verband is met
zijn bediening;

__r
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Dat zodoende, het arrest de conclusies
van aanlegger zonder dubbelzinnigheid en
op passende wijze beantwoordt en de toepassing, in onderhavig geval, van artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk
Wetboek wettelijk rechtvaardigt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 februari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Giltnet. - Gelijlcluidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.- Pleiters, HH .. Struye
en VanRyn.
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1° MIDDELEN TOT VEJRBREJKING. DIRECTE BELASTINGEN. MIDDEL AFGELEID
UIT RET NIE'.r BESTAAN VAN EEN LASTGEVING
BETREFFENDE DE AANSLAG IN DE SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT
LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. AANLEGGER ZICH VOOR DE RECHTER OVER DE
GROND BEROEPEN HEBBENDE, ZONDER ONDERSCHEID NOCH VOORBEHOUD, OF DEZE LASTGEVING VOOR AL DE AANSLAGEN TEN ZIJNE
NAME GEVESTIGD. NIEUW l\HDDEL NIET
ONTVANRELIJK.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UI1.' LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. 0PEISING. ~ BEGRIP.

1° Is nieuw, en derhalve niet ontvankel-ijk, het middel dat aan het an·est van
een hot van beroep verwijt het bestaan
aangenomen te hebben van een lastgeving door aanlegger aan een derde gegeven om zich alckoord te verlclaren op
de belastbare grondslag van een aanslag in de speciale belasting op de winsten voortvloeiend ttit leveringen en
prestaties aan de vijand, dan wannee·r
deze belastingplichtige zich voor dit
hot, zonder onderscheid noch voorbehoud, beroepen had op het bestaan van
dergelijke lastgeving voor al de aanslagen die ten zijne name gevestigd waren
geweest.

2° Het hot van beroep, dat soeverein
vaststelt dat twee geassocieerden, ten
name van dewelke aanslagen in de speciale belasting op de winsten voortvloeiend uit leveringen en prestaties
aan de vijand gevesti,qd werden, weten
moesten dat wanneer zij voertttigen in
vervoermiddelen voor goederen lieten
ombouwen zij zich bloat stelden aan de
verplichting voor rekening van de

vijand te moeten werken, lean qaaruit
wettelijlc ajleiden dat een latere opei~
sing van prestaties van dergelifke vervoeren vanwege de vijand noch oprecht
noch werlcelijlc was in de zin van artikel 1, paragraat 4, van de wet van
15 october 1945 (1).
(P. EN E. JACOBS, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS'.rER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de vootzieningen onder nummers F. 2742 en F. 2743 hetzelfde
arrest bestrijden;
I. Nopens de voorziening van Prosper
Jacobs :

Over het eerste onderdeel van het eerste middel, afgeleid nit de schending van
de artikelen 97 en 112 van de Grondwet,
25, 38, 55 en 56 van de satnengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek, 1 tot 3, 13 van de wet van 15 october
1945 tot invoering van een speciale belasting, doordat het bestreden arrest aanneemt dat aanlegger onvermijdelijk moest
weten dat hij blootgesteld was aan de
verplichting voor rekening van de vijand
te moeten werken, wanneer hij in 1942
(of 1943) het autovoertuig van zijn vader
in een vrachtvoertuig ombouwde; dan
wanneer aanlegger steeds voorgehouden
heeft, zonder op dit punt tegengesproken
te zijn geweest, dat hij, bij de ombouwing
van de auto van zijn vader in vrachtwagen, zijn diensten ten bate van de burgerbevolking stelde, en .uit geen enkel feit
blijkt dat enig element of feit aanwezig
was waaruit kan worden afgeleid dat aanlegger enige bedoeling had of kon hebben
vervoer voor de vij and te do en;
Overwegende dat het bestreden arrest
bij een soevereine beoordeling, die aan
het toezicht van het hof ontsnapt, op
grond van de overgelegde elementen van
· de zaak heeft kunnen beslissen dat, wanneer aanlegger « in 1942 of 1943 het persoc
nenvoertuig van zijn vader in vrachtvoertuig met aanhangwagen heeft laten
ombouwen en zich met zijn broeder als
vervoerondernemer heeft geassocieerd, ...
hij onvermijdelijk moest weten dat hij
zich bloot stelde aan de verplichting voor
(1) Raadpl. verbr., 15 februari 1955 (Bull. en
PAsrc., t955, I, 645); en 10 december 1957
(supm, biz. 219; Bull. en PAsrc., 1958, I, 387).
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Over het tweede onderdeel van het eerste middel, afgeleid uit de schending van
,evengemelde wetsbepalingen, doordat de
bewering van het arrest op geen enkel zeker en vaststaand feit berust, zodat het
vermoeden door het hof aangenomen niet
naar recht 1 gerechtvaardigd is; dan wanneer aanlegger in zijn conclusies vooropgezet heeft dat hij zich voornam vervoer
voor burgerlijke doeleinden te doen, zodat het arrest onvoldoende gemotiveerd
is : en het tweede onderdeel van het derde
middel, afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1
tot 3 van de wet van 15 october 1945 -tot
invoering van een speciale belasting, 1
tot 5 van de wet van 19 maart 1953, 56 van
·de sameugeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest in onvoldoende mate de
conclusies beantwoordt waarin wordt
staande gehouden dat aanlegger zijn vader bij de landbouw behulpzaam was, zodat er geen verhoging van productiemiddelen kon zijn en de prestaties voor de
vijand verricht werden op opeising of het
gevolg waren van opeising :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet te antwoorden had op de beweerde
conclusies van aanlegger waarop het hof
van beroep verklaart geen acht te slaan,
en dewelke, volgens een melding ondertekend door de voorzitter en de griffier, na
het sluiten der debatten neergelegd werden;
'
Dat het eerste middel en het tweede onderdeel van het derde middel niet kunnen
aangenomen worden;
·
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, 28, 55 en 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1 tot 3, 13 van de wet van
15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
artest beslist dat aanlegger niet ernstig
kan beweren dat het akkoord op een netto-winstcijfer van 50 t. h. op een vergissing rust omdat de lasthebber meende
dat een Winst van 15 t. h. en niet van
50 t. h. aangenomen was, daar deze nitleg tegengesproken wordt door de termen
van de brieven van 26 januari 1956, die
de netto-cijfers van de inspecteur vernoemen; dan wanneer het blijkt uit de Volmacht aan lasthebber Ooene dat deze geen
mandaat had om tussen te komen, laat
staan enige juridische handeling te stellen, in zake speciale belasting van aanlegger, maar slechts wat de gewone belastingen betreft, zoals uitdrukkelijk erin vermeld; en dan wanneer nit de brief van

26 januari 1956 blijkt dat de lasthebber
zich wel akkoord heeft verklaard op een
totaal winstcijfer, maar niet op een winstpercent :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat aanlegger zich v66r de
rechter over de grond beroepen had op een
lastgeving welke hij aan een derde gegeven had; dat uit de stukken waarop het
hof acht vermag te slaan niet blijkt dat
hij v66r het hof van beroep, zou opgeworpen hebben dat zijn lasthebber geen opdracht had om in zake speciale belasting
op te treden; dat het middel niet voor het
eerst v66r het Hof van verbreking mag
ingeroepen worden ;
·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat aanlegger niet kan aanvoeren
dat zijn akkoord op een vergissing rust
omdat zijn lasthebber gemeend had. dat
een winst-coefficient van 15 t. h. en niet
van 50 t. h. weerhouden was, daar deze
nitleg inderdaad tegengesproken wordt
door de termen van de brieven van 26 jannari 1956 waarin de netto-cijfers, van de
inspecteur namelijk 76.036 frank en
84.807 frank overgenomen werden;
Overwegende dat deze vaststelling
geenszins in strijd is met evenaangehaalde
stukken;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste onderdeel van·het derde
middel, afgeleid nit de schending van de
artikelen 97 en 112 van de Grondwet, 1
tot 3 van de wet van 15 october 1945 tot
invoering van een speciale belasting, 1
tot 5 van de wet van 19 maart 1953, 56 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 1936, doordat het
bestreden arrest beslist dat de ombouwing
in vrachtwagen van het autovoertuig van
aanleggers vader, en de associatie met
zijn broeder als vervoerondernemer, als
een verhoging van de productiemiddelen
moet worden beschouwd, zodat het onverschillig is te weten of de prestaties de
oorlogsinspanning van de vijand hebben
in de hand gewerkt, ofwel of elk vervoer
opgelegd is geweest, ofwel of rekwestrant
met verplichte arbeid in Dnitsland was
bedreigd; dan wanneer bij de ombouwing
van de auto door rekwestrant er nog geen
sprake zijn kon of was van associatie, zodat geen sprake zijn kan van verhoging
van de productiemiddelen van iets dat
niet bestaat :
Overwegende dat dit onderdeel van het
middel tegen het arrest opkomt in zover
het vaststelt dat aanlegger in 1942 of 1943
bij het ombouwen van de personen-auto-
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Overwegende dat deze feitelijke vaststelling soeverein is; dat zij aan het toezicht van het hof ontsnapt; dat het eerste
onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden;
II. Nopens de voorziening van Emiel
Jacobs :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de m·tikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, paragraaf 4, van de wet
van 15 october 1945, doordat het bestreden
arrest bevestigt dat artikel 1, paragraaf 4, van de wet van 15 october 1945,
geen onderscheid maakt tussen de opeising rechtstreeks gedaan door de vijand
en deze gedaan door de gemeente, doch
niet onderzoekt of er in feite echte en
rechtzinnige opeising heeft plaats gehad,
dan wanneer aanlegger in conclusies de
bij artikel 1, paragraaf 4, van de wet van
15 october 1945 voorziene exceptie van opeising inriep, en het in geval van echte en
rechtzinnige opeising (enge zin), geen belang heeft of de productiemiddelen werden verhoogd (zoals bij de gelijkstelling
met opeising voorzien bij artikel 2 van de
wet .van 19 maart 1953), zodat minstens
artikel 97 van de Grondwet werd geschonden alsook artikel 1, paragraaf 4, van de
wet. van 15 october 1945 :
Overwegende dat het bestreden arrest
bij een soevereine beoordeling die aan het
toezicht van het hof ontsnapt, op grond
van de overgelegcle elementen van de zaak
heeft kunnen beslissen dat wanneer aanlegger << in 1942 of 1943 het personenvoertuig van zijn vader in vrachtvoertuig met
aanhangwagen heeft laten ombouwen, en
zich met zijn broecler heeft geassocieercl
als vervoerondernemer, ... hij onvermijclelijk moest weten dat hij zich bloot stelcle
aan de verplichting voor rekening van de
vij and te moe ten werken >>;
Overwegencle dat het claaruit heeft kunnen afleiclen dat, zo er naderhand opeising
vanwege de vijand is geschied, deze opeising noch oprecht noch werkelijk is geweest in de zin van artikel 1, paragraaf 4,
van de wet van15 october 1945;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van de wet van 19 maart
1953, 1, 4, paragraaf 1, 7 en 13 van de wet
van 15 october 1945, 66 en 67 der samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, eerste onderdeel, doorclat
het bestreden arrest verklaart « dat wanneer Prosper Jacobs in 1942 of 1943 het

personenvoertuig van ZlJn vader in een
vrachtvoertuig met aanhangwagen heeft
laten ombouwen en zich met zijn broeder
heeft geassocieerd als vervoerondernemer,
deze handelingen onbetwist als een verhoging van hun productiemiddelen moet
worden beschouwd op een tijdstip waarop
zij onvermijclelijk moesten weten dat zij
blootgesteld waren aan de verplichting
voor rekening van de vijand te moeten
werken »; clan wanneer het aanschaffen
van een vervoermiddel door zijn broeder,
die afzonderlijk als zelfstandig handelaar
belast werd, niet als een verhoging van
productiemiddelen in hoofde van aanlegger kan worden beschouwd, hetgeen juist
door artikel 2 van de wet van 19 maart
1953, geeist wordt en overigens geeist
wordt door de economie van de wet van
15 october 1945, die alles hoofdzakelijk
van uit het standpunt van de belastbare
persoon regelt; tweede onderdeel, doordat
het bestreden arrest de winsten, behaald
v66r dat er van associatie sprake kon
zijn, als belastbaar in de speciale belasting aanziet, alhoewel ook voor de in 1942
betaalde 30.000 frank, de exceptie der opeising werd ingeroepen, zodat het bestreden arrest niet antwoordt op de conclusies
van aanlegger (schending van artikel 97
van de Grondwet) of minstens een verkeerde interpretatie geeft van artikel 2
van de wet van 19 maart 1953 :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat aanlegger zich als vervoerondernemer met zijn broecler heeft geassocieerd toen laatstgenoemde het personenvoertuig van zijn vader in vrachtvoertuig
met aanhangwagen heeft laten ombouwen;
Overwegende, aan de ene zijde, dat het
aldus wijst op een feitelijke associatie en,
bij ontstentenis van conclusies, niet gehouclen was de associatie nader te bepalen
of de feitelijke gegevens waaruit zij afgeleid was te omschrijven;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
het, steunende op de aangehaalde vaststelling, heeft kunnen beslissen dat ook aanlegger, dank zij die associatie met zijn
broeder, zijn procluctiemiddelen verhoogd
had om eruit de juridische gevolgen af te
leiclen die reeds in het antwoord op het
eerste midclel aangestipt werden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het middel, in strijd
met hetgeen er betoogd wordt, niet bij
conclusies aan de rechter over de grond
werd overgelegd;
Dat het tweede middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322 van het Burger-
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lijk Wetboek, en 9 en 10 van de wet van
6 september 1895 en, voor zoveel als nodig,
van dezelfde artikelen, vervangen door
artikel 1 van de wet van 23 juli 1953,
doordat het bestreden arrest in het dispositief de op 27 maart 1957 ter zitting neergelegde bescheiden, dan nog samen met
een rekwest, waarvan afschrift bij de
voorziening gevoegd, uit de debatten verwijdert en ze niet in acht neemt, dan
wanneer het rekwest strekkende tot aanvaarding der nedergelegde stukken uitdrukkelijk verkla·art dat deze stukken
niet « nieuw ll zijn in de zin van artikel 9
van de wet van 6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 23 juli
1953, en dus niet binnen de zestig dagen
na de verwittiging door de clirecteur moesten neergelegd worden, zodat artikel 97
van de Grondwet geschonden werd bij
gebrek aan antwoord op dit rekwest, hetwelk trouwens stukken vermeldt die in de
conclusies zijn aangehaald, en aldus ook
op de conclusies :
Overwegende dat het hof van beroep
geen acht vermocht te slaan op de bescheiden waarvan gewag in het middel, de
welke, blijkens een melding getekend door
de voorzitter en de griffier, « op 27 maart
1957 na het sluiten der debatten neergelegd werden ll;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, voegt de zaken F. 2742
en F. 2743 samen; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ieder aanlegger tot de
kosten van zijn voorziening.
11 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcluidende vonclusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Albert Vidts (van de Balie bij
het Hof van beroep te Gent) en VanLeynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEI' VOQR.HET HOF. VAN BEROEP. -PERREN VAN HE1' GESCHIL AAN DIT HOF ONDERWORPEN.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. DIRE01'E BELAS'£INGEN. MIDDEL HIERUI1'
AFGELEID DAT DE BELASTINGPLICHTIGE IN DE
FEITELIJRE ONMOGELIJKHEID ZOU YERKEERD
HEBBEN EEN BETWIS'l'ING IN ZIJN AAN DE
DIRECTEUR DER BELASTINOEN TOEOEZONDEN
MIDDEL
RECLAMATIE VOOR TE BRENGEN, DA'l' NIET VOOR DE EERSTE MAAL VOOH RET
HOF MAG OPGEWORPEN WORDEN.

1° Wanneer, in zijn aan de clirecteur aer

I

directe belastingen toegezonden 1·ectamatie, de belastingplichtige aangevoerd
heett een vergissing in zijn aan,qitte in
de belastingen te hebben begaan, vermag het hot van beroep over geen ande1'e vergiss·ing ttitspraalc te doen zoncle1· z·ijn. macht te bttiten. te gaan,
wanneer cle clirectettr erover geen ttitspmalc heett geclaan.

2° JJiag voor cle ee·rste maal v66r het hot
van ve1·brelcing niet opgewo1·pen worclen, het miclclel hieruit atgeleicl aat een
belastingplichtige van een belasting op
cle inlcomsten in cle teitelijlce onmogelijlcheicl verlveercl heett in zi,fn aan de
clirectettr cler belastingen toegezonclen
reclamatie cle betw·isting voor te brenge1t wellce hij rechtstreelcs aan het hot
van beroep, ttitspraalc aoencle over zijn
verzoelcsohritt tegen cle beslissing van
cle cl·irecteur, onderwierp (1).
(LEDOUX, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTE:U, VAN FINANOIEN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, 01J 2 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 97 en 112
van de Grondwet, 25, paragraaf 1, 55, paragraaf 1, 56 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
1 tot 5, 10 en 19 van de wet van 16 october 1945, 1 en 2 van de wet van 17 juni
1938 tot wederinvoering van de nationale
crisisbelasting, doordat het bestreden arrest aanvoert dat aanlegger in zake extl1abelasting ambtshalve werd aangeslagen op grond van het door hem in zake
gewone belastingen aangegeven of aanvaard totaal winstcijfer van 763.496 fr. +
500.000 fr. (fiscale amnestie) = 1.263.496 fr.
(stukken 68, 70 en 98) ; dan wanneer niet
blijkt nit de door het arrest (stukken 6S,
70 en 98) ingeroepen stukken waarop het
hof zijn mening heeft gegrond, dat aanlegger een
totaal winstcijfer
van
763A96 frank heeft aangegeven of aanvaard; dan wanneer integendeel blijkt
dat aanlegger voor de dienstjaren 1941 en
1943 respectievelijk slechts 58.600 frank
en 64.495 frank heeft. aangegeven, in
plaats van 100.531 frank en 176.000 frank
als elementen van het totaal winstcijfer
van 763.496 frank, welke door het bestre(1) Verbr., 24 september
PAsrc., 1958, I, 43).

1957 (Bull.

en

-406den arrest als aangegeven of aanvaard
beschonwd werden :
Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat na als beweegreden te
hebben opgegeven « dat reqnestrant (aanlegger) in zake extrabelasting wegens het
niet tijdig beantwoorden van een vragenlijst del. 27 december 1948 van ambtswege
aangeslagen werd op grond van het door
hem in zake gewone belastingen aangegeven of aanvaard totaal winstcijfer van
763.496 fr. + 500.000 fr. (fiscale amnestie) = 1.263.496 frank Jl, het bestreden arrest naar de stnkken 63, 70 en 98 van het
dossier verwijst;
Overwegende dat de in het middel bedoelde stukken de volgende zijn : de vragenlijst (stnk 68), de beslissing van aanslag van ambtswege (stnk 70) de aangifte
van aanlegger met het oog op de fiscale
amnestie (stnk 98) ; dat op laatstvermeld
stnk het door het hof van beroep aangenomen winstcijfer van 500.000 frank, aangegeven met betrekking tot de fiscale amnestie, voorkomt;
Dat het stnk nr 70 nitdrnkkelijk vermeldt dat aanlegger in 't geheel
1.263.496 frank als belastbare inkomsten
aangegeven heeft ;
Dat vermits nit stnk 98 bleek dat aanlegger 500.000 frank in de fiscale amnestie
aangegeven had, het hof logischer wij:z;e
nit die twee stnkken diende af te leiden
dat aanlegger achtereenvolgens 763.496 fr.
(1.263.496- 500.000 frank) en 500.000 fr.
aangegeven had ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 61, paragraaf 3, 62, 65, 66 en 67 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 97 van de Grondwet, 1317,
1319, 1320. 1322, 1354 en 1356 van het Burgerlijk ·wetlwek, 6, 7, 8, 9 en 10 van de
wet van 6 september 1895, zoals vervangen door de wet van 23 jnli 1953, doordat
het bestreden arrest verklaart dat de
twee grieven met betrekking tot de betaalde belastingen en de amortissementen
niet in aanmerking dienen genomen, doordat het aldns te veel aangerekend verschil nog kleiner is dan de aftrek van
230.000 frank die nit de door rekwestrant
thans voorgelegde afrekening dient geweerd, om reden dat deze laatste in de
loop van het administratief onderzoek ervan afgezien heeft, dan wanneer 1° het
hier twee verschillende voorwerpen betreft waartnssen geen compensatie mogelijk is, enerzijds teveel aaiigerekende betaalde belastingen welke het vermogensaccres verhogen, anderzijds de afstand
van een ingeroepen lening van 230.000 fr.
opgenomen in het bezit op 10 mei 1940 ;

dan wanneer 2° het beroep van rekwestrant deze laatste niet mag beroven van
de ingevolge het administratief onderzoek
verworven voordelen :
Overwegende dat nit het bestreden arrest en nit de regelmatig aan het hof
voorgelegde stnkken blijkt dat de betwiste aanslagen gevestigd werden op
grond van de cijfers welke aanlegger zowel in zijn jaarlijkse aangiften in de gewone belastingen en in zijn aangifte in
de extrabelasting als in zijn aangifte betreffende de fiscale amnestie aangegeven
had, dat, zo de controleur ee)l balans opmaakte van de vermogens van aanlegger
op 1 jannari 1940 en 31 december 1944, · er
van nochtans geen gebruik gemaakt werd
tot bepaling van de belastbare basis;
Overwegende dat aanlegger beweerde
bij het bepalen van de inkomsten die hij
in de fiscale amnestie aangaf vergissingen te hebben begaan, en dat hij namelijk
enerzijds rekening gehonden had met een
te hoog bedrag aan betaalde belastingen
en anderzijds verzuimd had een som wegens amortisaties af te trekken;
Overwegende dat het hof van beroep
beslist dat het bewijs van deze vergissingen door aanlegger geleverd werd en dat
zijn aanspraak tot outlasting nit dien
hoofde ontvankelijk en gegrond is ; dat
het nochtans beslist dat deze outlasting
niet kan toegestaan worden omdat het
bedrag ervan lager is dan dit van de aftrek van 230.000 frank die nit de door
aanlegger thans voorgelegde afrekening
client geweerd te worden, omdat laatstgenoemde in de loop van het administratief
onderzoek van die aftrek heeft afgezien
(stnkken 68 en 69) ;
Doell Qverwegende dat nit de regelmatig aan het hof overgelegde stnkken blijkt
dat deze afstand betrekking had op de
bepaling van de vermogensbalans -· vermoeden dat, zoals hoger aangewezen, niet
tot bepaling van de belastbare basis gebrnikt werd;
Overwegende dat het arrest aldns .zijn
beslissing niet op passende wijze gemotiveerd heeft en het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97, 110 en 112
van de Grondwet, 61, paragraaf 3, 65, 66
en 67, 55 en 56 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1 en 2 van de wet van 17 jnni 1938,
6, 7, 8, 9 en 10 van de wet van 6 september 1895 vervangen door de wet van
23 jnli 1953, 1 tot 5, 10 en 19 van de wet
van 16 october 1945, doordat het bestreden arrest beslist dat de betwistingen nopens het oorlogspensioen en de pachtschnld als nienwe en niet ontvankelijke.
eisen moeten verworpen worden, dan
wanneer aanlegger materH\le missingen in
zijn reclamatie heeft ingeroepen en in het
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kader van deze eis, als nieuwe middelen
heeft aangevoerd, de betwisting nopens
het oorlogspensioen en de pachtschuld,
welke zoals omschreven in zijn verzoekschrift door overmachtsomstandigheden
vroeger niet konden ingebracht worden,
dan wanneer een ambtshalve aanslag
faalt voor zover hij steunt op onnauwkeurige elementen of elementen negeert,
wat het resultaatcijfer onjuist maakt,
dan wanneer in de onwetendheid van de
juiste gegevens waaro.;o een ambtshalve
aanslag is gesteund de belastingplichtige
buiten de wettelijke termijnen nieuwe
grieven voor reclamatie mag aanvoeren :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer een belastingplichtige beweert zekere vergissingen
in zijn aangifte te hebben begaan, het hof
van beroep over .e:een andere vergissingen
uitspraak vermag te doen zonder zijn
macht te buiten te gaan, ten ware de directeur erover van ambtswege uitspraak
gedaan heeft ;
Wat het tweede en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat aanlegger niet beweert dat hij in zijn verzoekschrift of in
zijn conclusies zou aangevoerd hebben dat
de van ambtswege gevestigde aanslag willel;:eurig was of dat hij in de feitelijke
onmogelijkheid zou verkeerd hebben in
zijn reclamatie de betwistingen voor te
brengen die hij voor de eerste maal voor
het hof van beroep opwierp;
Overwegende dat dergelijke middelen
niet voor de eerste maal voor het Hof
van verbreking mogen opgeworpen worden;
·Overwegenue dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen worden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts voor zoveel het
over de betwistingen betreffende de betaalde belastingen en de amortisaties uitspraak gedaan heeft; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt elke
partij tot de helft der kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
11 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijkluidende oonolusie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

1"

KAMER. -

13 fehruari 1958

ARBEIDSONGEVALLEN. BASISLOON.
ARBEIDER
UITSLUITEND
BELOOND
IN
FOOIEN. WERKZAAM SEDERT MINDER DAN
EEN JAAR IN HET BEDRIJF.

Het basisloon vwn een arbeider, uitsluitend in fooien beloond en sedert minder
dan een jaar in het beclrijf 1081'lczaam,
worclt bepaald door inaanmerlcingneming van zijn werlcelijk loon in fooien
ged1wende het tijdperlc tijdens hetwellc
hij gewerlct heett en van het gemiddeld
loon in tooien van de andere gelijlcsoortige arbeiders van het bedrijf gedurende het tijdperlc dat nodig is voor
het volledig maken van het jaar (1).

(Samengeordende wetten op de vergoeding van schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, art. 6, tweede lid.)
(N. V. SOCATEX, T. RENIERS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, 2, 6, inzonderheid
6, tweede lid, van de wetten op de vergoeding van de schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, samengeordend bij koninklijk besluit van 28 september 1931, en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, steunend op de resultaten van
de rechtstreekse enquete welke gehouden
is in uitvoering van het door het vredegerecht van het tweede kanton Brussel op
20 mei 1955 gewezen vonnis, en inzonderheid op de verklaringen van verscheidene
getuigen die het aanduidt, ten genoege
van recht voor bewezen gehouiien heeft
dat verweerster in verbreking als dienster
in fooien meer dan tienduizend frank per
maand verdiende, en dat het derhalve het
beroepen vonnis bevestigd heeft hetwelk
als basisloon het maximum dat kan vergoed · worden, honderdtwintig duizend
frank, in aanmerking nemend, aanlegster
in verbreking veroordeeld had om verweerster uit hoofde van het litigieuze arbeidsongeval forfaitaire vergoedingen te
be tal en welke de to tale som van 147.800 fr.
belopen, eerste onderdeel, dan wanneer
aanlegster in haar v66r de rechter over
de grond genomen conclusies deed gelden,
(1) DELARUWWRE et NAMECHE, urs 31, 305, 3o,
en 319. Raadpl. ook verbr., 10 februari 1938
(Bull. enPAsiC., 1938, I, 40).

-408zonder dat haar conclusies in dit opzicht
door het bestreden vonnis tegengesproken
zijn, dat verweerster ten dage van het
litigieuze ongeval pas sinds een maand in
haar dienst was, en dam·uit afieidde dat
het loon dient bepaald te worden volgens
de tweevoudige grondslag vastgesteld door
artikel 6, tweede lid, van de samengeordende wetten op de arbeidsongevallen,
zijnde het werkelijk loon van verweerster
over het tijdperk gedurende hetwelk zij
haar prestaties verstrekt heeft, en het
gemiddelde loon dat aan gelijksoortige arbeiders wordt toegekend gedurende het
tijdperk nodig voor het volledig maken
van het jaar, en dat het bestreden vonnis,
door het punt in het onzekere te laten of
bet deze tweevoudige wijze van berekening van het basisloon toegepast heeft,
niet kan worden beschouwd als met redenen omkleed naar het vereiste door de
wet (inzonderheid schending van artikel 97 van de Grondwet), tweede onderdeel, dan wanneer, zo het de , elementen
van de enquete ten bewijze van het loon
van verweerster gedurende de maand tijdens welke zij werkelijk gewerkt heeft laten gelden heeft voor het geheel jaar wat wel schijnt te moeten worden afgeleid uit de verwijzing van het bestreden
vonnis naar de vertrouwelijke mededeling
van verweerster in verbreking nopens de
aanzienlijkheid van haar verdiensten, het · bestreden vonnis de nauwkeurige en
strikte regelen miskend heeft welke bij
artikel 6, tweede lid, van de samengeordende wetten ter zake gesteld zijn voor
het bepalen van het basisloon wanneer de
arbeider sedert minder dan een jaar werkzaam is, regelen naar welke de conclusies
van aanlegster uitdrukkelijk verwezen en
die bovendien van openbare orde zijn,
derde onderdeel, dan wanneer, zelfs indien het dient te worden aangezien als
impliciet de door evengemelde wetsbepalingen ingevoerde tweevoudige wijze van
berekening van het basisloon toegepast
hebbend, het bestreden vonnis het middel
niet beantwoord heeft dat door aanlegster
hieruit afgeleid is dat onder het gemiddeld loon dient te worden verstaan het
loon van gelijksoortige arbeiders die werkelijk gearbeid hebben gedurende het tijdperk nodig om het jaar volledig te maken,
en dienvolgens niet kan worden aangezien
als met redenen omkleed naar het vereiste
door de wet (inzonderheid schending van
artikel 97 van de Grondwet)
Overwegende dat, volgens de redenen
van het bestreden vonnis en die van het
beroepen vonnis naar hetwelk het verwijst, deze beslissingen het basisloon van
verweerster bepaald hebben door inaanmerkingneming, enerzijds, van haar werkelijk loon in fooien als dienster gedurende de maand tijdens welke zij gewerkt

heeft, anderzijds, van bet gemiddeld bedrag aan fooien << per maand ll die· de andere diensters van de inrichting ontvangen hebben; dat «per maand ll bier betekent « alle maanden ll, met inbegrip dus
van de maanden van het tijdperk dat nodig is voor het volledig maken van het
jaar;
Overwegende dat het basisloon mitsdien
wettelijk bepaald is volgens de wijze
voorgeschreven door artikel 6, tweede lid,
van de wetten op de arbeidsongevallen;
dat het vonnis op de conclusies een passend antwoord verstrekt heeft door de
wijze toe te passen welke zij voorstelden;
Dat elk van de drie onderdelen van het
middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
13 februari 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslaggeve1·, H. Sohier. - Gelijlcluidende concluise, H. Paul Mahaux, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Veldekens en
Demeur.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. ~
BESLISSING EEN VERWEERMIDDEL VERWERPENDE. - BESLISSING DIE IN RET ONZEKERE
LAAT OF DE RECH1'ER LATEN GELDEN HEEFT
DAT DE FElTEN WAAROP RET VERWEER GEGROND WAS ONNAUWKEURIG WAREN DAN WEL
OF HIJ VAN MENING IS GEWEEST DA'l' ZIJ IN
RECH'l'E NIE'l' DIENEND WAREN. - BESLISSING
NIET REGELMA'l'IG lii:El' REDENEN OMKLEED.
Is niet .regelmaUg met 1·edenen omkleed
de beslissing die een verweer tegen een
eis verwenJt door in het onzekere te
laten of de rechter laten gelden heeft
dat de feiten waarop het verweer uegrond was, onnau.wkmtrig tvaren clan
wel of hij vwn mening is geweest dat
z·ij in ·rechte niet clienend waren (1).

(Grondwet, art. 97.)
(TS,JECHOSLOVAAKSE N. V. «LA CERAMIQUE
TCHECOSLOVAQUE ll EN CONSORTEN, T. PERSONENI'ENNOOTSCHAP ME'l' BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « W. J. DURST ll EN WEDUWE
DURST.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet 'op bet bestreden
arrest, op 9 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
(1) Verbr., 13 jamiari 1956 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 462).

-409Overwegende dat het hof van beroep meerden Durst de commlssielonen te be- ·
aan de vennootschap Starorolsky Porcelan talen die hun toekwamen gedurende -de
akte gegeven heeft dat zij het geding her- periode van april 1949 tot mei 1950 JJ en
vatte in naam van de vennootschap Prvni « dat, gezien deze schending van het vei'tegenwoordigingscontract dat partijen
Gaska Tovarna Na Porcelan;
Overwegende dat het arrest slechts aan- verbond, geintimeerden Durst verscheigevallen is in zover het de eerste twee deifie facturen rechtstreeks geind hebaanlegsters veroordeeld heeft om verweer- ben ''• zich ertoe beperkt te besluiten dat
sters de som van tweehonderdduizend uit het onderzoek van de tussen partijen
frank te betalen wegens verbreking van tot stand gekomen verhandelingen « blijkt
dat zowel geintimeerden Durst als de
hun vertegenwoordigingscontract;
Tsjechoslovaakse vennootschappen de reOver het eerste middel, afgeleid uit de gels geschonden hebben van het contract
schending van artikel 97 van de Grond- dat hen verbond, doch dat er blijkt dat
wet, doordat het bestreden arrest niet de niet nakoming van hun verbintenissen
valt aan te zien als wettelijk met redenen door de beroepende vennootschappen aanomkleed, daar het geen antwoord ver- leiding gegeven heeft tot de onregelmatige
strekt heeft op het middel dat door aan- inningen door geintimeerden Durst '';
legsters in hun conclusies hieruit afgeleid
Overwegende dat het arrest mitsdien in
is « dat door de niet betwiste elementen het onzekere laat, althans wat de eerste
der zaak bewezen is niet alleen dat eerste door verweersters verrichte inning aanappellante - hier eerste aanlegster - op gaat, of de rechter over de grond laten
het tijdstip van de eerste onwettelijke gelden heeft dat de door aanlegsters in
inning geintimeerden geen commissieloon hun conclusies aangevoerde feiten niet
schuldig was, doch tevens dat de toestand gegrond, dan wel of zij ter zake niet diedezelfde was ten tijde van de· waarschuwaren;
wingen door appellante gegeven op 28 sep- nend
Dat het middel dus gegrond is;
tember, 9 en 26 october 1950 (tenminste
Om die redenen, en zonder dat er ter159.252 frank, welk cijfer geintimeerden
niet betwisten); dat de enkele omstandig- men aanwezig zijn tot het onderzoeken
heid dat eerste appellante, ten einde de van het tweede middel hetwelk, al ware
gevolgen te voorkomen welke voor haar het gegrond, niet tot een ruimere verbrevoortvloeiden uit de feitel~jkheden die de king zou kunnen leiden, verbreekt het
onregehnatige inningen door geintimeer- bestreden arrest in zover het beslist over
den opleverden, vergelijkingen uitgevoerd de eis tot schaC!eloosstelling nit hoofde
heeft zowel ·met commissielonen die be- van verbreking van het vertegenwoorditaalbaar waren als met zulke welke het gingscontract; beveelt dat van onderhavig
zouden worden, niet kan worden uitge- arrest melding zal gemaakt worden op de
legd als een machtiging tot inning en kant van de gedeeltelijk vernietigde beminder nog tot inhouding, dan wanneer slissing; veroordeelt verweersters tot de
aileen door formele schriftelijke onder- kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
·i·ichtingen van eerste appellante, volgens naar het Hof van beroep te Luik,
het contract van vertegenwoordiging, kon
afgeweken worden van het inverbod JJ :
13 februari 1958. - 1" kamer. - VoorOverwegende dat aanlegsters bij con- zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. clusies v66r het hof van beroep betoogd Ve1·slaggever, H. Anciaux Henry de FaGelijlchtidende
oonolusie,
hebben << dat de eerste rechter, zo niet de veaux.
inningen door geintimeerden (hier ver- H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
weersters) bij de clH~nteel van eerste ap- Pleiters, HH. Simont en Demeur.
pellante verricht, dan toch het inhouden
door hen, ondanks veelvuldige ingebrekestellingen, terecht beschouwd heeft als
een afwijking van het vertegenwoordigingscontract welke van die aard -is dat
1" KAMER. - 14 februari 1958
zij de verbreking zonder vergoeding rechtvaardigt '';
Overwegende dat aanlegsters tot staving 1° HUUR VAN GOEDEREN. - HANDELSvan deze stelling in de bepaalde in het
HUUROVEREENKOMSTEN. - AFSTAND, DOOR
middel aangehaalde bewoordingen daden
DE HUURDER, VAN DE HUUROVEREENKOMST
van inning en inhouding van sommen
EN VAN RET HANDELSFONDS. - BETEKENI!'lG
door verweerstets deden gelden, dan wanAAN DE VERHUURDER. - VEREISTE VOORneer eerste aanlegster jegens hen geen enWAARDE OPDAT DE VERHUURDER GEACHT
kel commissieloon verschuldigd was;
WORDT ZIJN TOESTEMMING TOT DE AFSTAND
Overwegende dat he_t bestreden arrest,
TE GEVEN.
na erop gewezen te hebben « dat het vaststaat dat de Tsjechoslovaakse vennoot- 2° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELJ;HUUROVEHEENKOMS'l'EN.
BE'l'EKENING,
schappen nagelaten hebben aan de geinti-

-410DOOR DE HUURDER, VAN EEN AKTE VAN AFSTAND VAN DE HUUROVEREENKOMST EN VAN
RET HANDELSFONDS. GEEN GEMOTIVEERD
VERZET VAN DE VERHUURDER BINNEN DERTIG
DAGEN VANAF DE BETEKENING VAN RET ONTWERP' VAN AKTE VAN AFSTAND. DAGVAARDING VAN DE VERHUURDER DOOR DE HUURDER TEN EINDE OVER DE GELDIGREID VAN DE
AFSTAND UITSPRAAK TE HOREN DOEN. DAGVAARDING GEDAAN VOOR DE VERSTRIJKING
DER DERTIG DAGEN DOOR MET RET OOG OP EEN
LATERE TERECHTZITTING. DAGVAARDING
NIET VERHINDERENDE DAT DE VERHUURDER
GEACHT WORDT ZIJN TOESTEMMING 'l'OT DE AFSTAND GEGEVEN TE REBBEN.

1 o W anneer de

h~turdet· van een handelshuurovereenlcomst aan de verh~t7trder
een antwerp van alcte van atstand van
de huurovereenlcomst en van het handelstonds betelcent overeenlconMtig het
artilcel 10, lid 3, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelsh~t7trovereen7comsten, wordt de verh,uurder geiwht
zijn toestemming aan gezegde atstand
te geven zo, bvnnen dertig dagen vanat
deze betelcening, hij geen gemotiveerd
vm·zet aan de h7turde,r heett genotificeerd.
2° De verhu,urder 'van een handelshu7trovereenlcomst die binnen dertig dagen
vanat de betelcening door de verhuurder van een antwerp van alcte van atstand van de huttrovereenlcomst en van
het handelsfonds · geen _qemotiveet·d verzet aan
cle
h7Htrdet· genotificeet·d
heeft, wordt geacht zijn toestemming
tot de atstand van de huurovereenlcomst te geven, zelfs indien de huut·der
hem gedagvaard heett voor de verstrijlcing van .oezegde termijn van dertig dagen hem toegestaan mn een besluit te
nemen, doch met het oog op een terechtzitting na deze vm·stt·ijlcing, ten evnde
over de geldigheid van de afstand uitspraalc te horen doen (1). (Burgerlijk

Wetboek, afdeling vervattende de bijzondere regelen betreffende de handelslmurovereenkomsten, art. 10.)
(LAMORT, T. RASSART.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 januari 1955 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van 30 april 1951 op de
(1) Zie nota onder het arrest in Bull. en
1958, I, 646.

PASIC.,

handelshuurovereenkomsten mef het oog
op de bescherming van het handelsfonds,
en inzonderheid 10, derde lid, van afdeling IIbis van hoofdstuk II van boek III,
titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek,
zoals zij gewijzigd is door voormeld artikel 1, 1101, 1107, 1134, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden vonnis voor recht gezegd heeft da t de betekening van het antwerp van akte van afstand, aan aanlegger gedaan door de litisconsorten Rassart, van rechtswege haar
uitwerking heeft ten aanzien van de afstand van hun huurovereenkomst en hul1
handelsfonds aan de genaamde Delferriere, en de vordering door aanlegger tegen evengenoemde persoon ingesteld verworpen heeft om de reden dat aanlegger
zijn verzet tegen dit ontwerp van akte
van afstand niet binnen de termijn en op
de marrier als bepaald in artikel 10, derde
lid, van de wet van 30 april 1951 betekend
heeft, dan wanneer volgens dit artikel de
verhuurder, om zich te verzetten tegen de
afstand van de huurovereenkomst en het
handelsfonds, beschikt over een termijn
van dertig dagen die ingaat met de betekening van het antwerp van akte van afstand welke die huurder hem behoort te
doen, dat het bestreden vonnis niet betwist dat ten deze het antwerp van akte
van afstand op 16 september 1954 aan
aanlegger betekend is .en dat derhalve de
termijn waarover deze beschikte om zijn
verzet tegen de voorgenomen afstand te
betekenen verstreken was noch op 12 october 1954, de datum van de dagvaarding
welke de litisconsorten Rassart gegeven
hadden om meergemelde afstand geldig te
laten verklaren, noch zelfs op 15 october
1954, de datum van de door aanlegger
tegen de genaamde Delferriere gegeven
dagvaarding, de enige datums welke de
rechters over de grond in beschouwing
konden nemen om de rechten der partijen
vast te stellen; het tweede, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 van de
wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, en inzonderheid 10, derde en vijfde lid, van
afdeling IIbis van hoofdstuk II van
boek III, titel VIII van het Burgerlijk
"\Vetboek, zoals .zij gewijzigd is door voormeld artikel 1, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, onder ver·
werping van de conclusies van aanlegger,
geweigerd heeft de vordering van de litisconsorten Rassart voortijdig en dienvolgens niet ontvankelijk te verklaren, om
de reden dat «de dagvaarding door hen
gedaan op 12 october 1954 voor 19 october
1954, dit wil zeggen trouwens na de verstrijking van de bij artikel 10, derde lid,
voorgeschreven termijn van dertig dagen,
in genen dele de verhuurder belette zijn
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1951 appellanten ertoe dwong hun vordering v-66r of na de· verstrijking van de
termijn van dertig dagen in te stellen >>,
dan wanneer, eerste onderdeel, het bestreden vonnis, door erop te wijzen dat
· << de dagvaarding op 12 october 1954 door
de litisconsorten Rassart gedaan met het
oog op de terechtzitting van 19 october
1954, dit wil zeggen trouwens na de verstrijking van de door artikel 10, ·derde
lid, voorgeschreven termijn van dertig dagen... >>, in het onzekere laat of het overweegt dat die termijn een einde genomen
had op 12 of op 19 october 1954, wat het
hof in de onmogelijkheid stelt de wettelijkheid ervan te onderzoeken (schending,
inzonderheid, van artikel 9-7 van de
Grondwet); tweede onderdeel, aangezien
de wet OD de handelshuurovereenkomsten
aan de ·verhuurder een termijn van dertig dagen verleent om verzet aan te tekenen ·tegen de afstand van huurovereenkomst welke zijn huurder zich voorneemt, dit vanaf de betekening welke
laatstgenoemde hem moet doen van het
ontwerp van akte van afstand, en aan de
huurder een termijn van vijftien dagen
om zich tegen zodanig- verzet te voorzien,
hieruit noodzakelijkerwijze volgt dat de
vordering tot geldigverklaring welke door
de litisconsorten Rassart ingesteld is op
12 october 195i, dit is minder dan dertig
dagen na de betekening aan aanlegger
van· het ontwerp van akte van afstand
van hun huurovereenkomst en voordat
voormelde aanlegger hun zijn verzet tegen de voorgenomen afstand betekend
had, voortijdig en derhalve niet ontvankelijk was (schending van alle in het middel. aangeduide wetsbepalingen) :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
« dat de vordering ten ver.zoeke van de
litisconsorten Rassart tegen Lamort ingesteld bi.i exploot van deurwaarder Boisteaux van 12 october 1954, ertoe strekte
de afstand van de huurovereenkomst en
van het handelsfonds door de litisconsorten Rassart aan de genaamde Robert Delferriere te horen toestaan >> ;
•
Overwegende dat de rechter, over deze
vordering uitspraak duende, vaststelt,
enerzijds, dat de litisconsorten Rassart
op 16 september 1954 aan aanlegger het
ontwerp van akte van afstand van de
huurovereenkomst en van het handelsfonds betekend hebben, en, anderzijds,
dat voormelde aanlegger niet binnen dertig dagen vanaf deze betekening, aan gezegde litisconsorten Rassart zijn verzet
tegen dergelijke afstand genotificeerd
heeft;
Over het eerste onderdeel van het tweede middel :
Overwegende dat de beweerde dubbel-

zinnigheid in de gecritiseerde grond niet
schuilt;
Dat de rechter, zonder te betwisten dat
het exploot van rechtsingang aan aanlegger betekend was geworden, zoals deze
bij conclusies deed gelden, v66r de verstrijking van de terrnijn van dertig dagen, gesteld bij het artikel 10 dat vervat
is in de wet van 30 april 1951, afdeling
IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek vormende, bedoeld heeft erop te wijzen dat
de dagvaarding. evenwel slechts was gedaan met het oog op een terechtzitting na
het einde van die termijn ;
Over het overige der middelen :
Overwegende dat nit de wetsbepalingen
waarvan de middelen schending doen gelden niet blijkt dat de huurder die, gebruik makend van zijn recht zijn huurovereenkomst en het in het gehuurde
pand geexploiteerde handelsfonds af te
staan, de betekening, omschreven in het
in voormelde wet van 30 april i951 vervatte artikel 10, verricht, niet v66r het
einde van de termijn welke de verhuurder verleend is om zijn met redenen omkleed verzet te notificeren, deze geldig
kan laten dagvaarden om te verschijnen
op een terechtzitting na de verstrijking
van die termijn, ten einde in de stand der
zaak over de geldigheid van de afstand
uitspraak te horen doen;
Dat de rechter mitsdien aan de hand
van de feitelijke vaststellingen waarop
hij wijst heeft kunnen beslissen dat de
overnemer bij de verstrijking van voormelde termijn van dertig dagen ten opzichte van aanlegger de houder van de
huurovereenkomst geworden is;
Overwegende dat de rechter, bovendien
uitspraak doende over de vordering tot
uitzetting welke door aanlegger tegen
vijfde verweerder ingesteld is, wettelijk
beslist heeft dat eerstgenoemde geen
gronden had om aan te voeren dat de
tweede het goed zonder titel of recht gebruikte, dan wanneer de huurders· wier
rechten niet betwist waren aan de verhuurder reeds v66r het instellen van de
vordering het ontwerp van akte van afstand van de huurovereenkomst en het
handelsfonds aan de verhuurder betekend
hadden en dat, aangezien hij zijn met redenen omkleed verzet tegen de afstand
niet binnen de gestelde termijn betekend
had, aanlegger overeenkomstig het in de
wet van 30 april 1951 vervat artikel 10
geacht was ermede ingestemd te hebben;
Dat de middelen niet kunnen ingewilligd worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
14 februari 1958. -

16 kamer. -

Voor-

-412z'itter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·, H. van
Beirs.
Gelijlclu.iclende
conclnsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn
en Veldekens.
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BELGISOH CONGO. BEROEP. BunGERLIJKE ZAKEN. NIEUWE EIS IN HOGER
BEROEP. ECHTSCHEIDING. ARREST DE
EIS TOEWIJZENDE. ARREST DA'l' IN HE'l'
ONZEKERE LAAT OF DE RECHTER IN BEROEP
DE EIS ALS EEN TEGENEIS DAN WEL ALS EEN
HOOFDEIS BESCHOUWT. ~ VASTSTELLING DAT
DE BEROEPENE DE NIET-ONTI'ANKELIJRHEID
VAN DE EIS LAA'l'TIJDIG INGEROEPEN HAD. DUBBELZINNIGHEID.

Is dubbelzinnig het arrest, door een hot
van beroep van Belgisch Oongo gewezen, dat in het onzekere laat of de 1'echter in be1·oep een eis tot echtscheiding,
in hager beroep 01J een andere Teden gegrond dan de tegeneis in eerste aanle,q
ingesteld, als een nieuwe tegeneis dan
wel als een nie1iwe hoofdeis bescho•uwt
611 dat de toewijzing van de eis rechtvaardigt om de enkele' reden dat de beToepene de niet-ontvanlcelijkheid van de
eis laattij dig he eft ingeroepen (1). (Wet

van 18 october 1908, art. 20; ordonnantie van 14 mei 1886 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, art. 56; Oongolees Burgerlijk Wetboek, boek « der
personen », art. 134,, 135, 139 en 141.)
(DANDOIS, T. LECLERCQ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 maart 1955 gewezen door
het Hof van beroeo te Elisabethstad;
Over het eerste mi<ldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 33, 201, 202,
204 van het decreet van 30 juli 1888, hetwelk het boek van het Oongolees Burgerlijk Wetboek betreffende de contracten of
uit overeenkomst ontstane verbintenissen
inhoudt, 7, 19 en 56 van de ordonnantie
van 14 mei 1886, goedgekeurd door het decreet van 12 november 1886 betreffende de
burgerlijke rechtsvordering, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
de door verweerder in hoger beroep ingestelde subsidiaire eis tot echtscheiding
(1) Zie nota onder het arrest in Bull. en
1958, l, 648.

PASIC.,

wegens overspel hetwelk het als een afc
doende grond tot echtscheiding aangezien
had, als ontvankelijk toegelaten heeft om
de reden dat aanlegster niet te ·gelegener
tijd de niet-ontvankelijkheid van deze eis
wegens nieuwheid aangevoerd had, dan
wanneer het gerechtelijk contract dat tot
stand gekomen is door de conclusies
welke v66r de eerste rechter tussen partijen gewisseld zijn over de tegeneis van
verweerder, uitsluitend een eis tot echtscheiding wegens belediging· van erge
aard tot voorwerp had (schending van de
artikelen 33, 201, 202, 204 van het decreet
van 30 juli 1888 en 7 en 19 van de ordonnantie van 14 mei 1886), en dat de wet,
waar zij het aanbrengen van nieuwe eisen
in hoger beroeo verbiedt, het tijdstip niet
aanduidt waarop een partij deze exceptie
van niet-ontvankelijkheid zou dienen in
te roepen, en generlei termijn bepaalt binnen welke zij zich tegen dergelijke eisen
zou dienen te verzetten (schending van
artikel 56 van de ordonnantie van 14 mei
1886) ; dat .in iedere stand der zaak de
onzekerheid omtrent de redenen waarom
de rechter over de grond de exceptie van
niet-ontvankelijkheid als te laat voorgebracht beschouwd heeft de controle van
het Hof van verbreking onmogelijk maakt
en belet dat de beslissing naar het ve!·eiste van de wet gemotiveerd zij (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat nit het bestreden arrest blijkt : 1° dat verweerder, ten laste
van wie de echtscheiding uitgesproken is
bij een vonnis waartegen geen hoger beroep ingesteld is, en waarbij hij bovendien tot het betalen van een uitkering tot
levensonderhoud aan aanlegster veroordeeld is, hoger beroep ingesteld heeft tegen het in voortzetting der zaak gewezen
vonnis waarbij de vordering tot echtscheiding wegens beledigingen van erge
aard die hij zelf bij tegeneis tegen zijn
echtgenote ingesteld heeft verworpen is ;
2° dat verweerder v66r het hof van beroep geconcludeerd heeft dat de echtscheiding ten laste van aanlegster zou uitgeproken worden, in hoofdorde wegens
beledigingen van erge aard, en, subsidiair, wegens overspel door haar gepleegd;
Overwegende dat de eis tot echtscheiding · wegens overspel, welke aldus ingesteld werd v66r het hof van beroep waarbij de vordering tot ech tscheiding niet
aangebracht was die aanlegster had ingesteld, een nieuwe eis uitmaakte die een
andere oorzaak had dan de tegeneis zoals
deze bij ·de eerste rechter aanhangig was
gemaakt;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, om deze eis ontvankelijk te verklaren, zich ertoe beperkt te releveren
« dat geintimeerde ll, hier aanlegster,
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(( niet te gelegenel' tijd de niet-ontvankelijkheid van deze eis wegens nieuwheid
aangevoerd had )) ;
Overwegende dat deze reden dubbelzinnig is;
Dat zij immers in het onzekere laat of
het hof van beroep bewuste eis tot echtscheiding wegens overspel toegewezen
heeft als een tegeneis, hoewel hij ingesteld werd op een tijdstip toen de hoofdvordering reeds definitief berecht was
door de eerste rechter, dan wel of het
:ian die eis het karakter van een hoofdeis
tot echtscheicling toegekend heeft;
Dat zij tevens in het midden laat of de
rechter in hager beroep aangenomen heeft
dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid
van de eis inderdaad door aanlegster
voorgesteld was geworden, doch dat dit
te laat was geschied;
Dat tenslotte het arrest nalaat op dit
punt het tijdstip van de rechtspleging
aan te duiden vanaf hetwelk dergelijke
exceptie, volgens het hof van beroep, niet
meer geldig kon opgeworpen worden;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de dispositieven
waarbij de echtscheiding uitgesproken en
aanlegster vervallen verklaard wordt van
het recht op de uitkering tot levensonderhoud enkel het gevolg zijn van het door
het middel aangevallen dispositief;
. Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het het hager beroep van verweerder ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van·onderhavig arrest melding zal gemaakt wortlen op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Leopoldstad.
14 februari 1958. - 1~ kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van
Beirs.
Gelijlcl!tidende
concl7tsie,
H. Raoul Hayoit de· Termicourt, procureur-generaal. - PleiteT, H. Veldekens.
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00RI.-0G. BESLUITWE'l' VAN 2 JUNI 1944.
SEKWES'l'ER VAN DE GOEDEREN DER PERSONEN 1'01' ZEKERE TERUGGAVEN VERPLIOH'l'. GOEDEREN ONDER DI'l' SEKWESTER GESTELD.

H et selcwester ingesteld bi.i a1·tilcel 6 ·van
de besluitwet van 2 juni 1944 t1·ett al
de goedeTen der personen tot een der
bij uezegde besl·uitwet bevolen tentggaven verplicht, zonder onderscheid tussen de goede1·en die al dan niet beslnf!-

baaT Zt}n en zonder inachtneming van
de q1wtiteit ten belove van dewellce goede'(en beslagbaar zijn.
(LEE'l'EN, 1'. BELGISOBE S'l'AAT,
~IINIS'l'ER VAN InNANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 april 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schenrling van de artikelen G, inzonderheid alinea 1, en 7 van de besluitwet del. 2 juni
1944 houdende verplichting om zekere
sommen en waarden terug te geven en tot
instelling van een sekwester van de goederen der tot die teruggave verplichte
personen, 7 en 8 van de wet del. 16 december 1851 op de herziening van het hypotheekstelsel, 45 van de algemene wet tld.
21 juli 1844 op de burgerlijke en geestelijke pensioenen, en 19 van het koninklijk
besluit nr 254 del. 12 maart 11l36 waarhij
eenheid wordt gebracht in het regime van
de pensioenen der weduwen en wezen van
het burgerlijk staatspersoneel en het
daarmede gelijkgestelde !)ersoneel, 97 van
de Grondwet, doordat het bestreden arrest de vortlering niet gegrond verklaart
voor zoveel ze strekte tot de terugbetaling van een hedrag da t overeenstemt met
de vier vijfde der sommeil welke als pensioen aan de rechtsvoorganger van de
aanlegster verschuldigd waren om de reden dat, het sekwester geen inbeslagneming zijnde, gezegde goederen onder de
toepassing vielen van tle sekwestermaatregel, dan wmmeer, daar het sekwester
van de goederen der personen die verplicht zijn zekere sommen of waarden
welke aan tle Staat toekomen terug te geven een maatregel is hestemd om het hehoud te verzekeren van het eraan onderworpen patrimonium, gemeenschappelijk
pand van de schuldeisers, waaronder de
Staat, het bestreden arrest als onder het
sekwester vallende niet wettelijk mocht
aanzien de goederen welke geen deel uitmaakten van gezegd gemeenschavpelijk
panel, in onderhavig geval het niet inbeslagneembaar gedeelte van de door de
Staat aan de rechtsvoorganger van de
aanlegster verschuldigde sommen :
Overwegende dat het bestreden arrest,
enerzijds, beslist dat het door tle besluitwet van 2 juni 1944 bedoelde sekwester
gans het vermogen van de gesekwestreerde treft en dat, bijgevolg, eerste verweerder in handen van de tweede verweerder, door bevelschrift van de voorzitter van de rechthank van eerste aanleg
als sekwester aangewezen, de achterstal-
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len. van het pensioen moest storten welke
aan de rechtsvoorganger van aanlegster
verschuldigd waren;
Dat het, anderzijds, beslist dat tweede
verweerder, door al de achterstallen te
besteden· tot betaling van de schuld van
de recbtsvoorganger van aanlegster,
schuld die tot voorwerp heeft de terugbetaling aan de Staat van de sommen krachtens de Duitse verordening van 6 september 1940 ontvangen, slechts zijn wettelijke
opdracht uitgevoerd heeft;
Overwegende dat het middel enkel
staande houdt dat aileen een vijfde van
de acbterstallen van bet pensioen in het
sekwester mocbt begrepen worden omdat
gezegde achterstallen slecbts tot dit beloop voor inbeslagneming vatbaar waren;
Overwegende dat nit de bewoordingen
zelf van artikel 6 van voormelde besluitwet blijkt dat onder sekwester gesteld
worden « de goederen der tot teruggave
verplichte personen >> en dat noch de besluitwet noch bet voorafgaand verslag
een enkel goed van de schuldenaar uitsluit;
Overwegende dat de achterstallen van
het pEmsioen dat rle rechtsvoorganger van
aanlegster genoot wel een goed uitmaakten dat in zijn vermogen viel en dat ze
dit karakter niet verloren hebben, zelfs
gedeeltelijk, omdat ze slechts in beslag
¥:ondim genomen worden ten belope van
een quotiteit;
Dat het middelnaar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
14 februari 1958. - 1• kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaugever, H. Bayot. - Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleitm·, H. Simont.

2•

KAMER. -

17 februari 1958

BEVOEGDHEID EN AANLEG. - BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. - INBREUK OP
DE WEGCODE. - BETICHTE MILITAIR TOT EEN
TE VELDE ZIJNDE KRIJGSMACHT BEHORENDE.
- 1\I[ILITAIR MET REGELMATIG VERLOF. BEVOEGJ:iHEID VAN DE MILITAIRE RECHTSMACHT.
De militaire rechtsmacht is alleen bevoegd om een militair tot een te velde
zijnde lcrijgsmacht behorende (lie vervolgd wordt wegens een inbreulc. op de
Weuco(le te berechten, zeljs indien, op
het ouenblilc 1!an de inbreulc, hij met

regelmatig verloj was. (Wet van 15 juni
1899, inhoudende titel I van het Wethoek van strafrechtspleging voor het leger, art. 23.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERYIERS,
T. SCHAUERGANS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 december 1957 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Verviers ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 23 van de wet van
15 juni 1899 inhoudende titel I van het
Wetboek van strafrecbtspleging voor het
leger, doordat de correctionele rechtbank
zich onbevoegd heeft verklaard om van
de ten laste van verweerder gelegde in~
brenk op de verkeerspolitie kennis te nemen, om reden dat verweerder van de in
Duitsland gestationeerde krijgsmacbten
deel uitmaakte en dat gezegde krijgsmachten « beschouwd worden als deelnemend aan operaties welke van internationale overeenkomsten afhangen en ·betreffende verplaatsingen van te velde opererende krijgsmacbten », wat de militaire
rechtscolleges aileen zou bevoegd maken
<< zelfs bij gebrek van opdracht of tuchtband », dan wanneer, op het ogenblik van
het feit, verweerder met regelmatig verlof was, dan wanneer een teoretische indeling bij een eenheid te velde onvoldoende is om de uitzonderlijke bevoegdheid van het militair rechtscollege te
rechtvaardigen, en dan wanneer de verweerder, wanneer hij het litigieus misdrijf gepleegd heeft, niet als lid van zijn
eenheid en in het kader van de tucbt
beeft gehandeld :
Overwegende dat verweerder v66r de
politierechtbank te Aubel vervolgd werd
wegens een te Gemmenich, op 23 maart
1957, gepleegde inbreuk op het Algemeen
Reglement op de politie van het wegverkeer;
Overwegende dat uit het bestreden v'onnis blijkt dat verweerder, op de datum
van het feit, tot een te velde staande legereenheid behoorde, in onderhavig geval,
tot de Belgische krijgsmachten op het
grondgebied van de Duitse Bondsrepubliek gestationeerd;
Overwegende dat uit de voorbereidende
werkzaamheden van de wet van 15 juni
1899, titel I van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger uitmakend,
blijkt dat de kennisneming van de onder
nummer 3 van artikel 23 van die wet opgesomde inbreuken slechts aan de gewone
rechtsmacht is toegekend geweest, uit
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hoOfde hiervan dat ze in het algemeen
hoegenaamd geen militair karakter hebben « onder het voorbehoud ... vermeld in
laatste lid van artikel... wanneer de militaire tucht rechtstreeks op het spel
staat >>;
Overwegende dat de wet vermoedt dat
de militaire tucht rechtstreeks op het spel
staat zodra de militair deel uitmaakt van
een te velde zijnde krijgsmacht; dat, in
strijd met het beweerde i~ . h~t middel,
zij de bevoegdheid van de m1htan·e rechtsmacht niet afhankelijk maakt van de
aanvullende voorwaarde dat de militair,
op het oo-enblik van het feit, in hoedanigheid va; lid van dergelijke krijgsmacht
zim gehandeld hebben;
Overwegende dat de wet evenmin eist
dat de militair aanwezig zou zijn in de
krijgsmacht te velde; dat het volstai!-~ d~t
hij ervan deel uitmaakt; dat een m1hta1r
met verlof niet ophondt deel nit te maken
van de krijgsmacht waaraan hij verbonden is;
Overwegende, dienvolgens, dat verre
van de in het middel aangevoerde wetsbepaling te schenden, het b~streden vonnis ervan een jniste toepassmg heeft gemaakt;
...
En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; legt de kosten ten laste van de
Staat.
17 febrnari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarneme~d
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Valentm.
Gelijlcluidende oonol~tsie, H. Depel-

chin, advocaat-generaal.
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VERKEER. - WEGCODE. - STATIONEREND
VOERTUIG. - BESTUURDER EEN MAN<EUVRE
UITVOERENDE. - ZIJN VOERTUIG TIJDELIJ:K
TOT STILSTAND BRENGENDE OM DE PLAATS ERVAN NA TE ZIEN. - GEEN STATIONEREND
VOERTUIG.
Ten aanzien van de toepassing der artiJcelen 32 en volgende van de Wegoode,
is het voertuig dat .<::ijn bestuurde1·, tijdens een mareuvre, tijdelijlc tot stilstand brengt om er de plaats van op de
openba1·e weg na te zien, geen _statione·rend voe1·t!tig in de zin van art~Jcel 2-21°
van die code (1).

(1) Raadpl. verbr., 3 december 1956 (Bull.
en F ASIC., 1957, I, 341).

{CHALLE, T. NICOLAS.)
ARRES'l'.
HET HOF; - Gelet op het bestre(len
vonnis, op 6 juli 1957 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Charleroi;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
van de artikelen 2-2° en 21° en 32-1-1. 0 ,
van het koninklijk beslnit van 8 april
1.954 hondende Algemeen Reglement over
de politie van het wegverkeer, doordat
het bestreden vonnis verweerder Nicolas
vrijspreekt van de telastlegging van inbrenk op artikel 32-1-1 o, van voormeld
koninklijk besluit van 8 april 1954 en zich
bijgevolg onbevoegd verklaart om van
aanleggers burgerlijke vordering kennis
te nemen, dan wanneer het hierop wijst
dat beklaagde Nicolas << stilgestaan » heeft
en op zijn linkerkant « onbeweeglijk is
gebleven » (vermits aanlegger verkeerd
dacht dat hij het voertuig van Nicolas
rechts mocht kruisen ») en aldns vaststelt dat het voertuig van verweerder Nicolas links in de richting van het verkeer
stilstond of stationeerde, of althans zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt,
welke beslissing impliceert dat ondanks
die stilstand en die onbeweeglijkheid het
voertuig van verweerder noch zou gestationeerd noch stilgestaan hebben :
Overwegende dat de bnrgerlijke partij
aanlegster door het middel slechts het
vonnis bestrijdt in zover het verweerder
vrijspreekt van de telastlegging van inbrenk op artikel 32-1-1°, van de Wegcode
en bijgevolg, de rechtbank onbevoegd
ve~klaart om van de burgerlijke vordering kennis te nemen; dat die telastlegging slechts het feit bedoelde « verznimd
te hebben » zijn in de richting van het
verkeer stationerend voertnig « op te stellen »;
Overwegende dat voormelde inbrenk
voorzien is door artikel 32-1-1 o, van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, hetwelk artikel ondermeer voorschrijft dat,
behoudens plaatselijke reglementering of
bijzondere plaatsgesteldheid, elk stationerend voertuig rechts in de richting van
het verkeer moet opgesteld zijn;
:Overwegende dat, naar luid van artikel 2-20o en 21 o van hetzelfde koninklijk
beslnit, de nitdrukking « stilstaand voertuig » een voertuig aandnidt dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het la<len of lassen van zaken, en de uitdrukking « stationerend voertnig » een voertnig dat boven die tijd stilstaa t;
Overwegende dat het bestreden vonnis
in feite als bewezen aanziet : 1 o dat ver-

..,.,... 416weerder « een achterwaartse beweging
aanving uan wanneer het voertuig van
Challe niet in het zicht was ll; 2° << dat
op het ogenblik waarop de lichten van
voormeld voertuig van Challe zichtbaar
werden op de top van de helling, op·
290 meter, hij reeds zijn manamvre had
onderbroken om zich rekenschap te geven
van de plaats van zijn voertuig op de rijweg ll; 3o dat hij stil blijven staan is en
zijn kruisings- en standlichten heeft aangestoken ll ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
uit die vaststellingen wettelijk heeft .kunnen afieiden dat het voertuig van verweerder op het ogenblik der feiten geen
« stationerend voertuig ll was, naar de reglementaire betekenis van die uitdrukking, en dat een der bestanddelen van
voormelde inbreuk ontbreekt;
Overwegende, dienv'olgens, dat de vrijspraak van verweerder te dien opzichte,
regelmatig gemotiveerd en wettelijk gerechtvaardigd is en dat het bestreden
vonnis er uit wettelijk heeft afgeleid dat
de rechtbank onbevoegd was om van de
burgerlijke vordering kennis te nemen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;

(ENGELBOSCIH EN GOOSSENS, '1'. BLOMMAERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, correctionele
kamer;
I. Aangaande de door Blommaert ingestelde voorziening· :
In zover de voorziening de beslissing
bedoelt gewezen;
1 o Over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantii~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen wer<len nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
2° Over de burgerlijke vorderlng
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept;

II. Aangaande de voorziening ingesteld
door Irene Engelbosch, Jeanne Beerens,
Armand Goossens en Jacques Goossens,
burgerlijke partijen :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382 en 1383
Om cUe redenen, verwerpt de voorzie- van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. de wet van 17 april 1878 bevattende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
17 februari 1958. - 2• kamer. - Voor- rechtspleging in strafzaken en 97 van de
zitter, H. Gh·oul, raadsheer waarnemend Grondwet, doordat het l:)estreden arrest
voorzitter.
VeTslagge·ver, H. Dau- beslist heeft dat de twee derden van de
bresse.- Gelijlclu.idende conclttsie, H. De- verantwoordelijkheid voor het litigieus
pelchin, advocaat-generaal. - PleiteTs, ongeval op het slachtoffer, wijlen Robert
HH. De Bruyn en Van Ryn.
Goossens, rustten, en bijgevolg de aan de
aanleggers toegekende schadevergoeding
heeft vastgesteld om reden dat het slachtoffer een zwaardere fout dan beklaagde
zou begaan hebben « want de plaatsruimte van een motorrijwiel is veel kleiner dan die van een autovoertuig en dat,
2" KAMER. - 17 fehruari 1958
om het stilstaand voertuig van getuige
Wyaux in te halen, het te veel naar het
BINDENDE BEOORDELING DOOR DE midden van de rijbaan is uitgeweken, in
· RECHTER OVER DE GROND.
het tussenspoor, dan'wanneer eerste moSCHADE. FOU'l'EN VAN HET SLACHTOFFER
torrijder, die uit voorzichtigheid, zoals
EN VAN DE DADER DJI<R. ·SCHADE. BEOORDEde rechterlijke deskundige het terecht
LING IN FEITE VAN HUN AANDEEL VAN VERANTverklaart, hetzelfde voertuig had moeten
WOORDELIJRHEID. ~ BINDENDE BEOORDEinhalen tussen de twee rails van het
LING.
spoor, richting Charleroi, nochtans zijn
rijbeweging · normaal heeft uitgevoerd
De rechter oveT de gmnd die vaststelt
door een ruimte van 50 em ongeveer tusdat het slachtoffe1' van een schade en sen hem en het stationerend voertuig te
de dadeT ervan ellc een fmtt hebben be- laten ll, dan wanneer, eerste onderdeel,
gaan, die de schade heeft doen ont- het feit naar het midden van een rijbaan
staan, beoMdeelt soeveTein in feite de
uit te wijken. om een stilstaand voertuig
mate waaTin zij voor deze vm·antwooTin te halen, in zich zelf niets ongeoor(lelijlc zijn (1).
loofd heeft, en kan, bijgevolg, op zich
zelf geen fout uitmaken (schending, bijzonderlijk van de artikelen 1382 en 1383
(1) Verbr., 20 december 1951 (Arr. Ve>·b1·.,
van het Burgerlijk Wetboek 'en 97 van de
1952, blz. 188; Bull. en PASIC., 1952, I, 204).
Grondwet) ; tweede c;mderdeel, het tegen-

417strijdig is te beweren, enerzijds, dat het
slaehtoffer een fout begaan heeft door
zieh te veel naar het midden van de rijweg te begeven om het stilstaand voertuig van getuige Wyaux in te halen, dan
wanneer de motorrijder die voor hem
reed normaal zijn rijbeweging heeft uitgevoerd door een ruimte van 50 em ongeveer tussen hem en het stationerend voertuig te laten, en anderzijds, dat door aldus te handelen, die motorrijder niet
voorzichtig was en dat het bestreden arrest in elk geval het punt onzeker laat
te weten of het aan het slachtoffer verwijt zich te veel naar het midden van de
rijbaan begeven te hebben omdat het een
ruimte van meer dan 50 em zou gelaten
hebben tussen zijn motorrijwiel en het
voertuig dat het wou voorsteken, of integendeel, omdat het in het tussenspoor
gereden heeft, hetgeen het hof in de onmugelijkheid ~:~telt de wettelijkheid na te
gaan van vermeld arrest (sehending, inzonderheid, van artikel 97 van de Grandwet); derde onderdeel, de bewering dat
«de plaatsruimte van een motorrijwiel
veel kleiner is dan die van een autovoertuig hoewel ze betwistbaar weze, geenszins de beslissing van de rechters in hager beroep reehtvaardigt, dat door zieh te
veel naar het midden van de rijbaan te
begeven, het slachtoffer een zwaardere
fout heeft begaan dan die van beklaagde,
te weten de verstrooiing (schending inzonderheid van artikel 97 van de Grandwet) :
Over het · eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
dat niet verklaart dat het feit zich in het
midden van een rijbaan te begeven om
een stilstaand voertuig voorbij te steken
in zich zelf ongeoorloofd is en, op zieh
zelf, een font uitmaakt, doeh beslist dat,
wegens de omstandigheden van het ongeval, dit feit in onderhavig geval een fout
in hoofde van het slachtoffer heeft uitgemaakt;
Dat het middel in dat onderdeel, op
een onjuiste interpretatie van de bestre.den beslissing steunt en, bijgevolg, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Over:wegende dat het bestreden arrest,
om het ten laste van het slachtoffer gelegde deel yan verantwoordelijkheid te
rechtvaardigen, hie1·op wijst dat deze
« een zwaardere fout dan de beklaagde
heeft begaan want de plaatsruimte van
een motorrijwiel is veel kleiner dan die
van een autovoertuig en dat, om het stilstaand voertuig van getuige Wyaux ;lii te
hulen, het te veel naar het midden van
de rijbaan is uitgeweken, in het tussenspoor, dan wanneer eerste motorrijder
.die, uit voorzichtigheid, zoals de reehterVERBR., 1958. 2:l

lijke deskundige het terecht verklaart,
hetzelfde voertuig had moeten inhalen
tussen de twee rails van het spoor, riehting Charleroi, nochtans zijn rijbeweging
normaal heeft uitgevoerd door een ruimte
van 50 em ongeveer tussen hem en het
stationerend voertuig te laten >>;
Dat het aldus vaststelt dat een .andere
motorrijder, die v66r het slachtoffer reed,
normaal het stationerend voertuig voorgestoken heeft, een ruimte van 50 em tussen dezen en hem zelf latend, dat ongetwijfeld, om beter de voorzichtigheidsregelen te eerbiedigen, hij veel verder van
gezegd voertuig had moeten rijden, ):letgeen hem tussen de twee rails van het
spoor zou gebracht hebben, doch dat het
slaehtoffer, door gezegde ruimte te overdrijven en door in het tussenspoor te rijden, een font heeft begaan die zijn verantwoordelijkheid medesleept;
Dat die beweegredenen noch strijdig
noch dubbelzinnig zijn;

~

Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de aanrijding te wijten is
aan de verstrooiing van verweerder Blommaert, en aan het feit dat deze laatste en
het slachtoffer te ver in het midden van
de rijbaan reden;
Overwegende dat, door voormeld motief, de rechter over de grond beschouwd
heeft dat, uit de vergeleken plaatsruimten van een motorrijwiel en van een automobiel, bleek dat de door het slachtoffer aan zijn motorrijwiel gegeven afwijking, omvangrijker was en, bijgevolg,
minder verantwoord dan die welke verweerder aan zijn automobiel had gegeven;
Dat hij er uit afgeleid heeft dat de fout
van het slachtoffer zwaarder was dan die
van verweerder, en dit in de verhouding
welke hij vastgesteld heeft ;
·
Dat die beoordeling, van feitelijke aard
zijnde, bindend is en aan het toezicht
van het hof ontsnapt;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ningen ingesteld zo door Blonimaert als
door EJngelboseh, Beerens, Armand en
Jacques Goossens; veroordeelt aanleggers
tot de kosten van hun respectieve voorzieningen.

17 februari 1958. - 2• kamer. - Voor.zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend·
: voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
Gelijklttidende conclusie, H. Depel' ehin, aclvoeaat-generaal.
Pleiter,
: H. Leon Oarlier (van de Balie bij het
! Hof van beroep te Brussel).
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REGEJLING VAN RECHTSGEBIEJD. STRAFZAE:EN. PUBLIEKE VORDERING VERJAARD. GEEN AANLEIDING TO'!' REGELING
VAN RECHTSGEIJIED TEN AANZIEN VAN DEZJi;
VORDERING.

Er bestaat geen aanleiding tot regeling
van reohtsgebied, ten aanzien van de
pllblielce vordering, wanneer het uit de
1·eohtspleging blijlct dat deze vorcle1·ing
verjaard was op hot ogenblilc van het
ontstaan van het gesohil over reohtsmaoht (1).
_(PROCUREUR DES KONINGS TE HOE!,
T. JACQUEMART.)
ARREST.

HET HOF; · - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied door
de procureur des konings te Hoei ingesteld;
Overwegende dat de raadkamer van de
rechtbank' van eerste aanleg te Hoei bij
beschikking van 13 december 1955, verzachtende omstandigheden aannemend,
Romanus Ludovicus Jacquemart, loodgieter, op 8 mei 1906 te Antwerpeu geboren,
wonende te Hoei, Paul Carrestraat, 7,
naar de bevoegde politierechtbank heeft
verwezen uit hoofde van, te Hoei, op
p:t october 1955, bij gebrek aan vooruit~
zicht of voorzorg doch zonder het inzicht
om de persoon van een ander aan te randen, onvrijwillig slagen of verwondingen
aan Charles Claessens, toegebracht te
hebben;
Dat de ambtenaar van het ooenbaar ministerie bij de politierechtbank te Hoei
qe beklaagde v66r .dit rechtscollege voor
qe terechtzitting van 22 maart 1956 deed
dagvaarden om er in te staan voor gezegde telastlegging· en, bovendien, om op
dezelfde datum en plaits, artikel 20-2
van het koninklijk besluit van 8 a•pril
l954 op de poiitie van het wegverkeer
overtredeu te hebben; .
..
· Overwegende dat, op 12 mei 1956, toen
de zaak door de politierechtlmnk nog niet
berecht was geweest, .bek1aagde Jacquemart rechtstreeks voor de terecht:r,itting
van 17 mei 1956 voor dezelfde rechtbank
.Gaston Schaeger, handelaar, op 9 juni
1899 te Hoei geboreu, wonende te Hoei,
(1) Verbr., 21 februari 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 677); raadpl. verbr., 9 juli 1956 (ibid.,
1956, I, 1265) en 8 october 1956 (ibitl., 1957, I,
109).

rue du Haut Ch~ne, 2, en Charles· Olaessens, werkman, wonende te Hoei, rue Cherave, 15, deed dagvaarden om er in te
staan, de eerste wegens inbreuk O!l artikel 34-10, de tweede, wegeus inbreuk op
artikel 26-1 van het reglement op de politie van het wegverkeer en ten einde
herstel te bekomen van de schade welke
die misdrijven hem zouden veroorzaakt
hebben;
Overwegende dat de politierechtbank
bij vonnis van 17 mei 195!l, vaststelde dat
de zaken samenhangend waren en de samenvoeging ervan beval en « overwegende dat eeu der gedaagdeu, in onderhavig
geval, Schaeger, niet het voorwerp van
een beschikking van verwijzing van de
raadkamer heeft uitgemaakt ll, zich voor
het geheel onbevoegd verklaarde en de
zaak naar de procureur des konings verwees; ·
Overwegende 'dat, op hoger beroep op
1 juni 1956 door het openbaar ministerie
ingesteld, beroep enkcl tegen Jacquemart
gericht, de Correctionele Rechtbank te
Hoei van de zaak kennis kreeg;
- Overwegende dat Jacquemart op 26 juli
1956 Schaeger en Claessens voor de Cor~
rectiouele Rechtbank te Hoei in eerste
aanleg zetelend dagvaardde om er in te
staan van dezelfde iubreuken op de artikelen 34-10 en 26-1 van het reglement op
de politie van het wegverkeer ; dat de
rechtbank uitgesteld heeft om ten gronde
over die vervolging uitspraak te doen;
Overwegende dat, uitspraak doende
over het beroep van het openbaar ministerie van 1 juni 1956. de correctionele
rechtbank bij vonnis van 2 maart 1957
vaststelde dat de feiten waarvan de politierechtbank kennis kreeg door de beschikking van de raadkamer en die uit
hoofde waarvan Jacquemart, Schaeger en
Claessens had doen dagvaarden samenhangend waren en dat om alle strijdigheid tussen de te vellen beslissingen te
vermijden, het paste dat ze door een en
zelfde rechtscollege berecht zouden worden; dat zij zich bijgevolg onbevoegd verklaarde·
Over~egende dat de beschikking van de
raadkamer van 13 december 1955 en het
vonnis van 2 maart 1957 kracht van gewijsde hebben bekomen ;
Overwegende dat er slechts strijdigheid
tussen die beslissingen bestaat voor wat
de telastlegging betreft van onvrijwillige
slagen en verwondingen aan Jacquemart
verweten;
Overwegende da t de openbare vordering
betreffende dit misdrijf, bij . toepassing
van de artikelen 23 en 26 van de wet van
17 april 1878 en bij gebreke van schorsing
van de verjaring, vervallen was sedert
een: datum die deze voorafgaat waarna
· het vonnis van onbevoegdheid van de
Correctionele Rechtbank te Hoei van

-4192 maart 1957 ,kracht van gewijsde heeft

bekomen; dat het verzoekschrift tot regeUng van rechtsgebied aldus geen voorwerp heeft, vermits de openbare verdering aangaande die telastlegging vervallen zijnde, geen verwijzing wegens dit
feit nog kan uitgesproken worden;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied.
17 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
''oorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. Gelijklttidende conclusie, H. Depelchin,
a:dvocaat~generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ---'" AANDUIDING DEft TOEGEPAS'l"E WETSBEPALINGEN. JMPLICIETE VERWIJZING NAAR RET VONNIS
'WAARTEGEN BEROEP, ~ WETTELIJKHEID.
De rechter in beroep die releveert dat · de
.. feiten ten laste van de beklaagde voor
vaststaand .door de eerste rechter gehottden bewezen zijn gebleven en dat de
uitgesproken straffen wettelijlc zijn,
verwijst impliciet na'ar de wetsbepalingen door de eerste rechter aangedttid
om zijn beslissing te rechtvaardigen (1).

(DARVILLE.)
ARREST,
HET HOF.; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juli 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te .Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen Hl5 van. het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
en aangevuld. dooi· de wet van 2 januari
1924, 9 en 97. van de Grondwet, doordat
het bestreden -vonnis, dat aanlegger tot
verscheidene straffen veroordeelt wegens
de te zijnen laste bewezeJ;t verklaarde telastleggingen, in de wetsbepalingen waarvan het verklaart toepassing . te maken,
die verzuimt te vermelden die van de aan
beklaagde verweten feiten een inbreuk
maken, en welke de straffen bepalen die
deze inbreuken beteugelen, dan wanneer
melding van die bepaling in alle arresten
(1) Raadpl. verbr., 29 september 1952 (Arr.
Ve1·br., 1953, blz. 18; Bull. en PAsiC .. , 1953, I,
~0) ; 21 septe:tl).ber 1953 (Bull. en PAsrc., 1954,
I, 8).

of vonnissen van veroordeling hoeft ge7
daan te worden :
Overwegende dat, zo het bestreden vonnis de in het middel bedoelde wetsbepa~
lingen niet aanduidt en evenmin uitdruk~
kelijk verwijst naar die door de eerste
rechter aangeduid, waarvan het de bee
slissing aangaande de strafbaarheid van
aanlegger bevestigt, het echter verklaart
dat de feiten der bijkomende telastleggingen A, B en 0, ten laste van aanlegger
gelegd en voor vaststaand door de eerste
rechter gehouden, bewezeri zijn gebleven,
en dat de uitgesproken straffen wettelijk
zijn;
·
·
Overwegende dat het aldus impliciet
doch noodzakelijk 'verwijst naar de wetsbepalingen door de eerste rechter aangeduid om zijn beslissing te motiveren, hetzij : wat de telastlegging A betreft, de
artikelen 3 en 10 van de besluitwet van
14 november 1939, welke de bestanddelen
van de inbreuk vermelden en de straffen
bepalen, en wat de bijkomende telastleggingen B en 0 betreft, artikel 10, !eden 3
en 4, van het koninklijk besluit van
8 april 1954, dat de bestanddelen van de
i:ilbreuken vermeldt, en artikel 2 der gewij:iigde wet van 1 augustus 1899, die de
straf bepaalt;
.
.,
Waaruit volgt dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
·
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320 eri
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doordat, eerste onder~
deel, het bestreden vonnis drie der ten laste. van aanlegger gelegde telastleggingen
bewezen heeft verklaard, en de door deze
laatste aangevraagde expertise heeft af~
gewezen, zonder passenrl de 'verdediging
te beantwoorden ontwikkeld in de regelmatig in hoger beroep genomen conclusies, waarin hij stellig het verslag van
dokter Bonnivair betwistte, beweerde het
slachtoffer geweest te zijn, op de dag van
de feiten, van een vergiftiging door mel
tl:(ylalcohol en legde, op rekening van die
vergiftiging, zijn gedraging ten opzichte
van dokter Bonnivair en van de politie"
commissaris, doordat, tweede onderdeel,
het bestreden vonnis aan aanleggers conclusies een verklaring heeft gegeven di~
onverenigbaar is met hun bewoordingel:)
door te verklaren dat · aap],egger erin
staande hield op de' dag van' de feiten
geen enll:el alcoholische drank genoD;len te
hebben, dan wanneer aanlegger erin· beweerde geen enkel glas gedronken te hebl,Jen tijdens de weg, en dom;dpt; derde one
derdeel; dan wanneer aanlegger bij cqu,:
Clusie.s staande hield dat de versc;hijnse]s
witarop de dokter gevorclerd om aanle,g,
gers toestand vast te stellen tot· de drone
kenschap had besloten, overeenkwamen
met de verschijnsels van de vergiftiging
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17 februari 1958. - 2• kamer. :._ Voorc
door methylalcohol waarvan hij een beschrijving gaf die overgenomen was van zitter, H. Sohier; raadsheer waarnemend
de « Traite de medecine legale et judiciai- voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
re >> van Simonin, het bestreden vonnis er - Gelijkl·ttidenae conclusie, H. Depelchin,
zich toe beperkt te beweren « dat de bij ndvocaat-generaal.
Darville vastgestelde verschijnsels en door
{le geneesheer bekend gemaakt in zijn verslag, niet overeenkomen met die beschreven door Simonin in zijn « Traite de mede2e KAMER. - 17 fehruari 1958
cine legale et judiciaire >> alclus in het
midden latend het nunt te weten of de
rechters van hoger beroep achten dat de REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
door aanlegger beschreven verschijnsels
ARRESTEN.
STRAFZAKEN. BEzoals die welke volgens Simonin een verKLAAGDE EEN GEESTESEXPERTISE AANVRAGENDE
giftiging door methylalcohol aanduiden,
TEN EINDE VAST TE STELLEN IN WELKE MATE
niet overeenkomen met die bij Darville
HI.T VOOR ZIJN DADEN VERANTWOORDELIJK IS.
vastgesteld, of integendeel, dat de door
- ARREST DE AANVRAAG VERWERPENDE OM
Simonin beschreven verschijnsels als die
REDEN DAT ER GEEN AANLEIDING BESTAAT TOT
zijnde van voormelcle vergiftiging die niet
HET TOEPASSEN VAN DE WET 'I'OT BESCHERzijn welke bij conclusies door aanlegger
l\UNG VAN DE MAATSCHAPPIJ. - NIET GEMOaangeduid :
TIVEERDE BESLISSING.
Over het eerste onderdeel :
Wannee1· de belclaagde een ueestesewp-erOverwegende dat, als antwoord op de
tise aanvraagt ten einde vast te stellen
door het middel bedoelde verdediging, het
in wellce mate hij voor zijn daden verbestreden vonnis de feitelijke omstandigant·wnordelijlc is, is niet gemotiveerd
lleden vermelclt waarop de rechtbank
het arrest dat deze aanvraag verwerpt
steunt om gezegd verweer van de hand te
om de enlcele reden dat er geen aanleiwi.izen; dat dergelijk antwoord gepast is;
ding bestaat tot het toepassen van de
dat dit onderdeel van het middel feitewet tot bescherming van de maatlijke grondslag mist;
schappij.
Over het tweede onderdeel :
(PARENT, T. PONCELET.)
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na gewezen te hebben hierop dat het enARREST.
kel v66r de politierechtbank is dat aanlegger beweerd heeft op de dag der feiten
HET HOF; - Gelet · op het bestreden
geen alcoholische dranken opgeslorpt te
hebben, beslist dat, ten overstaan van de arrest, op 24 april 1957 gewezen door het
door hem op de dag en 's anderda,ags van Hof van beroep te Brussel;
de feiten gedane verklaringen, er geen
I. In zover de voorziening gericht is
aanleiding bestaat, aan te nemen, zoals tegen de over de publieke vordering gehij het beweert, dat hij het slachtoffer is wezen beslissing :
geweest van een begin van vergiftiging
Over het middel van ambtswege afgedoor methylalcohol;
Overwegende, dienvolgens, dat de on- leid uit de schending van artikel 97 van
juiste. aangevoerde interpretatie zonder de Grondwet :
invloed zou zijn op de wettelijkheid van
Overwegende dat aanlegger, vervolgd
de bestreden beslissing; dat dit onderdeel wegens verlating van familie en wegens
van het middel, bij gebrek aan belang, poging tot het bekomen; zonder er op
niet ontvankelijk is;
recht te hebben, van het voordeel der gerechtelijke bijstand, bij regelmatig v66r
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, door de gecritiseerde het hof van beroep neergelegde conclusies
reden, het vonnis zonder dubbelzinnigheid gevraagd had << door een psychiatrische
vaststelt dat de bij aanlegger vastge- geneesheer onderzocht te worden», die
stelde verschijnsels niet overeenkomen . als opdracht zou hebben vast te stellen
met de verschijnsels beschreven in het « in welke mate >> hij « voor zijn daden
door aanlegger aangevoerd werk ; dat dit verantwoordelijk » was;
Overwegende da t het bestreden arrest
onderdeel van het middel feitelijke grandop gezegde conclusies antwoordt : 1° dat
slag mist ;
En overwegende dat de substantHHe of het verzoekschrift, in zover het zich op
op straf van nietigheid voorgeschreven het feit van verlating van familie toepast,
rechtsvormen werden nageleefd en dat de niet ontvankelijk is, daar dit feit niet
van aard is een correctionele gevangenbeslissing overeenkomstig de wet is ;
zitting van drie maanden of een zwaarOm die redenen, verwerpt de voorzie- dere straf met zich te brengen; 2° dat,
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. in zover het zich op het tweede feit toe-
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past, het verzoekschrift niet gegrond is,
daar de geneeskundige stukken bij het
dossier gehecht en de bestanddelen van
de twee samengevoegde rechtsplegingen
aan het hof geen redenen geven te denken
dat beklaagde door erge geestesstoornis
of geesteszwakheid is aangedaan, waardoor hij onbekwaam wordt zijn daden te
beheersen;
' Overwegende dat het hof van beroep
zijn beslissing aldus motiveert alsof aanlegger zijn inobservatiestelling aangevraagd had, overeenkomstig de wet tot
bescherming' van de maatschappij, dan
wanneer hij er zich toe beperkt had eeri
geneeskundige expertise aim te vragen ten
einde de graad· van zijn verantwoordelijkheid vast te stellen;
Dat dienvolgens het bestreden arrest
geen gepast antwoord gegeven heeft op
aanleggers conclusies en de in het middel
aangeduide wetsbepaling heeft geschonden;
·
·

· ir. I~ zover de voorzienihg gericht is
tegen de op de burgerlijke voi·d\)J,"ing gewezen beslissing :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen op de publieke vordering de verbreking met· zich brengt van
de beslissing gewezen op ·:de burgerlijke
VOl'dering die ervan het gevolg is;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie door aanlegger ter griffie
van het hof op 27 juli 1957 neergelegd,
hetzij meer dan twee maanden na 15 mei
1rr57, datum waarop de zaak op de algemene rol gebracht is geweest; 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 llet Hof van
beroep te Luik.
17 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Sollier, raadslleer waarnemend
yoorzitter. - Verslaggever, H. Gilmet. Gelijkluidende concl7tsie, H. Depelcllin,

advocaat-generaal.
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1° VOORZIENING IN VERBREJKING.
. AFSTAND. · _ STRAFZAKEN. VOORZIENINQ VAN RET BEHEER VAN DOUANEN EN AOOIJNZEN TEGEN EEN BESLISSING VAN VRIJSPRAAK. AFSTAND VAN DE VOORZIENING GELlJKSTAANDE.·MET AFSTAND VAN DE VORDERING.
DECRETEREN VAN DE AFSTAND.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.

AFSTAND, STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN HE'l' BEHEER VAN DOUANEN -EN ACOIJNZEN TEGEN EEN BESL!SSING VAN VER<JORDELING. ~ AFSTAND VAN DE VOORZIENING NIET
GELIJKSTAANDE MET AFSTAND VAN DE.
RlNG. AFSTAND ZONDER UITWERKING.·,;:

VOiiJJE-

1° Het hot decreteert de atstand· van de
door het beheer van dmtanen en accijnzen, vervolgende partij, tegen een. be, slissing de belclaagde vrijsprelcend_e·: ingestelde voorziening, deze atstand gelijlc staande met een atstand vaii .de
vordering (1).

2° Het hot slaat geen acht op een atstand
van de door het beheer van douanen en
accijnzen, ve1·volgenqe_ partij, tegen een
beslissing de belclaagde veroordelende
ingestelde voorziening, deze atstand niet
gelijlcstaande rnet een atstand van de
vordering (2) .

(DELG1SOHE

STAAT, MINISTER
T. LEVAUX.)

VAN

FINANOIEN,.

ARREST.

HET HOF; ~ Gelet OD llet bestreden
arrest, op 21 october 1957 gewezen d.oor
llet Hof van beroep te Luik;
··
Overwegende dat aan:legger vel:klaard
lleeft van zijn voorziening afstand te
doen; dat deze tegen al de bepalingen van
llet bestreden arrest gericllt was;
· Overwegende dat de afstand regelmaiig
is wat de beslissing van vrijspraak be~
treft; dat, wat de beslissing van veroordeling betreft, hij niet ontvankelijk . is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening betekend .is geweest aan de partij waartegen ze gericht
is; dat ze dienvolgens niet ontvankelijk
is;
Oin die redenen, decreteert de afstand
van de tegen de beslissing van vrijspraak
gerichte voorziening; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
·
17 februari Hl58. - 2• kamer. - Vom;zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen.
- Gelijlcluidende concl7tsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
(1) Ve~;br., 27 mei 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 1162).
(2) Ver:br., 3 mei 1954 (Bull. en PAsrc., 1954,
1, 744).
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VONNISSEN EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. GETUIGE DOOR DEMIDDELING VAN
EEN TOLK GEHOORD. GEEN VASTSTELLING
.DE;R BEWOORDINGEN VAN DE EED DOOR DEZE
AFGELEGD. · - NIETIGHEID VAN HET VONNIS.

is

nietig 'het v01inis dat zijn beslissing
stmmt op de verlclctring van een getuige
ter zitting gehoord, wanneer die getuige
gehoord werd door bemiddeling van een
toZlc en de bewool·dingen waarin deze de
eed afgelegd heett niet vastgesteut worden "(1).
·

Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat de door de aanlegger aangevoerde middelen te onderzoeken, welke
geen verl)reking zonder verwijzing zouden lmnnen meebrengen, verbreekt het
bestreden vonnis; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Doornik, in hoger beroep
zetelende.
17 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H, Sohier, raadsheer waarnemerid
voorzitter. - VersZaggever, H. Daubresse.
- Gelijkluiitende oonolusie, H. Depelchin,

advocaat-generaal.
(PIEROUX.)
ARREST.

HET HQF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 october 1957 in hoger beroep
ge.:wezen door de· Oorrectionele Rechtbank
te Bergen;
Over · het middel van ambtswege, afgeleid uit cle schending van artikel 332 van
het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de op 8 mei 1957 door de politierechtbank
geli.ouden terechtzitting, waa,rop de zaak
onderzocht werd, meldt dat, _daar de getuige Van Breda de Franse taal niet
spreekt, beroep op een tolk wordt gedaan,
k welke de eed van tolk afiegt » ;
·
''·nat i:toch dom• het proces-verbaal, noch
door het vonnis van de politierechtbank
bewezen is dat die eed afgelegd werd in
de door artikel 332 van het Wetboek van
strafvordering vereiste bewoordingen;
· Overwegende dat de · rechtsvormen
waarvan niet authentiek vastgesteld
wordt hetzij door de beslissing zelf, hetzij door de zittingsbladen, dat ' ze nageleefd werden, als niet vervJlld worden geacht;
·
·
Waaruit volgt dat de verklaring van
getuige Van Breda onregelmatig ontvangeil.. is ,geweest;
· ·
'
Overwegende dat de rechter van hoger
beroep, verre van de verklaringen van de
onregelmatig gehoorde getuige af te wijzen, ze in zijn beweegredenen uitdrukkelijk bedoelt;
·
.· . .
' Dat het b~streden vonnis, zich aldus de
nietigheid welke · die getuigenis ainitast
heeft toegeeigend en de in het middel
aangecluide wetsbepalingen lieeft geschonden;
(1)- Verbr., 23 mei 1949 (Arr: Ve1·br.; 1949,
PASIC., 1949, I, 386) ; raadpl.
verbr.-, 27·'december 1932 (Bull. en PASIC., 1933,
I, 60); 29 juni 1936 (ibid., 1936, I, 320); 28 mei

blz. 341; Bull. en
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DUITSE TAAL (GEBRUIK).- MILITIE.
BESLijlSING .VAN DE HOGE MILITIERAAD. BESLISSING IN DE FRANSE TAAL GEWEZEN. VooRZIENING IN DE DuiTSE TAAL. - NIETIGHEID.

Is nietig de voorziening in de Duitse taal
opgesteld tegen een beslissing door de
hoge militieraad in de Franse taaZ ge"
wezen (2). (Wet van 15 juni 1935, arti-

kelen 27 en 40.)
(DOLLENDORF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 december 1957 gewezen
door de hoge militieraad ;
Overwegende dat de door aanlegger ingestelde voorziening in de Duitse taal is
opgesteld, dan wanneer de bestreden beslissing in de Franse taal is gesteld;·
·
Dat, bijgevolg, krachtens ·de artike~
len 27 en 40 van de wet ·van 15 jimi 1935,
gewijzigd door artikel 9 van de wet van
20 juni 1953, de voorz~ening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
17 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin'.
- Gelijklttidende aonolusie, H. Depelchin,
advocaatcge:ileraal.
1956 (ibid., 1956, I, 1033); 27 januari 1958
(B1tll. en PASIC., 1958, I, 562).
(2) Verbr., 22 december 1952 (Arr. Vm·br.,
1953, blz. 243; Bull. en PASIC., 1953, I, 271).

423 ,.,-zetel en de aanwezigheid o.P die terechtzitting van alle raadsheren die het bestreden arrest gewezen hebben, de aanwezigheid van de griffier en van het openRECHTERLIJKE INRICHTING. - Dr- l.laarministerie en de openbaarheid van
RECTE IJELASTINGEN. PROCES-VERBAAL VAN
de 'terechtzitting vastgesteld zijn, dan
.. DE TERECHTZITTING VAN EEN KAMER VAN BE'l'
wanneer de. aanwezigheid van die persoHOF VAN BEROEP. AMBTELI.JB:E VASTSTELnen substantHHe vormen uitmaakt welke
LrNGVAN DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.het arrest mitsdien miskend heeft, en dan
AMBTELIJB:E VAS'l'STELLING WELKE DE GRIFwanneer, althans, nu deze vormen niet
FIER DIE DE 'fERECHTZI'I'TING BIJGEWOOND
werden vastgesteld, bet Hof van verbreBEEFT ALLEEN HOEDANIGBEID BEEFT OM TE
king in de onmogelijkbeid verkeert. zijn
MAB:EN IN BE'f PROCES-VERBAAL VAN DE 'l'Etoezicbt uit te oefenen op de regelmatigRECH'TZITTING DOOR DE VOORZITTER EN DOOR
heid van de samenstelling van de · zete1
HEM ZELF ONDERTEB:END.
die bet arrest gewezen beeft en on bet in
Een griffier die een terechtzitting van een .acht nemen van de substantiille -vormen
door de rechters over de grond :
Teamer van het hof van beroep niet bijgewoond heeft, heeft geen hoedanigheid . Overwegende dat het proces-verbaal van
om ambtelijk de samenstelling van de .de terechtzitting van 18 december 1956,
zetel gedurende deze terechtzitting vast
waarop llet openbaar ministerie gehoord
te stellen (1).
:en de zaak in beraad gehoiiden is; bij
yerwijzing naar het proces-'\•erbaal van
(RONVAUX, T. BELGISCBE STAAT,
de terechtzitting van 30 novembe1~ .1956
MINISTER VAN FINANCIEN,)
'vaststelt dat griffier Compere het hof' van
beroep op de terechtzitting van 18 december 1956 bijstond ;
ARREST.
Overwegende dat het proces-verbaalyan
voormelde terechtzitting· niet ondertekend
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden is door griffier Compere, doch wel door
arrest, op .29 januari 1957 gewezen door griffier Longree;
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat, aangezien deze val. Over het eerste middel, afgeleid uit de gens de vaststellingen 'i•an het proces-ver·
schending van de a1'tikelen 97 van de :Jma:l niet aanwezig geweest is op de ·te:Grondwet, 7 van de wet van 20 april1810 rechtzitting van 18 december 1956,. hij ten
op de organisatie der rechterlijke macht, aanzien van deze zitting hoedanigheid had
van het enig artikel, X, van de wet van noch om ambtelijk de samenstelling van
25 october 1919 houdimde tijdelijke wijzi- de zetel vast te stellen, noch om akte op
ging van de rechterlijke inrichting en van te maken over de formaliteiten welke hij
.artikel 1 van de wet van 18 juni 1928 tot bijgewoond had;
Dat mitsdien, bij.ontstentenis van vastverlenging van evengemelde wet, 150, 155,
156, 158, 159, 163, 164 van de wet van ·stellingen waarop het hof vermag acht te
18 jtini 1869 op de rechterlijke inrichting, slaan;· het onmogelijk is na te gaan of de
36 en 37 van het decreet van 30 maart magistraten .welke op de terechtziJting
1808 op de politie van de hoven en recht- van 18 december 1956 gezeteld hebben, die:.
bankicm, 138 en 470 van het Wetboek van gene zijn die het bestreden arrest geweburgerlijke rechtsvordering, eerste onder- zen hebben, noch of in de loop· van .deze
dee!, doordat het proces-verbaal van de terechtzitting de substantHlle of op straffe
terechtzitting van 18 december 1956 waar- 'van riietigheid voorgeschreven rechtsvorop het openbaar ministerie i11 de.zaak ge- , men nageleefd zijn;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
hoord is, niet ondertekend is door de !
·heer Compere die naar luid van dit pro- is;
ees-verbaal als griffier zetelde, doch door
Om die redenen, verbreekt het bestl'ede heer Longree die bewuste terechtzit- ·den arrest; beveelt dat van onderha'vig
ting niet bijwoonde, en zulks zonder dat arrest melding zal gemaakt worden op de
er vastgesteld is dat de he'et Compere in kant van de vernietigde beslissing; verde onmogelijkheid verkeerde om te teke- ·oordeelt verweerde1; tot de kosten; vernen, en doordat dienvolgens dit proces- wijst ·de zaak naar het Hof van bel:oep
verbaal waardeloos ·is, en dat bijgevolg te Brussel.
-noch in een regelmatig proces-verbaal,
18.februari 1958. - 2" kamer.- Voor'noch door de vermeldingen van het be_streden arrest de samenstelling van de zitter, H. Gil·oul, raadsheer. waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Daubresse.
- Gelijlcluidende conclusie, H. Gansl:tof
(1). Raadpl. verbr., 24 september 1956, 4 en van der Meersch, advocaat-generaal.
,11 februari 1957 (Bull, en PAsrc., 1957, I, 36,
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stellen mag worden ttitgeoefend, doch de
ttiterste datum v66r wellce de reclamatie op straj'fe van vet·val moet ingediend
worden (1).

18 fehruari 1958

INKOMSTENBELASTINGEN.

RECLAMATIE. ARTIKEL 61, PARAGRAAF 3,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. BE·
PALING HET TIJDS1'IP NIET BEPALENDE VANAF
HETWELK HET RECHT OM BEZWAAR IN TE
STELLEN MAG WORDEN UITGEOEFEND, DOCH DE
UITERSTE DA1'UM VOOR WELKE DE RECLAMA·
TIE MOET INGEDIEND 'WORDEN.

.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. RECLAMATIE. 0NTVANKELI.TKHEID VAN DE
RECLAMATIE NIET AAN DE VOOHAFGAANDELIJKE
VESTIGING VAN EEN A'AN.SLAG ONDERWORPEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGSCHULD. ~ SCHULD DIE IN HET
LEVEN WORDT GEROEPEN DOOR DE JAARLIJKSE
FINANCIEWE'.r TEN LASTE VAN DE BELASTING·
PLICHTIGE BIJ WIE DE TOEPASSINGSVOOR·
WAARDEN VOOR DE BELASTING VERENIGD ZIJN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.

-

BELASTING OP DE INKOMSTEN UI'.r ROERENDE
KAPITALEN. FEIT DA1' AANLEIDING GEEFT
TOT DE BELASTING. 'roEKENNING OF BETAALBAAHSTELLING VAN DE AAN AANSLAG ONDERWORPEN INKOMSTEN.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT ROERENDE
KAPITALEN. VOORWAARDEN TOT OPEISBAARHEID VAN DE AAN DE BRON AFGEHOUDEN
BELASTING. VOORWAARDEN TOT HET VER·
ScHULDIGD ZIJN VAN DE NALATIGHEIDSINTERESTEN OP DE 'AAN DE BRON .AFGEHOUDEN .BELAS·
TING. VOORWAARDEN BEPAALD ZONDER IN. AANMERKINGNEMING VAN DE INNING VAN DE BE·
LASTING, VAN HE1' OP :KOHlER BRENGEN OF
VAN HET ZENDEN VAN EEN AANSLAGBILJET.

6°

INKOl\'lSTENBELASTINGEN.
N ALATIGHEIDSINTEREST.
0PSCHORSING
VAN HET LOPEN VAN DE INTEREST VANAF HET
VERSTRIJlrEN VAN DE TERMIJN VAN ZES MAANDEN TE REKENEN VAN DE RECLAMATIE 1'0T NA
DE DAG WAAROP DE BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR IS BETEKEND.

1° Artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betrej'fende de inkomstenbelastingen, . samengeschakeld
bij het beslttU vnn lle Re{fent van- 15 januari 1948, bepaalt niet het tijdstip van-,
at hetwellc het Techt om bezwaar in te

(1) Raadpl. verbr., 8 maart en 28 juni 1955
(Bull. en PASIC., 1955, I, 752 en 1179).
(2) Verbr., 13 mei 1946 (Arr. Ve•·b1·., 1946,
biz. ·181; Bull. en PAsrc., 1946, I, 192); raadpL
verbr., 28 jamiari en 18 maart 1946 (Ar1·.
Verb1·., 1946 biz. 35; Bull. en PAsrc., 1946, I,
38 en 110) ; zie ook FJiYE, ·'/'mite de droit fiscal

2° Artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betrej'fende de inlcomstenbelastingen, waar het spreelct
van de reclamatie « tegen het beloop
van de aanslag, bedoelt enkel het meest
voo,·lcomend geval, doch maakt de vestiging van een aanslag door de administratie niet tot de voorwaarde voor de
ontvankelijkheid van ellce reclamatie
op het stttk van directe belastingen (2).

3° De jaarlijkse finnnciewet, waat·bij de
Staat gemachtigd wot·dt de door de wet
in{fevoet·de belnstingen te innen, roept
de belastingschttld in het leven ten
laste van de belastingplichtige bij wie
de toepasl$ingsvoorwaarden voor de belasting vm·em:gd zijn (3).

4° Het teit dat aanleiding geeft tot de
belast'in{f op de inlcomsten uit roerende
lcapitalen is de ·toelcenning of de betaalbaarstell'ing van de aan de aanslag onderw01·pen inlcomsten (4).

5° De voorwaarden tot opeisbaarheid van
de mobilienbelasting die door afhottding
aan de bran gefnd wordt en het verschttldigd zijn. van de nalatigheidsinte"
t'esten op deze belasting worden bepaald
zonder inaanmerkingneming van de inning van de belasting, of van het op
lcohier brengen van de belasting, vf van
het zenden hetzij van een aanslagbiljet
hetzij van een bericht van aanslag. (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 59, par. 1,
lid 1, en par. 2, lid 1.)
6° Het lopen van de nalatigheidsinterest
omschreven in artikel 59, paragraaf 2,
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen is opgescho•·st vanaf het verstrijken van de
termijn van zes maariden te relcenen
van de in de wettelijke termijn ingediende t·eclamatie, tot na de dag waarop
de beslissing van de directeur is betelcend (5). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikelen 59, par. 2, en 65, lid 2.)

des societes et des associations, bd. II, nrs 406
en 407.
·
(3) Verbr., 23 october 1956 (Bull. en PAine.,
1957, I, 182).
(4} Verbr., 23 november 1948 (A1T. Verbr.,
194<8, ·biz. 648; Bull. en PASIC., 1948, I, .. 666).
(5) Verbr.; 17 januari · 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 571).
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-425komstenbelastingen, samengeschakeld bij
besluit van de Regent van 15 januari 1948,
het tijdstip niet bepaalt vanaf hetwelk
het recht om bezwaar in te stellen mag
ARREST.
worden uitgeoefend, doch enkel de uiterste datum v66r welke de reclamaties op
HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden straffe van verval moeten ingediend worarrest, op 18 juni 1957 gewezen door het. den; dat, zo het het aanvangspunt van
Hi:Jf vim beroep te Brussel;
zekere termijnen aanduidt, dit enkel geOver het · enig middel, afgeleid uit de schiedt met het oog op het vaststellen van
schending van de artikelen 112 van de deze uiterste datum;
Dat, waar deze wetsbepaling spreekt
Grondwet, 61, paragraaf 3, en '65, tweede
lid, van de wetten betreffende de inkom- van de reclamatie « tegen het beloop yan
stenbelastingen, samengeschakeld bij het de aanslag )l, zij enkel het meest voorkobesluit van de Regent van 15 januari 1948, mend. geval bedoelt, doch de vestiging- van
doordat het hof van beroep beslist dat ae een aanslag door de administratie niet
reclamatie van 25 maart 1949, welke maakt tot de voorwaarde voor de ontvanstrekt tot het bekomen, bij toepassing kelijkheid van elke reclamatie op liet
van artikel 52 van de samengeschakelde stuk van directe belastingen ;
Overwegende dat de jaarlijkse financiewetten betreffenae de inkomstenbelastingen, van een verlaging van de mobiliiln- wet, waarbij de Staat gemachtigd wordt
belasting die verschuldigd was op de op de door de wet ingevoerde belastingen te
20 mei 1948 toegekende dividenden, geldig innen, de belastingschuld in het !even
ingediend is en dat bijgevolg de nalatig- roept · ten laste van de belastingplichtige
heiasinteresten voor de litigieuze aanslag bij wie de toepassingsvoorwaarden voor
van 26 september 19-49 tot 19 december de belasting verenigd zijn;Overwegende dat het feit dat aanlei1952 opgeschorst zijn, dan wanneer het
verzoek van 25 maart 1949 niet is aan te ding geeft tot de belasting op de inkomzien als een reclamatie in de zin van ar- sten uit roerende ka.pitalen de toekenning
tikel 61, parag1;aaf 3, van vo'ormelde sa- pf .de betaalbaarstelliilg is van de aan de
mengeschakelde wetten, aangezien het in- aanslag onderworpen inkomsten, en dat
gediend is voor het innen van de kwes- de voorwaarden tot opeisbaarheid van
tiem>;e belasting, het op kohier brengen deze mobilienbelasting die door afhouvan de aanslag en het zenden van een ding geind wordt en het verschuldigd' zijn
aanslagbiljet of van een bericht van aan- van de nalatigheidsinteresten respectieveslag; dan wanneer het feit dat de direc- Iijk bepaald worden door paragraaf 1,
tel1l' der belastingen eerst op 18 december eerste lid, van artikel 59 van de samen1952 over dit verzoek uitspraak gedaan geschakelde wetten en door paragraaf 2,
heeft geen gevolgen kan hebben ten- aan- eerste lid, van hetzelfde artikel, zoiider
zien. van het lopen van de nalatigheids- inaanmerkingneming van de inning vim
de belasting door de fiscus, of -van- het op
interesten :
kohier brengen van de belasting, of van
Overwegende dat uit de vaststellingen het zenden hetzij van een aanslagbiljet
van .de rechter over de grond blijkt : hetzij van een bericht van aanslag ;· · ·
i) dat het geschil liep over de aanslag in
Overwegende dat de belastingschuld op
de mobilienbelasting welke verschuldigd 25 maart 19-49 bestond; dat het bestreden
was op dividenden, door de verwerende arrest terecht beslist dat de on voormelde
vennootschap op-20 mei 1948 toegekend en datum _ ingediende reclama tie niet _als
betaalbaar gesteld en voortkomende van voortijdig mag verworpen worden en_ dat
het boekjaar 1947; 2) dat deze aanslag op derhalve het lopen _van de nalatigheidsinhet kohier van het dienstjaar 1952, bij terest omschreven in artikel · 59, par:anavordering van rechten over 1948, ge- graaf 2, van voormelde samengeschakelde
bracht is; 3) dat verweerster op 25 mei wetten, ·opgeschorst is overeenkomstig .de
1949 een reclamatie betreffende deze be- bepalingen van artikel 65, tweede lid, van
lasting ingezonden heeft, welke op 26 mei dezelfde wetten;
.
,
1949 ter bestemming gekomen is;
Waaruit volgt dat het middel naar recht
Overwegende dat het arrest enkel aan- faalt;
gevallen is in zover het beslist dat voorredenen, en zonder acht te slaan
melde reclamatie de opeisbaarheid van de opOmdie
de te laat neergelegde memorie. van
nalatigheidsinteresten opgeschorst heeft antwoord;
verwerpt de voorziening ; vervanaf de verstrijking van de termijn van
zes maand die . ingaat ten dage .van de oordeelt. aanlegger tot de kosten.
ontvangst van de reclamatie tot de dag
18 februari 1958. - ze kamer. - Voordie volgt op de dag van de notificering zitter, H. Giroul, raadsheer waarnem!md
van de beslissing van de directeur ;
voorzitter. - Verslaggever, H. Daubresse.
, Overwegemie dat artikel 61, · para- - Gelijlclttidende concl·usie, H. Gaiishof
graaf 3, van de wetten betreffende de in- van der Meersch, advocaat-generaaL ·
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
- '1'. N. V.
«ANCIENS ETABLISSEMENTS
VERSCHURE ».)
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lNKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- BEDRAG DER INKOMSTEN WETTELIJlC JUIST GEACHT.
DRAAGWIJDTE VAN DE. BEWIJSLAST OP DE BELASTINGPLICH'l'IGE RUS'l'ENDE.
INKO:MSTENBELASTINGEN.
BELASTINGEN OP DE BEDRIJSINKOMSTEN.
lNROMS'l'EN DER VRIJE BEROEPEN. EATEN
DIE GESCHAT MOGEN WORDEN DOOR TE STEUNEN OP J1"'EI'l'ELIJKlfr VERMOEDENS.

3"

INKOMSTENBELASTINGEN.
·BELAS'.PING OP DE BEDIUJFSINKOMSTEN. lN'rroMSTEN DIE GESCHA'I' MOGEN WORDEN MET
INAANMERKINGNEMING VAN DEZE VAN SOORT·
GELI.JKE
BELASTINGPLICHTIGEN_, DOOR
ALS
FEITELIJKE VERMOEDENS, REEDS VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 20 AUGUS·
TUS 1947.

4°

iNKO:MSTENBELASTINGEN. BELA STING OP DE BEDRIJFSINROMSTEN. ~AMINO VAN DE BELAS'L'BARE BASIS DOOR VER. GELIJlUNG MET DE INKOMSTEN VAN SOORT..GELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN. RECHT
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE DE GELIJKHEID
DER VERGELIJKINGSPUNTEN TE BETWISTEN ZOWEL IN GEVAL VAN GEBRUIK VAN DE RECHTSPLEGING OMSCHREVEN IN ARTIKEL 28 VAN . DE
BAMENGESCHAKELDE WETTEN ALS IN GEVAL VAN
VERGELIJKING MET DE INROMS'l'EN VAN SOORTGELIJKE BELASTINGPLICIITIGEN ALS FEITELIJKE VERMOEDENS.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE BASIS KRACHTENS DE RECH'.PSPLEGING OMSCHREVEN IN ARTIKEL 28 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. BEWIJSWAARDE BEPAALD DOOR DE
WE'£. RAMING VAN DE BELASTBARE BASIS
DOOR VERGELIJKING MET DE INKOMSTEN VAN
SOORTGELIJKE IlELASTINGPLICHTIGEN, DOOR
ALS FEITELIJKE VERMOEDENS. BEWIJSWAARDE AAN HE'£ OORDEEL EN HET BELEID
VAN DE RECH'l'ER OVERGELATEN.

6°

VERBREKING. BEVOEGDHEID. DrRECTE BELAS'l'INGEN. AANSLAG VAN AMBTSWEGE. ARREST BESLISSENDE DAT DE AAN·
SLAG NIET WILLEKEURIG IS. AFLEIDING
DOOR DE RECHTER GEDAAN UIT SOEVEREIN
VASTGESTELDE FElTEN. TOEZICHT VAN RET
HOF.

het op debelastingsohuldige, die het be·
drag betwist, het· bewijs van het juist
bedrag van zijn belastbare inlcomsten
bij te b1·engen (2). (Samengeschakelde

wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 56.)
,2° De administrat-ie ve·rmag wettelijk de
bedrijfsbelasting te vestigen zowel op
de baten van de vrije beroepen als op
de andere aan dezelfde belasting onderworpen inkomsten, door te steunen op
jeitelijke vermoedens.
3° De administratie vermoedt wettelijk
een aanslag in de bedrijfsbelasting op
de inkomsten van de vrije beroepen te
vestigen, voor de inwerkingtreding van
de wet van 20 attgustus 1947 aan de
hand van inlcomsten van soortgelijke
belastingpliohtigen, dooh als jeitelijlce
vermoedens (3).
4° De belastingpliohtige mag de gelijkheid van de vergelijkingspunten betwisten, zowel wanneer de administratie
wetteli,i k gebntik maakt van de bijzon..
dere wijze van bewijslevering omsohreven in artikel 28 van de samengesohakelde, wetten, als wanneer zij steunt op
de vergelijlcing met de inkomsten van
soortgelijlce belastingplichtigen als je~
telijke vermoedens.
5° De wet heejt een bepaalde bewijswaarde aan de bijzondere wijze van bewijslevering door vergelijking welke in. artikel 28 van de samengesohalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen
omsohreven is, terwijl, wanneer de administm,tie de vergelijlcing ,als jeitelijke
vermoedens toepast, de bewijswaarde
aan het oordeel en het beleid van de
reohter overgelaten wordt.
6° H et hot is bevoegd om te onderzoeken
of de reohter over de g1·ond wit jeiten,
door hem vastgesteld, mooht ajleiden dat
rZe belastba1·e basis van een van ambtswege gevestigde aanslag niet willelce~trig
bepaald was geweest, en onder mee1· of
, uit deze jeiten de 1·eohter geen on1·ede~
U,ike gevolgen heett afgeleid (4). (Burg.

Wetb., art. 1349).
(CHRISTOPHE, T. BELGISCHE STAAT,
MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)

1° Wanneer de belastbare basis van een

ARREST.

aanslag van ambtswege door de administrat-ie ·wettelijlc gevestigd is, wordt
het aldus vastgesteld bedrag der inkomsten door de wet juist geaoht (1) en ntst

HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 november Hl56 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

(1) Raadpl. verbr., 10 april en 10 juli 1951
(Arr. · V erbr., 1951, blz. · 462 en 680; Bull. en
PAsrc., 1951, I, 552 en 783); 7 december 1954
(Bull. en PASIC., l955, I, 336).
' (2) Verbr., 3 juli 1956 (Bull. en PAsrc., 1956
I, 1230)' en 18 juni 1957 (ibid,, 1957, I, 1254). '

(3) Vergel. verbr., 23 maart 1954 (Bull. en
PASIC., 1954, I, 654).
(4) Verbr., 31 januari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 644) ; raadpl. verbr., 24 april en
29 mei 1956 (B1lll. en PAsrc., 1956, I, 892 en
1036) en 7 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1078).

RET
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-427Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 28 ,en 56 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen; samengeschakeld bij besluit. van
31 juli 1943, en 97 van de Grondwet, doordat het beklaagd arrest, na uitdrukkelijk
:vastgesteld te hel>ben dat het in hoofde
:van aanlegger als aanslagbasis over het
jaar 1943 (dienstjaar 1944) in aanmerking
genomen bedrijfsinkomen bepaald is door
vergelijking met de inkomsten van soortgelijke belastingplichtigen, desniettemin
de gevestigde aanslag geldig verklaard
heeft, dan wanneer naar luid van artikel 28 van voormelde samengeschakelde
:wetten, hetwelk op de litigieuze aanslag
toepasselijk is, de raming van de winsten
naar de normale winsten :van soortgelijke
belastingplichtigen enkel geoorloofd is
voor de inkomsten verkregen in de nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven:
- Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat het feit dat de administratie
het belastbaar geacht inkomen van aanlegger bepaald heeft door gebruik te rnaken, als vergelijkingspunten, van de door
soortgelijke belastingplichtigen aangegeven inkomsten, niet noodzakelijkerwijze
impliceert dat de administratie toepassing zou gemaakt hebben van artikel 28
van · de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van
31 juli 1943, om de reden dat deze vergelijkingspunten door haar als feitelijke
vermoedens mochten gebezigd worden;
Dat het eraan toevoegt dat de administratie trouwens voor het bepalen van het
bedrag der inkomsten een andere aanwijzing bezat welke bleek uit de vaststellin·gen door de controleur-taxateur in zijn
verslag van 12 september 1945 gedaan ;
Overwegende dat het arrest, na aldus
gereleveerd te hebben dat het niet bewezen is dat de administratie ten deze van
_voormeld artikel 28 toepassing zou hebben
gemaakt, hieruit afleidt dat in dit opzicht
de aanslag niet aangetast is door een oorzaak van nietigheid in de vestiging ervan;
Dat deze beslissing overeenkomstig de
wet is;
Overwegende immers dat de administratie de bedrijfsbelasting wettelijk vermag te vestigen zowel op de baten van
de vrije beroepen als op de andere aan
dezelfde belasting onderworpen inkomsten, door te steunen op feitelijke vermoedens;
Overwegende, ongetwijfeld, dat de l>elastingplichtige de gelijkheid van de vergelijkingspunten mag betwisten, zowel
wanneer de administratie wettelijk gebruik maakt van de bijzondere wijze van
bewijslevering omschreven in artikel 28
van de samengeschakelde wetten, als

wanneer zij steunt, zoals ten deze, op de
vergelijking met de inkomsten .·vim soortgelijke belastingplichtigen als feitelijke
vermoedens;
Overwegende echter dat de wet zelf een
bepaalde bewijswaarde hecht aan de bijzondere wijze van bewijslevering door
vergelijking welke in artikel 28 omschreven is, terwijl, wanneer de administratie
de vergelijking als feitelijk vermoeden
toepast, de bewijswaarde aan het oordeel
en het beleid van de rechter overgelaten
wordt;
Overwegende dat geen onwettelijkheid
schuilt in de aanslag in de ,bedrijfsbelasting op de inkomsten van vrije beroepen
welke de administratie gevestigd heeft
v66r de inwerkingtreding van de wet van
20 augustus 1947 aan de hand van inkomsten van soortgelijke belastingplichtigen
als feitelijke vermoedens;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 56 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij besluit van 31 juli
1943,. 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat : a) het bestreden arrest, na uitdrukkelijk aangenomen te hebben dat « het
vermoed inkomen bepaald is door vergelijking met de inkomsten van soortge,lijke
belastingplichtigen JJ, verklaart da:t . «de
door de administratie gedane raming. van
de inkomsten in 1943 door andere tekens
of indicien bevestigd wordt JJ, wat een tegenstrijdigheid in de redenen met zic)l
brengt die gelijkstaat met het ontbre]l:en
van redenen; b) het arrest als tekenen ·en
indicien die de litigieu~e aanslag· ')npmen
rechtvaardigen het feit doet gelden' dat
de « vermogens~ccressen welke voor de
belastingschuldige in aanmerking genamen zijn voor het vestigen van de extra)Jelasting approximatief overeenstemmen
met het bedrag van de baten welke belast
zijn over de dienstjaren 1941 tot 1945,. met
inbegrip dus van de baten in 1943 JJ, qan
wanneer : de tekenen en indicien waaraan de administratie krachtens artikel 56
zich mag gedragen, aan het licht moeten
komen of moeten bestaan, zoals voor de
hand ligt, in de loop van het belastbaa:r;
tijdperk; de omstandigheid dat de belas."
tingschulclige tussen 1 januari 1940 en
31 december 1944 inkomsten tot eeil. .bepaald bedrag zou bekomen hebben J;tlits"
dien niet mag worden ingeroepen . tot
rech tvaardiging van. het bestaan van die
inkomsten in de loop van een bepaald
jaar; niets ten deze bewijst dat de inkomsten die belast werden ,..--" al ware he:t te
recht, wat betwist woi·dt -- veelee'r in
1943 behaald zijn dan in 1940, 1941, 1942
of 1944; het principe van de eenjarigheid
der belasting, vastgelegd in artikel 32,

~
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pii.r'agraa.E 1, van de samengeschakelde
wetten, derhalve geschonden zou wezen;
en insgelijks artikel 56 van dezelfde wetten, indien men de redenering van het hof
aannam; en dan wanneer het ingeroepen
vermoeden op een kringredenering uitloopt, vermits de directeur zijn beslissing
ten aanzien van de onder de extrabelasting · vallende grondslag nitdrukkelijk
rechtvaardigt door het totaal van de belaste bedrijfsinkomsten (beslissing, bl. 12),
en dan wanneer de schending van artikel 97 mitsdien even onbetwistbaar wordt
als die van artikel 56; c) het arrest als
ander teken Qf indicium het feit doet gelden dat de op de steekkaarten aangebrachte aanduidingen betrekking zouden
gehad hebben op een bruto totaal aan honoraria van 400.9'38 frank, dat hoger is
dan het bedrag der aangegeven ontvangsten, dan wanneer, al kan deze beschouwing ten deze het aanwenden van de proc~dure van artikel 28 en artikel 55, waar'V!!.:rl de geoorloofdheid niet betwist is,
rechtvaardigen, zij in genen dele een vermoeden uitmaakt dat van die aard is dat
het cijfer van 639.096 frank zuiver inko_men, dat de taxateur in aanmerking genomen heeft, verantwoordt; welnu, · dit
.cijfer is het dat moet bewezen worden,
~zodat artikel 56 nogmaals geschonden is
,doordat er tussen de door het hof (niet
door· de directeur in zijn beslissing) ingeroepen argumenten en het in aanmerking
genomen cijfer der inkomsten geen ver_band van oorzaak tot gevolg ligt; cl) het
arrest, om de critiek van de waarde der
gekozen vergelijkingen te beantwoorden,
vaststelt dat deze vergelijking, gemaakt
met twee chirurgen waarvan de ene
350.000 frank en de andere 675.809 frank
aangegeven heeft, pertinent is, « naardien
_b.et aangenomen cijfer het hoogste cijfer
benadert, rekening houdend met de aanzienlijkheid van zijn clientele en met de
in het oog vallende nositie van verzoeker
aan de Universiteit ll, dan wanneer het
deze redenering aan grondslag mangelt,
omdat de bedoelde aangiften van 350.000
en ;615.809 frank bruto inkomsten vermelden, terwijl het te rechtvaardigen cijfer
van 639.096 frank dat het hof van beroep in verband brengt met de vorenstaande sommen een zuiver inkomen is
(stnk IV/34), waai·uit een klaarblijkelijke
scbending volgt van de bewijskracht der
_akten en van artikel 56 van de samengeschakelde wetten, naardien het hof zuivere inkomsten en bruto inkomsten verward heeft:
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat het niet tegenstrijdig
is vast te stellen, enerzijds, dat het · ver~
niOed inkomen door de administratie bepaald is met aanwending, als feitelijk
vermoeden, ·van de vergelijking met de

normale inkomsten v'an soortgelijke belastingplichtigen, en, anderzijds, dat de
aldus gedane raming door andere tekenen
of indicien bevestigd is ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in het middel niet gesteld is dat de administratie het bedrag
van de in de gewone belastingen van
ambtswege belaste inkomsten van het
jaar 1943 zou bepaald hebben aan de hand
van vermogensaccressen, doch wel dat de
rechter die accressen doet gelden ten
einde de door de administratie gedane
raming te « bevestigen ll ;
·
Overwegende dat, wanneer de belastbare basis van een aanslag van amhtswege door de administratie wettelijk · gevestigd is, het aldus vastgesteld bedrag
der inlwmsten door. de wet juist geacht
wordt en dat het op de belastingschul~
dige, die dat bedrag betwist, rust het bewijs van het juist bedrag van zijn belastbare inkomsten bij te brengen ;
Dat hieruit volgt dat het bestreden
arrest ten overvloede gemeend heeft ver"
moedens te moeten.inroepen welke· de door
de administratie gedane raming << bevestigen ll;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, waar zij nit het hedrag van 400.938 frank het totaal van
aanleggers bruto inkomsten dat aan het
licht gekomen is door de « steekproeven ll
die de administratie verricht heeft volgens de on de steekkaarten aangebrachte
aanduidingen, en hetwelk het arrest onvolledig verklaart,
het • cijfer van
639.096 frank afieidt hetwelk het bedrag
der zuivere inkomsten van aanlegger over
het jaar 1943 belichaamt, de administra~
tie uit een bekend feit geen onredelijke
gevolgtrekking afgeleid heeft ;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat in stuk IV/34, in het
middel aangehaald, de . so.mmen van
350.000 en 675.809 frank door soortgelijke
belastingplichtigen aangegeven bruto inkomsten vertegenwoordigen; dat nit het
beklaagd arrest niet blijkt dat het hof
van beroep bewuste sommen aangezien
heeft als zuivere inkomsten uitmakend;
Overwegende dat het hof van beroep;
door erop te wijzen dat « rekening ho'udend met de aanzienlijkheid van de clientele ll van aanlegger en << met zijn in het
oog vallende positie aan de Universiteit ll,
de administratie de zuivere inkomsten
van aanlegger te recut op 639.096 frank
geraamd heeft, welk bedrag de hoogste
van beide , vorenstaande sommen het
dichtst benadert, niet vastgesteld heeft
dat de administratie onwettelijk nit een
bekend feit een onredelijke gevolgtrekl
king afgeleid had;

-429Qverwegende dat geen van de onderdelen. van het middel kan aangenomen worden;
Oyer het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grol).dwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat : a) het arrest verklaart dat aanlegger een levenswijze
l;teeft die veel geld kost, dan wanneer
diens conclusies luiden dat « de gereleveerd!) uitgavenindicHln onjuist blijken ll,
en zulks zonder dat het arrest hoe dan
ook de tegengestelde. verklaring van het
hof van beroep rechtvaardigt, doordat :
b) het arrest gewag maakt van de ontvangsten in1943 ten belone van400.938 fr.,
dan wanneer in aanleggers conclusies gezegd is dat in de steekkaarten met inlichtingen betreffende de ontvangsten iil
1943 talrijke herhalingen voorkomen
(stuk VI/20), en zulks zonder dat het arrest op deze bepaalde stelling van aanlegger wat dan ook antwoordt; doordat :
c) het arrest niets antwoordt op het argument volgens hetwelk de onjuistheid
van de ingeroepen vergelijking blijkt uit
het feit dat het voor 1943 aangenomen inkomstencijfer het dubbele te boven gaat
van de inkomsten die de administratie
zelve in hoofde van de belastingplichtigeaanlegger aangenomen heeft voor de gezamenlijke voorgaande jarell, :Zoals blijkt
nit de aanslagtabel die in de bestreden
beslissing van de directeur voorkomt,
noch op de andere argumenten welke ontwikkeld zijn in de brief van verzoeker
aan inspecteur Jamar van 3 maart 1951,
naar welke brief verzoeker in zijn aanvullende conclusies uitdrukkelijk verwijst, al deze. feiten leidende tot een gebrek aan redenen en een miskennen van
de bij conclusies - met de stavende gronden - voorgebrachte en door het hof niet
tegengesproken stellingen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende da t het bestreden arrest,
door te zeggen dat « de levenswijze van
aanlegger veel geld kost ll, de verklaring
van aanleggers conclusies tegenspreekt
volgens welke <<de gereleveerde uitgavenindicHln onjuist blijken ll, en die verklaring passend beantwoordt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, waar het naar de
vaststellingen van de controleur-taxateur
verwijst, het bestreden arrest deze stelt
tegenove1· de beweringen welke zonder
nauwkeurigheid in aanleggers conclusies
(1) DE PAGE, bd. III, nr. 80; GLASSON, MoREL
et TrssrER, Traite theorique et pratique de p1·ocedure civile, bd. IV, nr 1009; PLANIOL el;
RIPERT, bd. VII, ur 772.
,(2) Ra,adpl. verbr., 12 april 1900 (Bull. en

voorgebracht zijn, en aienvolgens deze op
passende wijze beantwoordt;
Over het dercle onderdeel :
Overwegende dat de grief de argumenten der conclusies niet te hebben behandeld wettelijke grondslag mist, naardien
de rechter enkel verplicht is antwoord te
verstrekken op eisen, verweren of excepties;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie~
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
18 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagge1jer, H. Moriame;
GeUjklu.idende concl11sie, H. Ganshof
Yan der Meersch, advocaat-generaal.
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1° INVERZUIMSTELLING. - BETEKENING VAN EEN VONNIS VAN VEROORDELING TOT
SCHADEVERGOEDING. - BETEKENING EEN BEVEL OM TE BETALEN INHOUDENDE. - INVERZUIMSTELLING.
2° BINDENDE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND . ...,.,
BURGERLIJRE ZAREN. INVERZUIMSTEL~
LING. - BETEKENING VAN EEN VONNIS MET BEVEL OM TE BETALEN. - MACHI' VAN BEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE GROND . ...._,
PERKEN.
1° De beteken·ing van een vonnis van veroordeling tot schadevergoeding, door de
sch11ldeiser met bevel om 'te betalen gedaan, maalct in beginsel een inverzuim-'
stelling van de schuldenaar uit, in de
z·in van de artikelen 1139 en 1156 van
het Burgerlijlc Wetboek (1).
2° De rechter over de grond vermag uit
de bijzondere omstandigheden der zaak
die hij in teite soeverein beoordeelt at
te leiden dat, al h011dt de betelcening
van een vonnis van veroordeling de
woorden in <(met bevel om te betalen ll,
de sch11ldeiser het inzicht niet heett gehad de schuldenaa1· in verz·zc,im te stollen (2); wanneer echter de rechter, om
het inzicht van de sclmldeiser te bepalen, op rechtsbescho1t.wingen steunt, is
zijn beslissing aan het toez·icM van het
hot ondC1'W01'pen.
PASIC., 1900, I, 208) ; 7 juli 1921 (ibid., 1921, I,
435) ; 27 maart 1952 (A1"1·. Verb1·., 1952, biz. 414;
Bull. en PASIC., 1952, I, 481); DALLOZ, Repertoi1·e de d1·oit civil, 1953, v 0 ilfise en demeure,

ur .31.

430(LEDOUBLE, ~l'. BELGISCHE Sl'AA'r,
MINISTER VAN JUSTITIE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op"21 december 1955 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1107, 1134,
1135, 1139, 1153, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 147, 457, 470, 545 en
547 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, voormelde artikelen 147
en 470 zoals zij respectievelijk aangevuld
en gewijzigd zijn door de artikelen 7 en
22 van het koninklijk besluit nr 300 van
30 maart 1936, tot wijziging van het. Wetbock. van ·burgerlijke rechtsvordering, en
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest aanleggers hun cis om toekenning van interest
tegen de wettelijke rentevoet van 4,5 t. h.
op de som van 905.395 frank, van 7 mei
1947 tot 15 mei 1949, oritzegd heeft, om de
enkele redenen dat op 7 mei 1947, de datum van de betekening van het vonnis van
2 april 1947, met aanmaning om te betaien, aanleggers noch een titel die dadelijke uitvoering met zich bracht, noch een
vonnis, uitvoerbaar verklaard niettegenstaandehoger beroep, zouden bezeten hebben, dat de betekening van voormeld vonnis met bevel om te betaleii geschied zou
zijn onder alle voorbehoud, onder meer
behoudens hoger beroep, en dat het exploot van 7 mei 1947 dienvolgens niet zou
voldoen aan de voorwaarden tot een inverzuimstelling naar het vereiste van de
wet, dan :wanneer : eerste onderdeel, de
schuldenaar in verzuim gesteld is door
elke akte welke een aanmaning inhoudt
W,aaruit h~j noodzakelijkerwijze bleeft
:r;noeten afieiden dat hij in verzuim gesteld
was zijn verbintenis na te komen, dat de
betekening van een vonnis met het bevel
een "som te betalen noodzakelijkerwijze
dergelijke aanmaning uitmaakt, zelfs
wanneer het betekend vonnis niet uitvoerbaar is niettegenstaande hoger beroep, en
wanneer de betekening ervan geschjedt
onder voorbehoud, en dttt dethalve, ·door
uitspraak te doen zoals het gedaan heeft,
het bestreden arrest de wettelijke definitie
en· de voorwaarden van de inverzuimstelling miskend, de bewi~skracht der akten
en inzonderheid van de akte van betekening van ·7 mei 1947, geschonden en het
C!ispositief niet wettelijk gerechtvaardigd
heeft (inzonderheid schending van de artikelen 1139, 1153, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgei·iijk Wetboek en 97 van de
Grondwet) ; tweede onderdeel, aangezien
het bestreden arrest erkende dat het vonnis van 2 apti11947 op 7 mei 1947 aan verweerder betekend was geworden met bevel

om te betalen, hieruit noodzakelijkerwijze
volgde dat dit vonnis met de uitvoeringsformule bekleed was, zodat er niet mocht
verklaard worden dat aanleggers op 7 mei
1947 geen titel bezaten die dadelijke · uitvoering met zich bracht, en er uit deze
omstandigheid niet mocht worden afgeleid dat het exploot van 7 mei 1947 niet
voldeed aan de voorwaarden voor een inverzuimstelling (inzonderheid schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 147, 457, 470, 545 en
547 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, en 97 van de Grondwet);
derde onderdeel, het bestreden arrest,
door aldus uitspraak te doen geen antwoord verstrekt op de conclusies, in hoger
beroep regelmatig genomen door aanleggers die daarin verklaarden, onder meer, 1
dat het vonnis van 2 april 1947 uitvoerbaar was op het tijdstip waarop het bevel
betekend is, dit is op 7 mei 19!7, naardieJ!
pas op 13 juni 1947 tegen dit vonnis hoger
beroep ingesteld is, en dienvolgens het
punt in het onzekere laat of het deze verklaring als onjuist beschouwt, dan wel of
het integendeel overweegt dat een vonnis
dat niet uitvoerbaar is verklaard niettegenstaande hoger beroep niet kan ten uitvoer worden gelegd, zelfs wanneer geen
hoger beroep ertegen ingesteld is, wat het
hof in de onmogelijkheid stelt de wettelijkheid van de bestreden beslissing "• te
beoordelen (inzonderheid schending van
de artikelen 11Q1, 1107, 1134, 1135, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboel\,
457 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering en 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
om aanleggers het toekennen te weigeren
van moratoire interesten, vanaf de betekening van het door de rechter in hoger
beroep bevestigd vonnis, op de sommen
tot betaling waarvan bewust vonnis verweerder veroordeeld heeft, laat gelden dat
verweerder niet in verzuim gesteld is te
betalen;
·
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het veroordelend vonnis betekend is
<< met bevel om
betalen Jl ;
Overwegende dat het << bevel om te betalen JJ een inverzuimstelling impliceert;
Overwegende ongetwijfeld dat in beginsel
niets de rechter over de grond belet uit
de omstandigheden der zaak af te leiden
dat de schuldeiser het inzicht niet heeft
gehad de schuldenaar in verzuim te stellen zijn verbintenis na te komen;
Dat echter dergelijke afieiding niet mag
gesteund worden op de rechtsbeschouwingen die het" bestreden arrest doet gelden,
te weten : a) dat ten dage van het bevel
aanleggers geen titel hadden << die dade'
lijke uitvoering met zich brachtJJ; b) dat
zij evenmin een vonnis had den << dat nit-

te
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vo~rbaar niettegenstaande boger beroep !
malcen de door de administratie ingeroeve:i:klaard was >>; o) dat de betekening met 1
pen redenen te beantwoorden: en hem in
be~el behoudens hoger beroep geschied is;
staat te stellen zijn opmer kingen naar
:Oat dit onderdeel van het middel ge- 1
voren te brengen (1). (Samengeschagrond is;
kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55.)
Om die redenen, verbreekt het bestreden .
2°
Voor 'het door de administratie O-IJ,n de
arre~t; beveelt dat van onderhavig arrest I
belastingpliohtige toegezonden · lJerioht
melding zal gemaakt worden op de kant '
van w·ijziging hoett geen bijzondere
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
vorm in aoht te worden uenomen. Het
verweerder tot de kosten; verwijst de
hoett nooh. de toepasselij1ce bepaling(Jn
zaak naar het Hof van beroep te Luik. '

20 februari 1958. - 1° kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. Gelijlcluidende oonol~tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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INKOMSTENBEL.ASTINGEN.

-

WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN
BERICHT
AANGIFTE IN DE BELASTINGEN. VAN WIJZIGING. DOEL VAN DIT BERICRT.

2°

INKOMSTEJNBEL.ASTINGEN.

-

. WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN
AANGIF'l'E IN DE BELASTINGEN. BERICRT ,
VAN WIJZIGING. BERICHT WAARVOOR GEEN
BIJZONDERE VORM IN ACHT ·HOEFT TE WORDEN GENOMEN.

3°

INKOMSTENBEL.ASTINGEJN.

-

.BEROEP VOOR. RET HOF VAN BEROEP.- .AANHANGIG MAREN BIJ RET HOF VAN BEROEP. VASTSTELLING DAT DE RECLAMATIE GEEN GRIEF
INHIELD TEGEN DE WIJZE WAAROP ARTIKEL 28
VAN DE SAMENGESCRAKELDE WETTEN DOOR DE
ADMINISTRATIE TOEGEPAST WERD. .AFLEI·
DING DAT RET HOF VAN BEROEP GEEN ACHT
VERMAG TE SLAAN OP DE VOOR RAAR OPGE·
WORPEN BETWISTING MET BETREKKING TOT
RETZELFDE VOORWERP. WETTELIJKREID.

4° MIDDELEN TO'l' VERBREJKING. DIRECTE BELASTINGEN. MinDEL V66R liET
HOF VAN VERBREKING EEN BETWISTING liERHALENDE DIE BUITEN RET GESCRIL TREEDT
DAT RET HOF VAN BEROEP GELDIG VOORGELEGD
WAS EN WAAROVER DIT HOF UITSPRAAK GEDAAN REEFT. NIET-ONTVANKELIJKHEip.

der belasttngwetten, nooh de aanslag~
termijnen te vermelden (2) • (Same:rige-

schakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 55.)
3° Wanneer het hot van beroep, waarbij
het beroep van een belaBtingpliohtige
tegen de beslissing bij dewelJce de direoteur der belastingen t_titspraalc · gedaan
heett over de reolamatte van deze belastingpliohtige aanhangig WOrdt gemaalct
vaststelt dat die reolamatie geen grief
inhield betreffende de methode die de
administratie ge1lOlgd heejt voor de toepassing van artilcel 28 van de samengesohalcelde wetten betreffende de inlcomstenbelastingen, leidt het hieruit wette~
lijlc at dat het geen acht vermag te
slaan op de bij oono~us_ie8 nopens dit
punt opgeworpen betwtsttnuen naardien
deze betwistingen aan de ;eolamatie
v:eemd en niet van wr!"btswege door de
dtreoteur der belasttngen onderzooht
zijn (3).

4° Is niet ontvanlcelijlc het middel dat
v66r het hot van cassatie een betwisting herhaalt die buiten het geschil
treedt dat het hot van beroep geldig
voorgelegd was en waarover dit hot
uitspraalc gedaan heeft (4).
(BOURLET EN CONSORTEN,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestredeti
arrest, op 12 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;,

lastingpliohtige toegezonden berioht van
wijziging heett ten doel hem het oijter
lcenbaar te malcen dat de administratie
voornemens is in de plaats van dat der
adngitte te stellen, het hen mogelijlc · te

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat de adrninistratie
in het be:r;icht van wijziging dat de rechtsvoorganger van aanlegsters toegezonden
is ter voldoening aan het laatste lid van

('L) Verbr., 16 november en 6 december 1955
(Bull. en PAsrc., 1956, I, 247 im 340).
(2) Raadpl. verbr., 25 october 1955 (Bull. en
PAtnc., 1956, I, 174) en 30 april 1957 (ibid.,
1957, I, 1036).

(3) Raadpl. verbr., 26 september 1957 (Bull.
en PAsrc., 1958, I, 46); 19 november 1957 en
11 februari 1958 (supra, biz. 163 en 405; Bull.
en PAsrc., 1958, I, 46, 291 en 640),
.
(4) Verbr., 24 september 1957 (llull. e~
PASIC., 1958, I, 40).

1" Het door de administratie aan de be-
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paragraaf '1 van voormeld artikel, verklaart te steunen op artikel 74bis van de
samen:geschakelde wetten, welke bepaling
ter zake niet toepasselijk is :
Overwegende dat voor het door de administratie aan de belastingplichtige toegezonden bericht van wijziging geen bijzondere vorm in acht hoeft te worden genomen;
Dat dit bericht ten doel heeft de belastingplichtige het cijfer kenbaar te maken
dat de administratie voornemens is in de
plaats van dat der aangifte te stellen, het
hem mogelijk te maken de door de admi·nistratie ingeroepen redenen te beantwoorden en hem in staat te stellen zijn
opmerkingen naar voren te brengen;
Dat artikel 55 van de samengeschakelde
wetten geen verplichting voorschrijft in
het bericht van wijziging de toepasselijke
bepalingen der belastingwetten, of de aanslagtermijnen te vermelden;
Dat mitsdien de overtollige aanduiding
van een wetsbepaling betreffende, oncler
meer, de aanslagtermijnen, of deze bepaling ja dan neen toepasselijk zij, geen
schending van voormeld artikel 55 oplevert·
D~t het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 74 van de samengeschakelde wetten, doordat het arrest, om
cUt artikel toepasselijk te verklaren, de
aangifte als onjuist aanziet om de redeil
dat ten deze de rechtsvoorganger van
aanlegsters een bedrijfsinkomen van
30.526 frank aangegeven heeft, hoewel de
litigieuze aanslagen, zonder ten aanzien
van de grond betwist te zijn geworden,
berekend worclen aan de hand van een
bedrijfsinkbmen van 152.317 frank waarvan de bestanddelen te enenmale verschillen van de aangegeven bestandclelen, dan
wanneer het arrest niet releveert dat een
nieuw belastbaar bestancldeel de administratie buiten de normale termijnen door
de schuld van de belastingschuldige ter
kennis gekomen is, en dan wanneer het
hof van beroep uit het niet betwisten van
de aanslagen, wat hun bedrag betrof, niet
mocht afleiden dat de belastingschuldige
de onjuistheid van zijn aangifte erkend!
had :
Over het eetste ondercleel :
Overwegende dat het hof van beroep,
door eron te wijzen dat de eerste aanslag
gevestigcl aan de hand van de aangifte.
v66r de rechtzetting ervan, geleid heeft
tot een aan de aangever te wijten ontoereikendheid van aanslag, aanduidt dat de
belastbare bestancldelen welke grond opgeleverd hebben voor de rechtzetting de
administratie niet door de aangever ter
kennis waren gebracht;
Dat het eerste onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;

Over het tweede oilderdeel :
Overwegende dat de in het middel ingeroepen wetsbepalingen vreemd zijn ,aan
de in het tweede onderdeel aimgevoerde
grief; dat dit onderdeel derhalve 'niet
ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 28, doordat de administratie de boeken van de belastingschuldige niet onderzocht heeft en geeu
bewijs van de valsheid ervan bijbrengt :
Overwegende dat het arrest, zonder
deswege aangevallen te zijn, vaststelt dat
de reclamatie geen grief inhield betreffende · de methode die de administratie
gevolgd heeft voor de toepassing ;van artikel 28;
Dat het hof van beroep hieruit afleidt
dat het geen acht vermag te slaan OP' de
bij conclusies nopens dit punt opgeworpen betwistingen, naardien deze aan de
reclamatie vreemd en niet van ambtswege
door de directeur der belastingen onderzocht zijn;
Overwegende dat het middel deze betwistingen herhaalt; dat het buiten het
geschil treedt dat het hof van beroep geldig voorgelegd was en waarover ~it ~of
uitspraak gedaan heeft; dat het m1tschen
niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; ve.roordeelt aanlegsters tot de kosten.
20 februari 1958. -

:\0 kamei'. -

zitter en versla,qgever, H. Sohier,

Voor-

~~ad~

heer waarnemend voorzitter. - Gelt;kl1H.
rZenrZe conclnsie, H. Ganshof van. der
Meersch advocaat-generaal. - Plotters,
HH. Va~ Herck (van de Balie bij het IIof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ
TOEPASSING VAN ARTIKEL 55, PARAGRAAF 1,
VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. BEWIJS VAN DE BELANGRIJKHEID DER SOMMEN
WELKE DE GEGOEDHEID VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE . VERZEKERDEN. BEWI,JS DAT
DOOR DE FISCUS DOOR. MIDDEL VAN FEITELIJICE VERMOEDENS GELEVERD MAG WORDEN,
VERMOEDEN DAT DE ACTIVA WELKE GEDIEND HEBBEN OM DE GEGOEDHEID VAN DE BELASTINGPLlCHTIGE TE VERZEKEREN VOORTROMEN VAN BELAS'.rBARE INKOMSTEN. VERMOEDEN cc JURIS 1.'AN1.'UM ll •.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ
•roEPASSING VAN ARTIKEL 55, PARAGRAAF 1,
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-433VA~ DE SAMENGESOHAKELDE WE'l'TEN. SOMME¥ DOOR DE • BELASTINGPLICHTIGE AAN BELEGGINGEN EN VOORSOHO'l'TEN BESTEED. ~
T~ENEN OF INDIOIEN WELKE liWGEN INGEROE~EN WORDEN TEN BEWIJZE EN TER BEOORDELING VAN DE GRAAD VAN GEGOEDHEID.

~o

AZ ·,zaat het aan de administratie de
last over het bewijs te leveren, onde1·
.mee1'\door middel van feiteZijke vermoedens,'·,van de belangrijkheid der sommen
welke de ueuoedheid van de beZastinupZiohtfue verzekerden, vermoedt artikel 55, parag1·aat 1, van de samenuesohalcelde wetten betrej'fende de inkomstenbe(astinuen, onder voorbehoud van
het tei;enbewijs, dat deze sommen van
belastbare inkomsten voortlwmen (1).

2o De sommen wellce een belastingpliohtiue besteed heett, onder meer aan beleggingen en voo1·sohotten, kunnen tekenen of indioii!n opleveren welke door de
administratie moyen ingeroepen en door
de reohter ove1· de grand in aanmerking
moyen genomen worden, door de eerste
ten bewijze en door de tweede ter beoonleling van cle gTaad van fJ6fJOeclheid
van die belastingpZiohtige.
(OLYSLAGERS EN VAN KEERBERGEN,
'1'. BELGISOHE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANOIEN.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 25, 55 en inzonderheid 55, paragraaf 1, van de wetten on de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit
van 15 januari 1948, 1319, 1320, 1322, 1349,
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat cc waar door tekenen of indicHln
bewezen is dat de inkomsten van wijlen
Rene Van Keerbergen aanzienlijker waren dan de aangegeven inkomsten, artikel 55 van de samengeschakelde wetten
·een wettelijk vermoeden jur'is tantum invoert voor de inkomsten welke de gegoedheid verzekerd hebben en dat deze in·komsten krachtens de wet dus dienen te
worden aangezien als inkomsten welke,
behoudens het tegenbewijs, belastbaar
zijn ll, dan wanneer, aangezieh de administratie gesteund heeft op een beweerd
cc accres van de activa ll van de rechtsvoorganger van aanleggers tijdens het be1astbaar dienstjaar, zonder te do en gelden
(1) Verbr., 2 april 1957 (Bull. en PAsrc., 1957,

I, 950).
VEBBR.,

1958. -
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dat het sommen betrof welke gediend
hadden om zijn levenswijze te bekostigen, zij geen wettelijk doch een gewoon
feitelijk vermoeden inriep, en dan wanneer_het bestreden arrest mitsdien nu het
niet vaststelt dat de nodige voor~aarden
voor de toepassing van het wettelijk vermoeden, ingevoerd door artikel 55 van de
samel;tgesc~~keld.e wetten,, . verenigd zijn,
het d1spos1tlef met wettehJk gerechtvaardigd en deze wetsbepaling verkeerd toegepast heeft :
Overwegende dat, al laat het aan de
administratie de last over het bewijs te
leveren, onder meer door middel van feitelijke vermoedens, van de belangrijkheid
der sommen welke de gegoedheid van de
belastingplichtige verzekerden, artikel 55,
paragraaf 1, van de samengeschakelde
wetten, om de belasthare grondslag vast
te stellen, een vermoeden htris tantum
betreffende de oorsprong van die sommen
invoert;
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel betoogt, het bestreden arrest door
de daarin aangehaalde beschouwing vastgesteld heeft dat de administratie het bestaan bewezen had van activa welke gediend hebben om de gegoedheid te verzekeren of, met andere woorden, de levenswijze van de rechtsvoorganger van aanleggers te bekostigen;
Overwegende -dat de sommen welke de
belastingplichtige besteed heeft onder
meer aan beleggingen en voor~chotten
tekenen of inclicH~n kunnen oplevere~
welke door de administratie mogen ingeroepen en door de rechter over de grond
in aam1ierking mogen genomeu worden
door de eerste ten bewijze eu door d~
twe.ede ter beoordeling van de graad van
gegoedheid van die belastingplichtige;
Overwegencle dienvolgens dat het bestreden arrest, na door een soevereine feitelijke beoordeling aaugenomen te hebben
dat de betwiste sommen ten deze een hogere graad van gegoedheicl aau het licht
brachten, dan uit de aangegeven inkomsten bleek, wettelijk heeft kunneu beslissen, bij toepassing van het door voormeld
artikel 55, paragraaf 1, ingevoerd wettelijk vermoeden, dat die sommeu cc inkomsten welke behoudens het tegenbewijs
belastbaar zijn ll, ui tmaakten ;
'
Dat het middel uiet kan iugewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

20 februari 1958. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waaruemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. ~ Gelijlc!ttidende
conol7tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele. , ,
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BELASTING. GELIJ:KHEID VAN ALLEN
V66R DE DELASTING. BEGRIP.

GEMEENTETAXES.- VASTE DELASTING
OM TE SLAAN OVER DE DROUWERS IN DE GE- '
MEENTE GEVESTIGD IN VERHOUDING TO'I' DE
HOEVEELHEID GRAAN WELKE IN DE LOOP VAN
HET VORIG JAAR VERWERRT IS. BELASTING VAN DEZELFDE AARD ALS HET PATENTRECHT EN NIET OC'£ROOIRECHT.

GEMEENTETAXES. REGLEMENT EEN
VASTE DELASTING VOOR HET JAAR GEDURENDE
HETWELll: HET AANGENOMEN WERD INVOERENDE
OM TE SLAAN OVER DE DROUWERS DIE HUN
DEDRIJFSACTIVITEIT IN DE GEMEENTE UITOEFENEN. 0MSLAG IN VERHOUDING TOT DE
HOEVEELHEID GRAAN WELKE IN DE LOOP VAN
HET VORIG 'JAAR VERWERKT IS. REGLEMENT RET BEGINSEL VAN DE EENJARIGHEID EN
DAT VAN DE NIET-RETROACTIVITEIT DER BELASTING EERBIEDIGENDE.
beginse~ der gelijlcheia van allen v66r de belasting
sprttit niet voort 1tit de enlcele omstandigheid dat de overheia welke de· belasting heett ingevoerd de lcennis droeg dat
de last ervan teitelijk op een enkele
per soon zou lcomen te rusten (1).

1° De schending van het

2°·Maa7ct, niet een octrooirecht, maar een
belasting van dezelfde aard a~s het patentrecht 1tit de vaste belasting om te
slaan over de brouwf)rs, in de gemeente
gevestigd, in verho1tding tot de hoeveelheid graan wellce ·in de loop van het vorig jaar verwerkt is, want ze treft niet
ellce daad van vervaardiging van bier,
doch het uitoefenen .van het beroep van
bro1twer in verhouding tot de aativiteit
wellce hij op het grondgebied van de gemeente ontwilckeld heeft (2).

(N. V. BRASSERIE PIEDB<EUF,
T. GEMEEN'rE JUPILLE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikele:ri. '6, 97 en 112
van de Gron:dwet en 1S5 en 1S6 van de ge-meentewet, doordat het bestr~deh arrest
beslist dat de litigieuze belasting een o:r:n.
slagbelasting is, dan wanneer verweerster
wist dat a:anlegster de enige · te Jupille
gevestigde brouwerij was, zij de belasti:ng
ingevoerd heeft uit aanmerking van de
aanwezigheid van de installatie van aanlegster op haar grondgebied met dit gevolg dat de totaliteit van het belastiugbedrag door een enkele belastingschuldige
zou dienen te worden gedragen, waaruu
volgt dat verweerster mitsdien onwettelijk een belasting tegen een bepaalde Persoon ingevoerd heeft :
Overwegende dat een belasting het karakter van omslagbelasting niet verliest
en dat het reglement waarbij zij ingevoerd is het beginsel, vastgelegd in artikel 112 van de Grondwet, niet :miskent
door de omstandigheid dat de last ervan
feitelijk op een enkele persoon komt te
rusten;
Dat het eenvoudig kennis dragen van
deze omstandigheid door de .overheid
welke de belasting invoert evenmin haar
karakter kan wijzigen, noch haar onwettelijk kan maken; dat bewust kennis dragen onder meer niet het oogmerk impu~.
ceert om een belastingplichtige persoonlijk te treffen en andere belastingplicbtigen een voorrecht te laten genieten;
Dat het middel naar recht faalt;

Over het tw~ede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van de
so K renkt noah het beginsel van de een- wet van 18 juli 1860, houdende afschaiffing
van de gemeenteoctrooien, 2 van het kojarigheid, noah dat van de niet-retroacninklijk besluit van 2 augustus 1860 tot
viteit der belasting, het gemeentereglement dat voor het jaar gedurende het- uitvoering van voormelde wet, doordat
het bestreden arrest beslist dat de litiwelk het aangenomen werd, een vaste
gieuze belasting geen octrooirecht Uitbelasting invoert om te slaan over de
maakt, dan wanneer zij ingevoerd is op
b1'01twers die. h·un bedrijfsaativiteit op
de voet van de hoeveelheden graan welke
het g1·ondgebied van de gemeente uitoefenen, in verho1tding tot de hoeveelheid voor het vervaardigen van bier gebruikt
worden, en derhalve een belasting ople•
graan wellce door hen in cle loop van
vert op die vervaardiging zelf :
het vorig jaar gebntilct werd.
Overwegende dat de litigieuze belasting
niet elke daad van vervaardiging van het
(l)' :Verbr., 17 october 1939, twee arresten · door aanlegster geproduceerd bier treft
(Bull. en PASIC., 1939, I, 424 en 425).
doch het uitoefenen' door deze van ee~
(2) Verbr., 3 november 1925 (Bull. en PASIC.,
bedrijfsactiviteit als brouwer; dat de hoe1926, I, 42) en 27 febrnari 1941 (Bull. en PASIC.,
veelheid graan welke in de loop van het
1941, I, 60). Raadpl. ook Raad van State, 9 devorig .jaar verwerkt is enkel in aamnercember 1949 (PASIC., 1950, IV, 65).
king genomen wordt als aanwijziug met

,_

--

-

--

-

---

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

/

-435het ~og op het omslaan van de belasting
over \degenen die' z_e dienen te betalen in
verhouding tot de activiteit welke zij op
het g~ondgebied van de gemeente ontwikkeld hebben; dat het dus geen octrooirecht .geldt, doch een belasting van dezelfde aard als het patentrecht;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 134 en-139 van
de gem~entewet, doordat het bestreden
arrest de wettelijkheid lievestigt van de
litlgieuze belasting die het beginsel van
de- eenjarigheid en de niet-retroactiviteit
der belasting krenkt, vermits zij voor het
O:ienstjaar 1954 gevestigd wordt j_n verhouding tot het in 1953 verwerkt graan :
Overwegende dat de litigieuze belasting
niet de hoeveelheden graan treft welke
in 1953 voor de vervaardiging van bier
verwerkt zijn, doch wel de brouwers
welke in 195'1 op het grondgebied van verweerster gevestigd waren ;
Dat bedoelde in 1953 verwerkte hoeveelheden graan enkel in aanmerking worden
genbmen als aanwijzing waaruit slechts
de belangrijkheid van het bedrijf blijkt
om de belasting over de belastingplichtigen om te slaan;
Dat het reglement waardoor deze belasting ingevoerd is noch het beginsel van
de eenjarigheid, noch dat van de niet-retroactiviteit der belasting krenkt, vermits
het in 19M aangenomen is en de belasting
<le industriele activiteit treft welke aanlegster gedurende hetzelfde jaar 1954 -uitgeoefend heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
20 februari 19~8. - 1 6 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. De Bersaques. - Gelijlcltddende conclusie, H. R.
Delange, advocaat-generaat Pleiter,
H. Van Leynseele.
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IN~OMSTENBELASTINGEN.

EXTRABELASTING. - BELASTBAAR TIJDPERK.
;_: BELASTINGPLICH'riGE DIE EEN REGELMATIGE
COMPTABILITEIT ANDERS DAN PER KALENDERJAAR NIET HEEFT GEVOERD. - BELASTBAAR
TIJDPERK VAN 1 JANUARI 1940 TOT 31 DECEMBER 1944 LOPENDE. - WETTELIJKE RAMING VAN ZEKERE ACTIVA OP DATUM VAN
10 MEl 1940 ZONDER 'l'ERUGSLAG OP HET BEPALEN VAN RET. BELASTBAA:R· TIJDPERK~

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
EXTRABELASTING. - VERMOEDEN VAN HER•
KOMS'l' INGESTELD DOOR ARTIKEL 2,- PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945.
- VERMOEDEN TE NIET GEDAAN ONDER MEER
DOOH HET BEWIJS DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, NATUURLIJKE PERSOON, VAN ZIJN ACTIVA IN LANDSMUNT EN IN BELGISCHE OF
VREEMDE EFFECTEN OP 10 MEl 1940.

1° Het lciezen, door de wetgever, van de
datttm van 10 mei 1940 om bepaalde ramingen te regelen impliceert geen wijziging van het belastbaar tijdperlc dat,
buiten het geval waarin de belastingplichtige een regelmatige comptabiliteit
anders dan per lcalenderjaar gevoerd
heeft, van 1 januari 1940 tot 31 december 1944 loopt (1). (Wet van 16 october

1945, art. 1, par. 1.)
2° Het bewijs, door een aan de emtrabelasting onrlerworpen natuurlijlce persoon, van ·de samenstelling van-zijn activa in lands·rnunt en in Belgische of
m·eemde ejjecten op 10 mei 1940 of, bij
geb1·eke van dit bewijs, de door ·arti7cel 3, paragraaf 2, van de wet· van
16 october 1945 bij vermoeden gedane
raming van die zelfde activa op 10 mei
1940, heeft enlcel tot gevolg tot hetzelfde
be loop het vermoeden te niet te • doen
dat artikel 2, paragraaf 3, van voormelde wet hecht aan zelcere activa
wellce op 9 october 1944 in het bezit van
de belastingplichtige waren (2).

'!'.

,
(HERREWEGE EN LACROIX,
JlELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 juni 1957 gewezen door. het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de G'rondwet, 3, en 19 van de wet van 16 october
19i5 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest het beroep
verwerpt om de reden dat, · al bepaalt de
wet van 16 october 19i5 wettelijke vermoedens ten aanzien van de activa der belastingplichtigen op 10 mei 19i0 en 9 october
194i, deze wet evenwel de administratie
toestaat door feitelijke vermoedens de onder· de extrabelasting vallende winsten,
inkomsten of baten te bewijzen welke
(1) Raadpl. .verbr., 21· mei 1957 (Bull. en
1V57, I, 1143).
(2) Verbr.,, 5 maart 1957 (Bull. en PASIC"
1957, I, 801).
,'I
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-43620 februari 1958. - 1° kamer. - Voor,
zitte,· en ve•·slaggeve1·, H. Sohier, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijlcltticlende conclttsie, H. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

verkregen ZlJn gedurende het belastbaar tijdperk dat loopt van 1 januari
1940 tot einde december 1944, dan wanneer
uit het in verband brengen van de artikelen 1, 3 en 6 van de wet van 16 october
1945 blijkt dat de aan de extrabelasting
onderworpen winsten die zijn welke tussen ·10 mei 1940 en 9 october 1944 verkregen werden, doch dat die winsten moeten
aangeslagen worden onder de dienstjaren
welke overeenstemmen met de burgerlijke
jaren die op 1 januari 1940 beginnen en
op 30 december 19,!4 eindigen, dan wanneer artikel 19 van de wet van 16 october
1945 zich ertegen verzet dat de administratie, wanneer zij het in de extrabelasting belastbaar bedrag bepaalt door middel van een der wijzen van · bewijslevering, omschreven in artikel 55 van de samengeschakelde wetten ·betreffende de inkomstenbelastingen, de activa van de belastirigplichtige op 1 januari 1940 in aannierking neme, en niet op 10 mei 1940, de
door· voormeld artikel 3, paragraaf 2,
vastgestelde datum :
'
·
Overwegende dat, volgens artikel 1; paragraaf 1, van de wet van 16 october 1945,
de aan de extrabelasting onderworpen
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
buiten het ten deze vreemd geval waarin
de belastingplichtige een regelmatige
comptabiliteit anders dan per kalenderjaar voert, die zijn welke bekomen werden
gedurende het « belastbaar tijdperk ll dat
loopt van 1 januari 1940 tot 31 december
1944; dat het kiezen, door de wetgever,
van de datum van 10 mei 1940 om bepaalde ramingen te regelen, geen wijziging
van het aldus omschreven belastbaar tijdperk impliceert;
Overwegende immers, dat het bewijs,
door een aan de extrabelasting onderworpen natuurlijke persoon, van de samenstelling van zijn activa in landsmunt en
in Belgische of vreemde effecten op 10 mei
1940 of, bij gebreke van dit bewijs, de
door artikel 3, paragraaf 2, van de wet
van 16 october 1945 bij vermoeden gedane
raming van die zelfde activa op 10 mei
1940 enkel tot gevolg heeft tot hetzelfde
beloop het vermoeden van herkomst te
niet te doen dat artike12, paragraaf 3,
van voormelde wet hecht aan zekere activa welke op 9 october 1944 in het bezit
van de belastingplichtige waren;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 20 april 1810 op de rechterlijke inrichting en de administratie van het gerecht, 28 ,van de wet van 18 juni 1869 op
de rechterlijke inrichting, 1, VIII van de
wet dd. 25 oktober 1919 tot tijdelijke wij-

(1) Raadpl. verbr., 8 juii 1946 (A1·r. Ve1'b1·.,
1946, biz. 264; B1<ll. en PAsrc., 1946, I, 289, en
de nota 2); 17 maart 1947 (Arr. Verb•·., 1947,
biz. 84; Bull. en PASIC., 1947, I, 114, en de
nota 3; 4 december 1950 (Arr. Verbr., 1951,

blz. 158; Bull. en PASIC., 1951, I, 201) ; 22 maart
1954 (Bull. en PAsrc., 1954, I, 644}.
(2) Raadpl. verbr., 9 juli 1891 (Bull. en
PASIC., 1891, I, 202) en 6 juni 1939 (A1'r. Vm·b1·.,
1939, biz. 169; Bull. en I'ASIC., 1939, I, 284).
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VONNISSEN

EN

ARRESTEN. -

STRAFZAKEN. PROCES-VERBAAL DER TEr
RECHTZITTING. DOORHALING OP HAA~
BEURT DOORGEHAALD. DRAAGWIJDTE.

2°

SCHIP-SCHEEPVAART. -

BINNENC

SCHEEPVAART. LICHTEN, DOOR DE DIENST
DER SCHEEPVAART, VAN EEN GEZONKEN SCRIP,
TERUGBETALING DER KOSTEN. VORDERING TOT DE DIENST BEHORENDE.

1° Een doorhaling, op .haar b~ttrt doorgehaald, maakt het proces-verbaal der te•·echtzitting waa1·in z·lj voo1·Tcomt niet
noodzalceUjlc ongeldig (1).· (Wetb. van.

strafv., art. 78.)
·
2o De Dienst der scheepvaart die overeenkomstig de artilcelen 49 en 102 van het
algemeen reglement betrej'fende de waterwegen onder beheer van de Staat tot
het lichten van een gezonlcen schip is
overgegaan, mag de terttgbetaling van
de kosten van het lichten opeisen niet
alleen van de schipper, maar oolc van
de dader verantwoordelijk voor de aanvaring die het zinlcen van het schip
voor gevolg had (2). (Burg. Wetb., arti-

kel1382; kon. besl., van 15 october 1935,
art. 49 en 102.)
(DIENST DER SCHEEPVAART,
T. WITTKE EN CONSORTEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juni 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Turnhout;

--------

---~-

-----

----

-437zigtrig ·van ·de rechterlijke imichting en
van de rechtspleging v66r de hoven en
rechtbanken, doordat de vermeldingen van
het bestreden vonnis betreffende de samenstelling van de zetel ten tijde van de
uitspraak ervan op de openbare terechtzitting van 11 juni 1957, in strijd zijn met
de gelijkaardige vermeldingen. van het
proces-verbaal der openbare terechtzitting
van dezelfde dag tijdens welke terechtzitting de uitspraak plaats had, en doordat
gezegde tegenstrijdige vermeldingen beletteu na te gaan of het bestreden vonnis al
dan niet nigelmatig werd gewezen door
rechters die in het voorgeschreven getal
zetelden en die aanwezig zijn geweest op
al de terechtzittingen welke aan het onderzoek van de zaak zijn besteed geworden:
Overwegende dat het vonnis, luidens de
vermeldingen van de uitgiffe, ' door de
rechters Kempeneers, Verhoeven en De
Bont gewezen werd;
Overwegende dat zo, in het proces-verbaal der terechtzitting van 11 juni 1957,
datum waarop het vonnis gewezen werd,
de namen van de heren Verhoeven en De
Bont doorgehaald werden, deze doorhaIing nochtans op haar beurt doorgehaald
werd;
Overwegende derhalve dat het middel,
gegrond op de beweerde strijdigheid tussen de vermeldingen van het vonnis en
van het proces-verbaal, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de m·tikelen 1107, 1134,
1135, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van
de wet dd. 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering, en 97 van de Grondwet,
van het gerechtelijk contract en van het
geloof dat aan de door de aanlegger genomen conclusies dient gehecht, eerste
onderdeel, doordat, hoewel het erkent dat
het zinken van het schip « Ferdinand >>
door de fout van de verweerder Wittke
voor de burgerlijke partij schade heeft
kunnen medebrengen, het bestreden vonnis de vordering door deze gericht tegen
Wittke tot terugbetaling van de doot· haar
gedane uitgaven voor het bovenhalen van
het wrak en het vrijmaken van de waterweg, niet gegrond heeft verklaai·d, om de
reden « dat de vergoeding welke zij thans
vordert echter de vergoeding is van de
door de eigenaar van het gezonken schip
geleden schade en niet van haar eigen
schade; dat, zo de burgerlijke partij op
grond van de artikelen 49 en 102 van het
koninklijk besluit vim 15 oktober 1935 de
kosten van het lichten van de « Ferdinand >> heeft gedragen, zij hierdoor niet
gerechtigd wordt de vordering, welke aan
de eigenaar van het gezonken schip 'eigen

is, tegen de persoon die voor het zinken
van het schip verantwoordelijk is in te
stellen ll, dan wanneer de aanlegger het
herstel vorderde van de schade welke te
wijten was aan de fout van Wittke en
welke hem eigen was, dan wanneer elkeen
wie een schade ondergaat door de font
van een derde gerechtigd is van deze laatste het herstel ervan te eisen, en het vonnis niet betwist dat de door de aanlegger
voor het boven halen van het wrak en
het vrijmaken van de waterweg gedane
uitgaven het gevolg zijn geweest van de
door Wittke gepleegde inbreuk; tweede
onderdeel, door te beslissen dat de aanlegger het herstel eiste, niet van zijn eigen
schade, doch van een door de eigenaar
van . het gezonken schip geleden schade,
en 'dat hij de vordering van deze laatste
uitoefende, het bestreden vonnis het voorwerp heeft miskend van de werkelijke
burgerlijke vordering, het geloof heeft
geschonden dat verschuldigd is aan de
conclusies welke door de aanlegger v66r
de rechtbank genomen werden en, in aile
geval, van die conclusies een interpretatie
heeft gegeven welke niet gemotiveerd is
en welke niet met de woorden ervan verenigbaar is :
Overwegende dat dit middel slechts
betrekking heeft op de eis door aanlegger
tegen verweerder Wittke ingesteld;
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de artikelen 49 en 102
van het koninklijk besluit van 15 oktober
1935 de verplichtingen van de Staat en
diens rechten ten opzichte van de schippers regelen, afgezien van aile opgelopene
verantwoordelijkheid; dat zij geen afbreuk doen aan de bepalingen van de artikelen 1382 .en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wanneer een derde verantwoordelijk
is voor het feit dat de getroffen maatregelen nodig maakte, namelijk voor het
zinken van een schip dat gelicht is moeten worden;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
na eerste verweerder veroordeeld te hebben wegens inbreuk op artikel 17, lid 9,
van het koninklijk besluit van 15 oktober
1935, beslist dat deze verweerder voor het
zinken van het schip « Ferdinand >> verantwoordelijk is, en dat aanlegger de kosten van het lichten van het gezonken
schip heeft gedragen; dat het het oorzakelijk verband tussen de font van genoemde
verweerder en de door aanlegger gedane
kosten - en ook de door hem geleden
schade - vaststelt;
Waaruit volgt dat door desondanks te
beslissen dat aanlegger niet gerechtigd is
een vordering in te stellen tegen de persoon die voor het zinken van het schip
verantwoordelijk is, omdat hij de' kosten
van het lichten van het schip krachtens
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de artikelen 49 en 102 van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935 heeft te dragen, de rechter over de grond artikel. 1382
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het eerste onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover het uitspraak doet
over de burgerlijke vordering door aanlegger ingesteld tegen verweerder Wittke;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt Wittke tot een derde der kosten
en aanlegger tot de overige twee derde;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Antwer)Jen;
zetelende in hoger beroep.
24 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
B. Delahaye. - Gelijklnidende conclnsie,
H. Paul Mahaux, ·advocaat-generaal.
Pleiters, HH. DeBruyn en VanRyn.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.
~ S1'RAl'ZAKEN. DOUANEN EN ACOlJNZEN,
- BESLISSING EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF
TOEPASSENDE. - VOORZIENING DOOR RET BESTUUR. - NIET-ONTVANKELIJXHEID.
2° DOUANEN EN ACCIJNZEN. - REGELUATIG PROCES-VERBAAL VAN HE'r BESTUUR.
- MATERIELE VASTSTELLING. - BEWIJSKRAOHT. ~ PERKEN.
3° VERBREKING. - UI'I'GESTREKTHEID. STRAFZAKEN. - DOUANEN EN ACOIJNZEN. l\1:r'SDRIJF UET GEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE STRAFBAAR. - 0NWETTELIJICE BESLISSING VAN VRIJSPRAAK. - VOORZIENING. DOOR
HE'f BESTUUR VAN FINANOIEN ALLEEN.- VERBREKING BEPERKT •roT DE BESOHIKKING DIE
OVER DE VORDERING VAN RET BESTUUR BESLIS'r.
best~tur van financien is niet ontvanlcelijlc zich in verbrelcing te voorzien
tegen de besliss·ing die een hoofdgevanoenisskaf toepast in zc~lce vnn in.breuken
op de wetten over de douanen en accijnzen.
2° W anneer, in zake van douanen en accijnzen, een re,qel?natig proces-verbaal
van het best~t~tr een materiele vaststelling inho~tdt door de verbaliserende
agenten gedaan binnen de perlcen van
hun bevoegdheid, geldt dit proces-verbaal als bewijs van deze vaststelling tot.dat de valsheid ervan door een wette-

1° Het

lijlc middel bewezen wordt (1). (Wet

van 26 augustus 1822; art. 239.)
3° In zake van douanen en accijnzen,
wannee1· het bestmw van financii!n zich
alleen voomien heett tegen ·een beslissing die de beklaagde onwettelijlc vrijsP1'eelct voo1· een misdrijf met hoofdgevangenisstraf en geldboete stmtbaar, is
de vm·b1'elcing beperlct tot de beschilcking die over de vo1·dering van het be~
stuur beslist (2).

(BELGISOHE STAAT, MINISTER Vl).N FINANOIEN,
T. DEROO EN OOUDRON.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat, naardien in zaken
van douanen en accijnzen het recht om
de toepassing van de hoofdgevangenisstraf te vorderen aan het openbaar ministerie alleen behoort, de voorziening in
zover zij gericht is tegen de .beschikkin~
gen van het arrest waarbij hoofdgevangenisstraffen worden uitgesproken, niet
ontvankelijk is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 239 van de algemene wet van 26 augustus 1822 en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest de verweerders vrijspreekt wegens
onregelmatig bezit en opslag van een autowagen in de voorbehouden tolkring, of
ten rninste wegens dat feit noch geldboete, noch verbenrdverklaring uitspreekt
zonder de reden van zijn beslissing aan
te geven, dan wanneer uit de. vaststellingen van het proces-verbaal bleek dat verweerder de auto in een in de tolkring gele~en garage geborgen had :
Overwegende dat het feit van bezit en
opslag van de autowagen. ten laste van
eerste verweerder Deroo alleen gelegd
was en dat de beslissing desaangaande
van het bestreden arrest ook hem alleen
betreft; dat het middel derhalve niet ontvankelijk is ten overstaan van tweede
verweerder Condron ;
Overweg·ende, ten opzichte van Deroo,
dat het bes.treden arrest de feiten bewezen verklaart zoals .zij door de eerste
rechter als bewezen aangenornen werden,
behalve wat betreft het autovoertuig ter
waarde van. 2.000 frank;
(1) Verbr., 3 mei 1954 (Bull. en.PAsrc., 1954,
I, 738) ; 30 januari 1956 (ibid., 1956, I; 550);
vergel. verbr., 17 december 1956 (ibid., 1957, I,
407).
(2) Verbr., 4 april l955 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 873).

-439nat het ZIJn beslissing enkel steunt op
het onderzoek en de behandeling der zaak
v·oor het hof van beroep, zonder· de reden
ervan te preciseren;
Overwegende dat uit het proces-verbaal
van 22 maart 19-57 blijkt dat die personenauto van een Franse nummerplaat voorzien, in een te Wervik gelegen en door
Deroo gehuurde garage stond en dat deze
verklaarde dat hij die door twee Fransmannen achtergelaten wagen in zijn garage geborgeti had;
Overwegende ·dat het bestreden arrest
de valsheid van de in het proces-verbaal
vermelde vaststellingen niet releveert;
dat het aldus, door aanlegger Deroo vrij
te spreken, de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 22 van de wet van 6 april
1&l3, doordat het bestreden arrest erikel
over de gevorderde geldboete van
112.233 frank uitspraak gedaan heeft, dan
wanneer nog een boete van 161.340 frank
gevorderd was :
Overwegende dat het bestreden. arrest
het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt, behalve waar het Deroo tot
betaling ener geldboete van 112.233 frank
veroordeelt;
Overwege:ride dat, naardien het beroepen vonnis Deroo en Condron solidair tot
de geldboete van 161.340 frank veroordeeld had, het bestreden arrest deze geldboete bevestigd heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist·
run' overwegende voor het overige, dat
de substanti·ele of or> straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch slechts in zover het Deroo vrijspreekt van de betichting van onregelmatig bezit en opslag van een autowagen in de voorbehouden tolkring; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt Deroo tot de helft der kosten,
laat de overige helft ten laste van de
(1) Verbr., 5 januari 1948 (Arr. Verbr., 1948,
blz. 2; Bull. 'en PAsrc., 1948, I, 2, en nota 3);
16 juni 1952 (Arr. Verbr., 1952, blz. 590; Bull.
en PASIC., 1952, I, 674; 29 juli .1954 (Bull. en
PAsrc., 1954, I, 1015); raadpl. verbr., 3 october
1955 (ibid., 1956, I, 76).
(2) Verbr., 5 januari 1948 (Arr. Verbr., 1948,
blz. 2; Bull. en PASIC., 1948, I, 2). Raadpl.

Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
24 februari 1958. - 2• kamer. - Voo1·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voor.zitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende c01wlusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-gel\eraal.
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GEWIJSDE. STRAFZAREN. CoRRECTIONELE OF POLITIEREOHTSMACHT.
GEWIJSDE BEPERK1' TOT DE FElTEN VAN DE
VERVOLGING. FEI'J'EN VAN DEZELFDE AARD
NADERHAND GEPLEEGD. GEEN GEWIJSDE.

2°

GEWIJSDE. BESLISSING VAN DE BURGERLIJRE RECHTBANK, Ers VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ V66R DE STRAFRECHTER. EXCEPTIE VAN GEWIJSDE. EISEN DIE EEN
VERSCHILLENDE OORZAAR: EN EEN VERSCHILLEND VOORWERP HEBBEN. NIET GEGRONDE
EXCEPTIE.

3o SAMENLOOP VAN :MISDRIJVEJN. -,.
FElTEN DIE EEN ENKEL MISDRIJF UITMAREN
OM REDE VAN DE EENHEID VAN OPZET VAN DE
DADER. FElTEN, NADERHAND GEPLEEGD,
NA DE DEFINITIEVE BESLISSING VAN DE FEITENRECHTER. VERSCHEIDENE FElTEN DIE EEN
ENIG MISDRIJF NIET KUNNEN U~TMAKEN.

1 o F( et gezag van het (loor een correctionele of politierechtsmacht gewijsde is
slechts aan de feiten verbonden die het
voorwerp z·ijn van de vervolging; . het
st1·e1ct zich niet uit tot andere nuderhand gepleegde feiten, al waren deze
van dezelfde aard als de eerste (1).

2° De belclaagde is niet gerechtigd om tegen de eis van de burgerlijlce partij v66r
de strafrechter het tussen partijen door
een bu,rgerlij lee recht bank gewij sde in
te roepen, wanneer de eis bij deze rechtbanlc aanhangig gemaalct een oorzaa1c
en een voorwerp had verschillend van
de burgerlijlce eis aan de stratrechter
onderworpen (2). (Burg. Wetb., arti-

kel1351.)
3° Zo verscheidene feiten, waarvan eenieder, afzonderlijlc genomen, strafbaar
is, samen een enig misdrijf Tcunnen uitverbr., 15 januari 1942· en de conclusies van het
openbaar .ministerie (ibid., 1942, I, 12).
(3) Verbr., 5 januari 1948 (Arr. Ve1·br., 1948,
blz. 2; Bull. en PAsrc., 1948, I, 2, en nota 4),
alsook verbr., 29 juli 1954 (Bull. en PASIC.,
1954, I, 1015); raadpl. verbr., 11 maart 1957
(ibid., 1957, I, 820),

-440malcen om 1·ede van de eenheid van opzet van de dader, zou er geen enig mfsdrijf kunnen zijn wanneer zekere jeiten
reeds het voo1·werp zijn geweest van een
definitieve besUssing van de jeiten1·echter, wijl de anderen slechts na deze besUssing gepleeyd worden .
(BEAUVAL, '1'. STAD VAN GENT.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1957 gewezen. door de
Correctionele rechtbank te Gent;
Overwegende dat dit vonnis enkel over
de burgerlijke vordering van verweerster
uitspraak doet;
Over het tweede mid del, afgeleid · uit de
schen,ding van de regel van het gewijsde,
in strafzaken, bekrachtigd door de artikelen 13 van de wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering (gewijzigd
door de besluitwet van 5 augustus 1943,
art. 4) en 246 van het Wetboek van strafrechtsplegin:g, van de artikelen 1317, 1319,
1320, 13.50 tot 1352 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet; doordat het
bestreden vonnis, om op burgerlijk gebied
de aanwezigheid v.ast te stellen van de
bestanddelen der overtreding van bouwen
zonder behoorlijk bestnurlijke toelating
en de afbraak te bevelen van de door eiser
opgerichte mnur en 'om de tegen gezegde
bnrgerlijke eis ingeroepen middelen te
verwerpen welke eiser afleidde uit de
:kracht van het gerechtelijk gewijsde van
het vonnis van de politierechtbank te Gent
van ·17 mei ·1949 hetwelk eiser vrijgesproken had en nit het vonnis van de Bnrgerlijke Rechtbank te Gent van 22 oktober 1956,
hetwelk aangenomen had dat eiser krachtens de hnurovereenkomst het recht had
te bouwen, zich beperkt te laten gelden
dat het ter zake gaat om nieuwe·veranderingswerken welke niet het voorwerp zijn
geweest van vroegere. rechtsgeschillen :
eerste onderdeel, dan wanneer vanaf het
ogenblik waar de princiepskwestie over
het recbt van eiser orri zonder nieuwe bestuurlijke toelating gebonwen op het door
verweerster verhnurd ·goed op te richten
door een stl;afbeslissing- zijnde het politievonnis van 17 mei 1949 - reeds opgelost werd en eiser op grond van die oplossing vrijgesproken was geweest, het gezag
van het gewijsde aan vermeld strafvonnis
gehecht belet dat feiten van dezelfde aard
in hoofde van eiser door een andere strafbeslissing als overtreding worden beschouwd, gaat het zelfs om bouwwerken
welke stoffelijk andere zijn (schending
van de regel van het gewijsde in strafza-

ken bekrachtigd door artikel 13 van de
wet van 17 april 1878 en artikel 246 van
het W etboek van strafvordering) ; tweede
onderdeel, dan wanneer het gezag van het
gewijsde van een ~n burgerlijke zaken uitgesproken vonnis - ter zake het vonnis
van de Burgerlijke Rechtbank te Gent
van 22 oktober 1956 - hetwelk bepaalt
dat eiser krachtens de hnurovereenkomst
reeds het recht heeft te bouwen- onmogelijk maakt dat vermeld recht tussen dezelfde partijen door een ander vonnis geweigerd worde, welke ook de gebouwen
zijn die in het een of het ander geval bedoeld worden (schending van de artikelen 1319, 1320 eri 1350 tot 1352 van het Burgerlijk Wetboek); derde onderdeel, dan
wanneer ten minste die enige overwegingen van het bestreden vonnis onzeker laten of dit het gezag van het gewijsde
heeft willen laten afhangen van een stoffelijk eenzelvigheid van het voorwerp van
de geschillen en geen gepast antwoord uitmaken op de middelen door eiser afgeleid
nit het gewijsde van het correctioneel
vonnis van 17 mei 1949 en van het burgerlijk vonnis dd. 22 oktober 1956 (schending
van art. 97 van de Grondwet) :
I. Wat het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat het pestreden vonnis
aanlegger veroordeeld heeft wegens in
juni 1956 nitgevoerde veranderingswerken,
weze wegens andere bonwwerken dan degene die in 1948 werden uitgevoerd en
aanleiding hebben gegeven tot het vonnis
van vrijspraak van 17 mei 1949;
Dat, waar het gaat om andere feiten
dan de vroeger gepleegde, het gezag van
het gewijsde van het vorige vonnis niet
geschonden werd;
·
II. Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat evenmin het gezag
van het gewijsde van het vonnis der burgerlijke rechtbank van 22 oktober 1956 geschonden werd;
Dat waar dit burgerlijk vonnis de eis
van de stad Gent tot afbraak van een door
aanlegger opgerichte loods heeft afgewezen, het bouwwerken betrof die aanleiding
hebben gegeven tot een vonnis van veroOl;deling van 24 november 1955 van de Cor~
rectionele Rechtbank te Gent wegens in
januari 1955 gepleegde inbreuken en waarvan de afbraak aangevraagd werd op
grond van deze correctionele veroordeling; dat integendeel de tegenwoordige eis
van, de burgerlijke partij de afbraak betreft van een muur en zulks op grond van
een in juni 1956 gepleegde inbreuk;
Dat aidus voorwerp en oorzaak vari
beide vorderingen verschillen;
D at d~ ' eerste twee onderdelen van het
tweede middel .bijgevolg niet k~mnen aangenomen worden;

441pr. Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zonder dubbelzinnigheid het verweermiddel gesteund op het gezag van het gewijsde
afgewezen he~ft op grond van het verschil
van. voorwerp en van oorzaak van de betrokken geschUien; dat het wijzen op dit
verschil een passend antwoord uitmaakt,
al werd eenzelfde rechtskwestie in bedoelde geschUlen opgeworpen;
Dat het derde onderdeel van het middel
feiteli;jke grondslag mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis de
overtreding van bouwen zonder voorafgaande toelating van het schepencollege
en de inbreuk op artikel 231 van het gemeentereglement der stad Gent van 21 november 1912 ten laste van eiser gelegd, op
burgerlijk gebied bewezen verklaart en
dienvolgens rechtdoende op de burgerlijke
eis- van verweerster de afbraak beveelt
van de door eiser opgerichte muur, om die
enige redenen, enerzijds, dat het door
eiser ingeroepen huurcontract met de stad
Gent geen bij voorbaat en onvoorwaardelijk bestuurlijke goedkeuring verleent
voor elk bouwwerk op het verhuurd goed
en, anderzijds, dat het ter zake gaat om
nieuwe veranderingswerken welke niet
het voorwerp zijn geweest van vroeger
rechtsgeschillen; dan wanneer die enige
overwegingen zonder antwoord Jaten of ten minste geen gepast antwoord geven
op - de middelim welke eiser in verbreking bij regelmatig neergelegde conclusies
afleidde : a) eerste onderdeel, uit het feit
dat het vroeger correctioneel vonnis van
24 november 1955 een veroordeling ten
eisers laste aileen uitspraak om die reden
dat buiten het gehuurd perceel gebouwd
werd en alzo de huidige thesis van verweerster impliciet afwees; b) tweede onderdeel, subsidiairlijk, uit het feit dat het
oprichten van een loods bestaat uit verschillende onderdelen en de handelingen
van eiser in verbreking dus te wijten zouden zijn aan een en hetzelfcle misdadig opzet reeds bestraft door het correctioneel
vonnis van 24 november 1955, en de rechter over de groncl alzo te kort is gebleven
aan .de verplichting zijn beslissing met redenen te omkleden :
I. Wat het eerste onderdeel betreft :

Overwegende clat het bestreden vonnis
op de aangehaalde bewering van de conclusies van aanlegger geantwoord heeft,
door er op te wijzen dat .de rechtbank niet
gebonclen was door het gezag van het gewijsde van vroegere Techterlijke beslissingen, en dethalve door het gezag van gewijsde van het vonnis der Correctionele
'Rechtbank te Gent van 24 november 1955,
daar het om nieuwe -verancleringswerken

ging die niet het voorwerp ZlJn geweest
van vroegere rechtsgeschillen;
II. Wat het tiveede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
het verweermiddel, gesteund op de eenheid van misdadig opzet, beantwoord
heeft door vast te stellen dat de nieuwe
werken in juni 1956 uitgevoerd werden en
door er op te wijzen dat het terzake wel
gaat om nieuwe veranderingswerken wel-'
ke niet het voorwerp van vroegere rechtsgeschillen zijn geweest; dat het aldus
meteen gewezen heeft op het bestaan, niet
enkel van een nieuw stoffelijk element,
maar tevens van een nieuw opzettelijk
element, ontstaan sedert het door bedoeld
vonnis van 24 november 1955 beslecht geschil, de nieuwe feiten inderdaad slechts
gepleegd zijnde geweest nadat over de
vroegere feiten definitief gevonnist werd.
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 februari 1958. - 2" kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlcluidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters, HR. Demeur en VanRyn.
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MUNT EN BANKBILJEJTTEJN. -

BIL-

JET1'EN VAN DE NA'riONALE BANK. BESLUITWET VAN 6 OCTOBER 1944. 0VERDRACHT VAN VERJAARDE BILJE1'TEN. SANCTIES.

De overdracht van biljetten van de Nationale Banlc van BelgiiJ, bedoeld bij
artilcel 1 van de besl~titwet van 6 ootobm· 1944, is niet alleen nietig en van uener waarde, maar maalct een misdrijf
~tit gest1·att met de stmtfen voorzien bij
artilcel 20 van deze besl~titwet (1). (Be-

sluitwet van 6 october 1944 betreffende
de biljetten van de Nationale Bank van
BelgH\, art. 1 en 20.)
{DE STOBBELEIR EN HUYSllfAN.)
ARTIEST.

HEJ'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
(1) Raadpl. verbr., 11 juni 1951 (Arr. Verb1·.,
1951, biz. 605; Bull. en PAsrc., 1951, I, 700) ..

1

-442I. Wat aangaat de voorziening door
tweede aanlegger ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9'7 van de
'Grondwet, 1 en 20 van de besluitwet van
6 october 1944 betreffende de biljetten van
de Nationale Bank van Belgiil alsmede
gelddeposito's in landsmunt, doordat het
bestreden arrest beslist dat het onover. draagbare karakter van de oude bankbiljetten, zoals bepaald in dit artikel 1 van
de besluitwet van 6 october 1944, een
strafrechterlijk gesanctionncerd verbod
uitmaakt, daar waar beklaagde met recht
had voorgehouden dat het woord onoverdraagbaar in zijn gebruikelijke betekenis
moest genomen worden, dit wil .zeggen
dat de biljetten niet konden het voorwerp
uitmaken van verhandeling of overdracht
en dat deze dus burgerlijk nietig is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
:verklaart « dat de wetgever van 6 .october
1944 · ongetwijfeld een verbod heeft will en
uitvaardigen wanneer hij het woord onoverdraagbaar gebruikte >> en die verklaring verantwoordt door te verwijzen naar
de motieven van de eerste rechter die de
draagwijdte van de artikelen 1 en 2(} van
gemelde besluitwet en de eigen betekenis
van de erin gebruikte bewoordingen
breedvoerig << in verband met de door de
wetgever nagestreefde doelstellingen » had
bepaald;
Dat dienvolgens .het in conclusies voorgebracht verweermiddel waarbij aanlegger uit de beweerde dubbelzinnigheid van
lret wom'd << onoverdraagbaar » aflei<lde
<lat, be<loel<le bepalingen wegens twijfel
ten voor<lele van beklaagde dienen geinterpreteerd, op voldoende · wijze werd beantwoord;
Dat dit on<lerdeel van het middel feite'lijke grondslag mist ;
·
Over het tweede onderdeel. :
Overwegende <lat wanneer de wet bepaalt dat een zaak onoverdraagbaar is,
zij een verbod uitvaardigt met betrekking
tot e!ke daad van overdraclrt waarvan die
.zaak het voorwerp zou zijn, zodat dit
wettelijk verbod noodzakelijk als sanctie
de nietigheid van de in weerwil ervan be<lreven daden van overdracht medebrengt;
Dat de wetgever, buiten die sanctie van
burgerlijk recht, ook de inbreuken op het
uitgevaardigde verbod met een strafreclrterlijke sanctie kan bestraffen;
Overwegende. dat, vermits artikel 2(}
van de besluitwet van .6 october 1944 bepaalt dat elke inbreuk op de bepalingen
van dit besluit met de erin voorziene
straffen wordt gestraft, daaruit duidelijk
blijkt dat de overtreding van het in artikel 1 ve1:meld verbod om nog ver<ler de

door dit artikel bepaalde bankbiljetten
over te <lragen, op strafrechterlijk gebied
wordt beteugeld;
vVaaruit volgt dat het tweede onderdeel
van bet middel, dat de scbending van de
artikelen 1 en 2(} van de besluitwet van
6 october 19±4 inroept, naar recht .faalt;
Over het tweede mid<lel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet wegens gebrek aan antwoord op de
conclusies van beklaagde waar deze vroeg
voor recht te verklaren dat het teu laste
gelegde misdrijf niet bestaat wanneer de
verweteJ;J. gedragingen geen ;nadeel berokkenden of konden berokkenen aan de
Staat en ook vroeg vast te stellen dat de
aan beklaagde verweten gedragingen: geen
nadeel konden toebrengen aan de Staat,
doordat lret bestre<len arrest naast deze
formele vraag antwoordde door vast te
stellen dat in sommige gevallen (onder
andere dit van Van den Eynde) misbruik
werd gemaakt van geperimeerde biljetten; dat daardoor het aange:vochten arrest lret opgeworpen midclel niet beantwoordcle :
Overwegende dat de conclusies, waarvan de overlegging v66r het hof van beroep regelmatig vastgesteld werd, de bepaalde stellingen niet bevatten waarvan
het middel gewag maakt, en zich er toe
beperken het antwoord te critizeren dat
het beroepen vonnis op de in eerste aanleg voorgebrachte conclusies verstrekt
had;
·
Dat, desaangaande, op "gron<l van feitelijke beschouwingen en van de vaststelling dat « omwisseling van geperimeerde
bankbiljetten nog mogelijk. is, en alleszins mogelijk was ten tijde der telastleggingen >>, « bij toepassing van de besluitwet van 11 october 1944 <lie deze van 6 october 1944 aanvult », ·het arrest · beslist
dat de door beklaagden begane feiten wei
van aard waren aan de Staat sc.hade te
berokkenen ·en, door verwijzing naar de
motieven van de eerste rechter, namelijk
vaststelt dat de onwettige omwisseling
van een aanzienlijk bedrag van. geperiineerde bankbiljetten « niet zonder een
zekere invloed zoil kunnen zijn op de
waar<le van de munt, l).oe sterk deze ook
weze », wat duidelijk doet blijken dat de
ten laste van aanlegger gelegde . wanbedrijven de door de wetgever nagestreefde
doelstellingen in 't gedrang konclen brengen;
Dat lret middel feitelijke grondslag
mist;
:mn overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat aangaat de voorziening door
eerste aaniegger ingesteld :
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Ov.erwegende dat de twee door aaulegter staving van zijn voorziening ingeroepen middelen in. dezelfde bewoordingen zijn opgesteld als de door de andere
aanlegger voorgestelde middelen;
· Overwegende dat uit het antwoord gegeven op het tweede onderdeel van het
eerste middel naar aanleiding van het onderzoek van de voorziening van tweede
aanlegger blijkt dat het eerste middel,
afgeleid uit de schending van de. artikelen 1 en 20 van. de besluitwet van 6 october 1944, betreffende de biljetten van de
Nationale Bank van BelgHl alsmede gelddeposito's in landsmunt, naar recht faalt;
Overwegende, .dat in zover, de middelen
het gebrek aan antwoord op de conclusles
inroepen zij dus uitsluitend O!l de scherrding van artikel 97 van de Grondwet
steunen;
Overwegende·dat uit de stukken van de
procedure, waarop het hof acht vermag
te slaan, niet blijkt dat aanlegger v66r
het hof van beroep regehnatig conclusies
zou genomen hebben;
Waaruit volgt dat het eerste onderdeel
vim het eerste middel en het tweede middel feitelijke grondslag missen;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van itietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet Js ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningi:m; veroordeelt ieder aanlegger tot de
kosten van zijn voorziening.
24 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
VersZaggever,
H. van Beirs. ~ GeZijkZuidende conclttsie, H_. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

(VERCAMER, T. GOOSSENS.)
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REDENEN DER VONNISSEN EN ARRES'I:EN. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING. - GEEN CONCLUSIES WAT
DE GROND VAN DIE VORDERING BETREFT. RECHTER NIE'J' GEHOUDEN DE AFWEZIGHEID
,VAN FOUT VAN DE BURGERLIJXE 'PARTIJ VAST
'l'E .STELLEN.
In afwezigheid vari concZusies betreffende
de gmnd van de btt1·ge1'lijlce vo1·de. ring, is de rechter, die deze vordering
gegrond verleZaart, niet gehouden uitdrulclceZijic vast t'e steZZen dat de burgerZijlce partij geen fottt begaan heeft
' >die tot de verwezenZijlcing van de schade zotvbijgedragen hebben (1).
(1) Raadpl. verbr., 13 october . 1952 . (4rr.
Verbr., 1953, biz. 55; B.ill. enPAsrc., 1953, I,
59)·; 2. 'januari 1956 '(Buli. en PAsrc., 1956, I,
419).

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 12 juli 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te ·
Dendermonde;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke
vordering ten laste van aanlegger :
Overwegende dat aanlegger tegen die
beslissing geen middel inroept;
Overwegende dat. de substantHlle of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. In zover de · voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de door
verweerder Goossens tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering :
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van !}e artikelen 97 van de Grondwet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
12-1, van de Wegcode, doordat het bestreden vonnis verweerder van vervolging
ontslagen heeft en het vonnis a quo te
niet gedaan heeft in zover het verweerder
tot drie geldboeten veroordeeld had ilit
hoofde van met zijn auto niet zo dicht
mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan gereden te hebben, verzuimd te hebben links in te halen en de normale gang
van de andere bestuurders - waaronder
eiser - belet te hebben door plots te remmen, zonder echter deze beslissing te motiveren, dan wanneer de rechters verplicht zijn hun beslissingen te motiveren,
dan wanneer nit de bewoordingen van het
bestreden vonnis onmogelijk kan uitgemaakt ·worden op grond van welke feiteIUke of juridische overwegingen het bestreden vonnis de beslissing van de eerste
rechter te niet gedaan heeft, dan wanneer
het · Hof van verbreking derhalve zijn
controlerecht over de wettelijkheid van de
bestreden beslissing niet uitoefenen kan,
dan wanneer de beslissing over de burgerlijke eis waarbij, in strijd met de beslissing van de eerste rechter, verklaard
werd dat eiser « de volledige verantwoordelijkheid draagt van het ongeval en ge-_
houden is tot vergoeding der algehele
door verweerder geleden schade ll; het
noodzakelijlr gevolg was. van een vrijspraak die niet wettelijk gemotiveerd
was, dan wanneer bijgevolg de beslissing
over de burgerlijke eis eveneens· onvoldoende gemotiveerd vodrkomt, dan wanneer millstens uit de 'l)ewoordingen van
het vonnis onmogelijk kan uitgemaakt
worden of de rechters over de grond hun
beslissing over de 'burgerlijke vordering
gestaafd hebberi "op de vrijspraak van
verweerder of op' beschouwingen die ·aan
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deze vrijspraak vreemd waren, ·dan wanneer deze beslissing aluus op dubbelzinnige en onduidelijke wijze en bijgevolg
onvoldoende gemotiveerd is :
Overwegende dat, in zover het middel
tegen de beslissing gewezen over de pu, blieke vordering ten laste van Goossens
gericht is, ~het niet ontvankeijk is, daar
aanlegger geen lwedanigheid heeft om de
beslissing waarbij een medebetichte vrijgesproken werd, te bestrijden;
Overwegende dat het bestreden vomiis
beslist « dat de aanrijcling haar oorzaak
vindt in de overtredingen van de artikelen 12 en 16 gepleegd door Vercamer,
wiens gedraging de normale gang van
Goossens belette ll ;
Dat het alzo de gevolgtrekking recht;vaardigt « dat, op burgerlijk gebied, verdachte Vercamer de volledige verantwoordelijkheid draagt van het ongeval en gehouden is tot vergoeding der algehele
door de burgerlijke partij Goossens geleden schade )) ;
Overwegende dat de 'rechter over de
grond niet gehouden was uitdrukkelijk
vast te stellen uat verweerder geen -tout
had begaan die tot de verwezenlijking
van de schade zou bijgedragen hebben;
Dat inderdaad uit geen stuk der rechtspleging waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt dat aanlegger in hoge~· beroep
dergelijke omstandigheid als verweermid.del zou opgeworpen hebben;
Overwegende dat het middel, dat steunt
op een interpretatie van de bestreden beslissing welke met de bewoordingen ervan
onverenigbaar is, in feite niet opgaat;
. Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 februari 1958. - 2• kamer. - Voo1'zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. van Beirs. - Gelijlclnidende concl·usie,. H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° BEROEP. - STRAFZAKEN. - VoNNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK. - YERKLARING VAN
BEROEP DOOR EEN ADVOCAAT .GEDAAN. - ADVOCAA'l' EEN BIJZONDERE LASTGEVING NIET
RECHTVAARDIGENDE. - NIE'l'-ONTVANKELIJKHEID.
2o TALEN. FRANSE TAAL-NEDERLANDSE
TAAL (GEBRUIK VAN DE). - STRAFZAKEN. BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE POLITIERECH'l'BANK. - YERKLARING VAN BEROEP
DOOR EEN LAS'l'HEBBER GEDAAN. ~ VONNIS
IN DE NEDERLANDSE TAAL OPGESTELD.- VOLMACHT IN DE FRANSE TAAL OPGESTELD.
NIETIGHE!D VAN RET BEROEP.

1° Is niet. ontvanlcelijlc het beroep ingesteld in naam van de belclaagde, tegen
, een vonnis van de politierechtbank, door
een advocaat die een bijzondere te dien
einde regelmatig gegeven lastgeving niet
rechtvaardigt (1). (Wetb. van strafv.,

art. 174 en 204.)
2° Is nietig het beroep ingesteld tegen een
vonnis van de politierechtbanlc in, de
Nederlandse taal gewezen,, door een
lasthebber hat~-delende, in naam van de
belclaagde; ingevolge een volmacht in de
Franse taal opgesteld (2). (Wet van

15 juni 1935, art. 24 en 40.)

(ABEND, 'l'. STAD ANTWERPEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 september 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet en
van de bepalingen van de wet van 15 jun~
1935, doordat het bestreden vonnis ,beslist
<< dat ter zake geen regelmatige volmacht
aanwezig is om beroep aan te tekenen;
dat het beroep aldus niet regelmatig is
geschied ll, dan wanneer deze motivering
onduidelijk is en niet toelaat na te gaan
of de rechter bedoeld heeft dat de volmacht materieel ontbreekt of, alhoewel
bestaan.de, zij onregelmatig is en, in ieder
geval, niet aanduidt waarin de beweerde
onregelmatigheid zou bestaan, · en dan
wanneer een volmacht, in de Franse taal
opgesteld in een strafrechtspleging gevoerd in de Nederlandse taal, niet onregelmatig of nietig is, de volmacht geen
procedure-akte zijnde waarop de wet van
15 juni 1935 van toepassing is :
Overwegende dat de akte van hoger beroep getekend werd door een advocaat
handelende « ingevolge volmacht bij de
beroepsakte gehecht ll; dat het hoger beroep dienvolgens slechts ontvankelijk
mocht verklaard worden in de mate waarin de raadsman de vereiste lastgeving tot
het uitoefenen van het beroep, aan de
hand van een regelmatig geschrift, rechtvaardigde;
Overwegende dat de aangehechte volinacht in de Franse taal opgesteld is; dat
het vonnis a quo, opgelnaakt zijnde in de
(1) Verbr., 14 juli 1952 (A1'1', Verb?-., 1952,
biz. 666; Bull. en PASIC., 1952, I, 754, en de
nota); 17 november 1954 (Bull. en PAsrc., 1955,
I, 237).
(2) Verge!. verbr., 20 october 1941 (Bull. en
PASIC., 1941, I, 382), en de arresten in nota verineld.
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Overwegen,de dat de volmacht deel uittnaakt van deze rechtspleging en derhalve
nietig is;
Dat, bij gemis aan volmacht, het bestreden vonnis terecht het. hoger beroep niet
ontvankelijk heeft verklaard;
Dat het ook vaststelt dat de gegeven
voli:nacht niet regelmatig is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende voor wat de beslissing
uver de publieke vordering aangaat, dat
de substantH:He of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 februari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijkluidende conclusie,
H. Paul Muhaux, advocaat-generaal. Pleiter, H. Bovy (van de Balie bij het

Hof van beroep te Brussel).

2"

KAMER. -

24 feh~uari 1958

OPLIOHTING. - BEDRIEGLIJE:E HANDELINGEN. - GEBRUIK VAN VALSE GETUIGSOHRIFTEN, DOOH DIE NIET ONDER TOEPASSING VAN
DE STRAFWET VALLEN. - GEBRUIK DAT EEN
BEDRIEGLIJKE HANDELlNG KAN UITMAKEN.
Het gebruik van valse getuigschriften,
doch die niet onder toepassing van de
strafwet vallen, lean een bedrieglijlce
handeling uitmalcen in de zin van aTtilcel 496 van het Btrafwetboelc (1).

(GABRIELS, T, VERENIGING DER MOND- EN
TANDARTSEN VAN BELGIE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 october 1957 gewezerr door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, · afgeleid nit de
schending van de artikelen 130, 145, 160,
182. van het Wetboek van strafvordering;
1134, 1135, 1317, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,- 61, 3°, 141, 464 en
(1) Verbr., 21 september
1954, I, 29).

PASIC.,

1953

(Bull.

en

470 van het Wetboek van burgerlijke
rechtspleging, alsmede van de rechten
van de verdediging, doordat, om aanlegger te veroordelen wegens oplicllting ten
nadele van de Ziekenbond van de geneeskundige dienst van de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen, het
bestreden arrest steunt op . een overeenkomst, gesloten tussen meclebetichte Jacobs en aanlegger waarbij deze laatste,
naur gelang het ging om een vol, hoven
of ondergebit, een bepaalcle som ontving
voor iecler getuigschrift bestemd voor de
ziekenbonden en mutualiteiten en door
hem onclertekend op naum van .klienten
van Jacobs die, evenmin als Waegenaere
en Segers, persoonlijk door Gabriels !Jehandeld werclen, dan wanneer er in de
bundel en tijdens de terechtzittingen
sprake is geweest nocll van een overeenkomst, noch van andere gevallen dan clit
van Waegenaere, zoclat het. arrest de
rechten van de verdediging geschonden
heeft; dan wanneer het feit van de oplichting beperkend omschreven is in de
dagvaarding. het is te zeggen deze ten nadele van gemelde ziekenbond in het geval
van vVaegenaere, zodat het arrest de bewijskracht van clie akte geschonden
heeft :
Overwegende dat, om te beslissen dat
llet feit ten laste van aunlegger gelegd,
zoals het door de eerste rechter aangenomen werd, dit is de oplichting ten nadele
van gemelde ziekenbond in het ~~;eval van
Waegenaere, bewezen is gebleven, het arrest steunt op het onderzoek en on de behandeling der zaak v66r het hof;
Dat derhulve het middel OJJ een loutere
bewering steunt die door het arrest tegengesproken worclt;
Dat, wut dit betreft, llet middel feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat, zo het arrest ook gewag maakt van andere gevallen dan dit
van Waegenaere, het slechts een veroordeling tegen aanlegger uitspreekt wegens
een oplichting ten nadele van meergemelde ziekenbond in het geval van Waegenaere;
Dat, in zover het dienaangaande de
schending van de rechten van de verdediging inroept, het middel een overbodige
reden bestrijdt en het derhalve onontvankelijk is;
Dat, in zover het de schending van de
bewijskracht van de da~~;vaarding inroept,
het feitelijke grondslag mist;
Over het tweede en het vierde middel
samen, het tweede, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet en 496 van het Strafwetboek, doordat, om aanlegger te veroordelen wegens
oplichting ten nadele van de Ziekenbond
van de geneeskundige dienst van de Na1 tionale maatschappij van Belgische spoor-
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de bij gemeld artikel · 496 vereiste machinaties, kunstgrepen en mises-en-scene,
het bestreden arrest allerlei zaken aanhaalt die plaats vonden tussen Jacobs,
Waeg·enaere en Segers, aan de ene kant,
en tussen Jacobs en aanleggei·, aan de andere kant, zonder dat wordt bepaald
welke van die handelingen door om het
even welke van voornoemde personen
werden aangewend tegenover gemelde ziekenbond; het vierde, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 66, 67 en volgende, 496 van het
Strafwetboek, doorclat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt als mededader
vim de andere betichten van oplichting,
alhoewel aanlegger zelf geen macl.linaties,
kunstgrepen of mises-en-scene heeft aangewend, zonder dat het arrest aanduidt
welke machinaties, in de zin van bedoeld
artikel 496, door de hoofddaders tegenover de benadeelde werden aangewend :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat Waegenaere wist dat het Jacobs, als
tandtechnieker, niet toegelaten was · de
tandheelkunde te beoefenen, dat hij zich
nochtans tot laatstgenoemde heeft gewend en dat hij wist clat Jacobs niet bevoegd was om de formulieren te ondertekenen uitgaande van de ziekenbond, bij
middel derwelke clit organisme hem
2.000 frank ging terugbetalen; dat het arrest verder de overeenkomst tussen Jacobs en aanlegger, waarvan sorake in het
eerste middel, vaststelt en eruit afleiclt
dat aanlegger en Jacobs wisten dat het
door hun mededaderschap is dat de ter
zake benadeelde ziekenbond aan Waegenaere een geldelijke tussenkomst heeft
uitbetaald en dat door hoger omschi·even
bedrieglijke handelingen, die werkelijk
een mise-en-scene uitmaken, beklaagden
van het vertrouwen van dit organisme
misbruik hebben gemaakt; dat het arrest
nog vaststelt dat bedoelde formulieren de
benadeelde ertoe gebracht hebben de
fondsen af te geven;
Dat beide middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest een
tegenstrijdigheid inhoudt door, enerzijds,
aanlegger van de vervolging te ontslaan
wegens valsheid in een steekkaart van
het Rijksfonds voor verzekering tegen
·ziekte en invalicliteit, een controlefiche
van de Nationale maatschappij van Belgiselle spoorwegen en een ontvangstbewijs
van ereloon, stukken betreffende Waegenaere, en wegens gebruik van die stukken, en door, anderzijds, als voldoende
te aanzien voor het plegen van de oplichting, het _voorleggen van bedoelde
stukken aan de Ziekenbond van de ge-

neeskundige dienst van de Nationale
maatschappij van Belgische spoorwegen :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijds, door verwijzing naar de
motieven van de eerste rechter, aaiilegger
van de vervolging te ontslaan wegens
valsheid van de in het middel bedoelde
stukken en wegens gebruik ervan om re~
den dat aanlegger die getuigschriften,
voorzien bij de artikelen 203 tot 208 van
het Strafwetboek, zelf heeft opgemaakt
onder zijn eigen naam als privaat persoon en dat dit feit, hoe laakbaar de leugenachtige verklaring ook moge weze,
niet strafbaar is, en anderzijds, die zelfde
getuigschriften te aanzien als bedrieglijke handelingen in de zin van artikel 496 van het Strafwetboek;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, met betrekking tot de
beslissing over de publieke vordering, dat
de substantHlle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na"
geleefcl en dat de veroordeling overeenc
komstig de wet is ;
Dat, met betrekking tot de beslissing
over de burgerlijke vordering, aanlegger
geen bijzonder middel voorstelt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 februari 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcluidende condusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - MIDDEL AFGELEID UIT BET
GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN VERWEER;' VERWEER NIET INGEROEPEN V66R DE RECHTER OVEE DE GROND. - MIDDEL DAT FEI'.fELIJKE GRONDSLAG MIST.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BUEGEELIJKE VORDERING. - CONCLUSIES DIE ENKEL
FEITELIJKE BEWERINGEN BEVATTEN, - VASTSTELLING, DOOR DE RECHTER, VAN FEITELIJKE
OMSTANDIGHEDEN DIE ZE TEGENSPREKEN. BESLISSING REGELMATIG GEM01'IVEERD. ·
3° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 17. INHALING VAN EEN S'fiLSTAAND VOERTUIG. BEWEGING DIE NIET NOODZAKELIJK EEN MANCEUVRE UITMAAKT.
4° VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 21-4.
- . INHALING. - BESTUURDER DIE, ()P RET
PUNT STAANDE INGEHAALD TE WORDEN, EEN
STILSTAAND VOERTUIG INHAALT. - INHALING

-447NIET BELETI'ENDE DAT DIE BESTUURDER NAAR
RECHTS UITGEWEKEN HEEFT.

5°

VERKEER. WEGCODE, ARTIKEL 21-4.
-""-,"INHALING. VERPLICHTING, VOOR DE
"- -BESTUURDER DIE OP HET PUN'£ STAAT INGE- HAALD TE WORDEN, NAAR RECHTS"UIT TE WIJ- -KEN. VERPLICHTING DIE NIET NOODZAKELI.T.K HET VERMOGEN, VOOR DE BESTUURDER,
UITSLUIT EEN Sl'ILSTAAND VOERTUIG IN TE HA"LEN.

1° Mist feitelijke grondslag het middel atgeleid uit het gebrek aan antwooht op
een verwee1· dat v66r de reohter over
"de grand niet ingeroepen werd (1).
2° W anneer de oonolusies van een partij
sleohts feitelij lee bewedngen bevatten,
is regelmq,tig gemotiveerd de beslissing
die feitelijke omstandighellen welke ze
tegenspreken releveert (2).
<Jo De inhaling van een stilstaand voer, tuig maalct niet noodzakelijk een ma. " nreuvre itit in de zin van artikel 1"1 van
de Wegoode (3).
4° De omstandigheid dat "een bestuurder,
die op het p~tnt staat ingehaald te worden, een stilstaand bestuurder inhaalt,
belet niet noodzalcelijk dat hij zover
mogelijlc naar reohts zou uitgeweken
hebben. (Wegcode, art. 21-4.)
5o De verplichting zover mogelijlc naar
· reohts uit te ivijlcen die artikel 21-4 van
de Wegcode oplegt aan de bestuurder
\" die op het punt staat ingehaald te worden, sl~tit niet noodzalcelijk het vermogen uit, voor lleze bestuurller, een stilstaand voertuig in te halen. (Wegcode,

art. 21-4 en 17.) (Impliciete oplossing.)
(MEYERS, 1', JOOS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonitis, op 16 oktober 1957 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
,te Antwerpen;
" L W:at de voorziening betreft tegen de
.beslissing over de publieke vordering :
Over bet eerste middel : eerste onder-deel, afgeleid' uit de scbending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden voilnis de conclusies van aanlegger niet beantwoord heeft waar bij aan(1) Verbr., 24 september 1956 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 38); vergel., verbr., 25 februari 1957
.{ibid., 1957, I, 753).
(2) Verbr., 19 november 1956 (Bull. en PASIC.,
.1957, I, 290).
(3) Raadpl. verb!·., 5 december 1955 en 4 juni
1956 (Bull. en PAsrc., 1956, I, 329 en 1057).

voerde dat er diende onderzocbt te worden of het hem mogelijk was zich verder
van de in te halen weggebruiker te verwijderen, gezien deze weggebruiker zich
op bet ogenblik van bet" voorsteken aan
de uiterst rechterkant van de baan bevond
en de, afstand tussen beide voertuigen in
overeenstemming was met artikel 21-3
van bet koninklijk "besluit van 8 april
1954;
. Overwegende dat de regelmatig door
aaruegger nedergelegde conclusies bovenaangebaald verweermiddel niet bevatten ·
Dat het eerste onderdeel van het eerst~
middel feitelijke grondslag mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
scbending van artikel 21, 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat
het bestreden vonnis aangenomen heeft
dat aanlegger geen voldoende ruimte gelaten beeft tussen zijn eigen voertuig en
datgene welk bij voorstak, dan wanneer
uit de elementen van bet dossier blijkt
dat er tussen beide voertuigen er een voldoende afstand was om ieder gevaar voor
aanrijding te vermijden en dat verweerder
het voertuig van aanlegger beeft aangereden door een plots afzwenken naar links
dat door aanlegger niet kon voorzien of
vermeden worden :
. pverwegende dat het middel op feitellJke gegevens gegrond is, die geen steun
vinden in het bestreden vonnis of in de
stukken waarop het "bof vermag acht te
slaan;
pat bet middel feitelijke grondslag
miSt;
' Overwegende, voor bet overige, dat de"
substantiille of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Wat de voorziening tegen de beslissing over de burgerlijke vordering betreft :
Over het eerste middel (tweede en derde
onderdeel) : afgeleid uit de scbending van
artikel 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, in strijd met de conclusies van aanlegger, voorhoudt dat de wagen van de burgerlijke partij (verweerder) niet zou bebben stilgebouden en na
een stilstand weer zou bebben aange)';et,
maar eenvoudig een stilstaand voertuig
zou hebben voorbijgestoken en verzuimt
te antwoorden op de conclusies van aanlegger naar luid waarvan verweerder een
inbreuk pleegde op artikel 21-4 van de
Wegcode datbem oplegde zo ver mogelijk
naar rechts uit te wijken :
Overwegende dat het het bestreden vonnis vrij" stand zonder nadere motivering
een zienswijze aan te nemen die met een
Ioutere bewering van aanlegger strijdig
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is; dat het op impliciete doch zekere wijze
bp de conclusies van aanlegger met betrekking tot artikel 21-4 geantwoord heeft
door erop te wijzen dat de baan door een
pas geparlreerde auto verengd was en
dat deze verenging aan aanlegger niet
toeliet zijn inhalingsmanoouvre verder
door te voeren;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 195!, doordat verweerder (de burgerlijke partij), in strijd
met de verklaring van het bestreden vonnis, door plots naar links te lijden op het
ogenblik dat hijzelf door aanlegger werd
voorbijgestoken, een manoouvre uitgevoerd heeft die onder toepassing van voormelde bepaling valt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich ertoe beperkt heeft te verklaren dat
verweerder een stilstaand voertuig voorbijstak;
Overwegende dat dergelijk voorbijsteken niet noodzakelijk een manoouvre in de
zin van artikel 17 van de Wegcode uitmaakt;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 21-4 van het koninklijk .besluit van 8 april 1954, doordat het
bestreden vonnis aangenomen heeft dat
verweerder een stilstaand voertuig links
mocht voorbijsteken, dan wanneer voormeld artikel hem oplegde zo ver mogelijk
naar rechts uit te wijken :
Overwegende dat de omstandigheid dat
verweerder een stilstaand voertuig links
heeft voorbijgestoken, niet belet dat hij
zo ver mogelijk naar .rechts zou uitgeweken hebben, verl:nits een stilstaand voertuig als een hindernis dient aabgezien te
worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer ·waar·nemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Rutsaert. - Gel!ij'kluidende oonolusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° RECHTERLIJKE INRICHTING. SAMENS1'ELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE. STRAFZAKEN. 00RRECTIONELE RECHTBANK.- AANWEZIGREID VAN DE GRIFFIER.BEWIJS.

2° RECHTERLIJKE INRICHTING. SAMENSIELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. STRAFZAKEN. 00RRECTIONELE RECHTBANK. REGELMATIGREID VAN DIE SAMENBEWIJS.
STELLING. -

1o Bij gebrelc aan vasts telling in het vonnis of in de prooessen-verbaal van de
tereohtzittingen, blijlct de aanwezigheid;
van. de g1·ijfier op de te1·eohtz-ittingen
van de oorreotionele reohtbanlc waarop
de zaalc onderzooht is· geworden, voldoende 1lit zijn handtelcening en uit de
vm·melrl!ing van. zijn. hoeclanigheicl op de
prooessen-verbaal van de tereohtzittingen (1).

2° Bij gebrelc aan voldoend.e vaststellingen in de bestreden beslissing en in de
prooessen-verbaal der tereohtzittingen,
mag de regelmati,qheid van de samenstelling van de oorreotionele q·eohtbanlc
die deze beslissing gewezen heeft blijlcen
uit wettelijke en publieke domlmenten (2), onder meer uit de mnglijst (3).
(MESSIAEN, T. WEDUWE ROSTEN EN CONSORTEN.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 91 van het decreet
van 30 maart 1808 houdende regeling van
de politie en de· tucht bij de hoven en
rechtbanken, 25 van het decreet van
18 augustus 1810 houdende regeling van
de inrichting van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtlianken, 10
van de wet van 1 mei 1849 betreffende de
rechtbanken ·van eenvoudige en correctionele politie, 24, 25, 26, 158, 159 en 207 van
de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke
inrichting, 153, 155, 189 en 211 van het
Wetboek van strafvordering, en 97 van de
Grondwet, doordat noch de processf.'nverbaal van de terechtzittingen van de
Correctionele Rechtbank te Veurne van

vo

(1) "Rep. prat. d1·. belge,
Grefte-Greffiers,
nr 73; vo Jugements et a1·rets, nrs 336 en 397.
.(2) Verbr., 14 februari 1955, twee arresten
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 631 en 633); 13 januari
1958 (supra, blz. 279; Bttll. en PAsrc., 1958, I,
jl84).

(3) Verbr., 18 juni 1941 (A1-r. Verbr., 1941,
blz. 142; Bull. en PAsrc., 1941, I, 238) en de
nota; 25 augustus 1943 (Arr. V erbr., 1943,
blz. 180; Bull. en PASIC., 1943, I, -325) ; 14 februari 1955 (Bull. en .PAsrc .. , 1955, .I, .633).

-44919 februari 1957 en 19 maart 1957 in de
loop derwelke de zaak onderzocht en gepleit werd, noch het vonnis van deze
rechtbank van 2 april 1957 de identiteit
van de griflier vermelden die op bewuste
· zittingen gezeteld heeft, tenzij door een
op o'nleesbare wijze aangebrachte handte~
kening, dan wanneer de tegenwoordigheid
van een gri•flier op de terechtzittingen
waarop de zaak onderzocht en gepleit
wordt een substantiele formaliteit uitmaakt, en dan wanneer, waar het procesverbaal van de terechtzitting of het vonnis de identiteit van de griffier niet aanduiden die op die terechtzittingen aanwezig was, het Hof van verbreking in de onmogelijkheid verkeert na te gaan of een
echte grH!ier zijn bijstand verleend heeft,
en derhalve de regelmatigheid van de samenstelling van de zetel na te gaan, en
dan wanneer het bestreden arrest de nietigheid overgenomen heeft, welke in de
v6or de eerste rechter gevoerde rechtspleging schuilt, door uitdrukkelijk te
steunen op de elementen die de eerste
rechter. onregelmatig ingewonnen heeft en
door het beroepen vonnis te bevestigen
in het merendeel van zijn beschikkingen,
zowel ten aanzien van de publieke als ten
aanzien van de burgerlijke vordering :
Overwegende, enerzijds, dat zo noch
het proces-verbaal van de terechtzitting
van 19 februari 1957, waarop de zaak
v66r de Correctionele Rechtbank te Veurne
onderzocht en gepleit werd, noch dit van
de terechtzitting van 19 inaart 1957, waarop de zaak voor uitspraak op 2 april 1957
verschoven werd, de naam van de grtffier
vermelden welke de rechtbank bijgestaan
heeft, beide stukken nochtans vaststellen
dat de « onclergetekende grtflier 11 aanwezig was en dat zij onder de gedrukte
woorden «De Grilflier 11, de handtekening
« Cnudde Jl dragen;
Overwegende, anderzijds, dat zo de regelmatigheid van de samenstelling van
een rechtscollege hoofdzakelijk nit de vermeldingen van de gewezen beslissing moet
blijken, desvoorkomend door deze van de
processen-verbaal van de terechtzittingen
aangevuld, zij eveneens mag blijken onder
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 ten deze blijkt uit de bij artikel 190
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting bedoelde ranglijst,
wettelijke en publieke akte, da_t voornoemde Cnudde werkelijk griffiel' in de
Rechtbank van eerste aanleg te Veurne is;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
aangenomen worden;
En overwegende, met betrekking tot de
beslissing over de publieke vordering, dat
VERBR., 1958. - 29

de substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen nageleefd
werden en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is;
Dat, met betrekking tot de beslissing
over de burgerlijke ·vordering, aanlegger
geen bijzonder middel inroept;
Om' die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 februari 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Belpaire. - Gelijkluidende aonalltsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiter, H. Demeur.
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1°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE WEGENS EEN FEJT DAT TWEE MISDRJJVEN
UITMAAKT VERVOLGD. BESLISSING VAN
VRIJSPRAAK. REDEN DIE SLECHTS TOT EEN
DER MISDRIJVEN BE1'REKKING HEEFT. 0NWET1'ELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM
VOORZIENING IN TE STELLEN. STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECH'l'BANK. VOORZIENING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TEGEN DE BESLISSING
OVER DE BURGERLIJKE VORDERING. NIETONTVANKELIJKBEID.

1 o W anneer de belclaagde vet·volgd wordt
wegens een feit dat twee misdrijven uit. maakt, moUveert de reahte1· niet wettelij k zijn beslissing van vrijspraalc door
te steltnen op een reden die sleahts tot
een der misdrijven betre1c7cing heeft (1).

(Grondwet, art. 97.)
2" De proaureur des leanings heeft geen
hoedanigheid om voorziening in te stellen tegen de over de burgerlijlce vordering door de aorreaUonele reahtbanlc gewezen beslissing (2). (Wetb. van strafv.,

art. 177.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE VEURNE,
'!', VAN EESSEN EN VAN ELVERDINOHE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 juni 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Veurne;
(1) Raadp!. verbr., 18 october 1954 en 22 juli
1955 (Bull. en PASIC., 1955, I, 130 en 1271).
(2) Verbr., 25 fehruari 1957 (Bull. en PASIC.,
1957, I, 759).

-450I. In ~over de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering ingesteld tegen :

de Staat zijnde; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te ,leper, zetelende in hoger beroep.

1° Van Eessen :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;

24 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - GeUjlclwidende conclusie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. ·

2° Van Elverdinghe :

Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 97 van
de Grondwet :
Overwegende dat verweerder Van Elverdinghe vervolgd werd wegens inbreuk op
artikel 26-1 van de Wegcode en door de
eerste rechter, na omschrijving van het
feit in een inbreuk op artikel 22-2-b van
dezelfde code, wegens laatstgenoemde telastlegging veroordeeld werd;
Overwegende dat, op hoger beroep van
verweerder en van het openbaar ministerie, de rechter in hoger beroep het feit
omschreven als inbreuk op artikel 22-2-b
(telastlegging 0) niet bewezen verklaarde
en voor het overige het vonnis a quo bevestigde, aldus de beslissing behoudend,
waarbij de eerste rechter, op impliciete
wijze, verweerder van de vervolging wegens de inbreuk op artikel 26-1 outlast
had;
Overwegende nochtans dat het bestreden vonnis,. ten opzichte van verweerder
Van Elverdinghe, zich ertoe beperkt te
laten gelden << dat uit het bijvoeglijk onder~oek is gebleken dat de betichte Van
Elverdinghe mocht voorsteken; dat het
feit su-b litt. 0 dus niet is bewezen >>; dat
(]_eze overweging de beslissillg, waarbij
verweerder van de vei·volging met betrekking tot de telastlegging B outlast wordt,
niet Inotiveert;
Overwegende dat het_inwilligen van het
micldel van ambtswege het onderzoek der
door aanlegger voorgestelde middelen
overbodig maakt;
- IL In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen o'ver de
lmrgerlijke vorderingen :
Overwegende dat · aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen
deze beslissingen;.

::. Qm die redenen, verbreekt het bestreden -vonni,s in zover het · uitspraak doet
over .. de telastlegging _B en over de ko_sten
van de publieke vordering; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal ge~
nuiakt worden op de kant van· de gedeeltelijk vernietigde beslissing; :veroordeelt
tweede- verweeraer tot .een derde der kosten, de overige twee derden ten' lB.ste ~':iii :
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VOORZIENING IN VERBREKING. BESLISSINGEN W AARTEGEN VOORZIENING MOGELIJK IS. STRAFZA:KEN.- BESOHIKlHNG
VAN DE RAADKAMER DIE DE INTERNERING VAN
DE BEKLAAGDE BEVEELT. VOORZIENING
NIET ON'l'VANKELIJK.

Is n·iet ontvankelij lc de voorziening tegen
een beschiklcing van de 1·aadkamer die
de internering van de beTclaagde be1•eelt,
· dergelij ke beschiTc Tcing niet in ZaUttste
aanleg geveld zijnde (1). (Wet van 4 au-

gustus 1832, art. 15, 1 o; wet van 9 april
1930, art. 8.)
(VERBRUGGHEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 20 december 1956 gewezen
door _de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel ;
Overwegende dat de beslissing van de
raadkamer die de onmiddellijke internering van aanlegster beveelt bij toepassing
van de artikelen 1 en 7 van de wet van
9 april 1930 krachtens artikel 8 van dezelfde wet voor hoger beroep vatbaar was
en; dienvolgens, niet in laatste aanleg
was geveld;
Dat de voorziening dus overeenkomstig
artikel 15, 1°, van de wet van 4 augustus
1832 niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
24 febrl.mri 1958. - 2• kamer. - Voorzitter; H. Vandermei·sch, r:iadsheer waarnemend voorzitter, · _ Ve1·slaggever,
H. Rutsaert. - Gelijlcl·ttUlende conclus·ie,
H. Paul Mahaux, advocaJ(t;generaal.
(1) .Verbr., '28 april 1947 -(Ar-r. Ym·br., 1947,
biz. 138; Bull. en PASIC., 1947, I, 179). ·
,..., -
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INKOlVISTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE ·nEDRIJFSINKOMSTEN.
AFTREKBARE BEDRIJFSLASTEN. AFSOHRIJVINGEN. BEREKENING OP EEN HERSOHATTE
INI'ESTERINGS- OF KOSTWAARDE. STELSEL
VOORZIEN DIJ ARTlKEL 3 VAN DE WET VAN
20 AUGUSTUS 1947. - UITVOERINGSBESLUIT
VAN DE REGENT VAN 15 OCTOBER 1947.
BESLUIT OVEREENKOMSTIG DE WET.

2°

INKOlVISTENBELASTINGEN.
BELA STING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN,
AFTREKBARE LASTEN. AFSOHRIJVINGEN.
BEREKENING OP EEN HERSOHATTE INVESTERINGS- OF KOSTWAARDE. __: STELSEL VOORZIEN BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 20 AUGUS1'US 1947. -VAN TOEPASSI!i'G OP DE MET
DE OUTILLERING. GELIJKGESTELDE NIJVERHEIDSGEBOUWEN EN NIET OP AL DE BEDRIJFSGEBOUWEN.

1 o Artilcel 1 van het besl~tit van de Regent
van 15 october 19l{i, in zover het de activa-elementen bepaalt waa1·van de investerings- of lcostwaa1·de herschat mag
worden voor de berelcening van de belastingvrij dam genietende atschrijving,
lcomt overeen met artilcel 3 van de wet
van 20 a~ir}ttstus 1947 in ttitvoering ervan
genomen.
2o De gebonwen dienende tot het ·~titoefe
nen van het bed1'ijf die, lttidens artilcel 3 van de wet van 20 a~tg~tstns 1947
en a1·tilcel 1 van het beslttit van de Regent van 15 october 1947, het voorwerp
mogen nitmalcen, metJ belastingvrijdom,
van een afschrijv·ing berelcend op een
herschatte investe1·ings- of lcostwaarde,
zijn de met de mttillering gelij lc,qestelde
nijverheidsgebonwen en niet al de bedrijfsgebo~twen. Dientengevolge mogen
onroerende yoederen, tot dranlcslijte1'ijen en tot het afzetten van de producten der browwerijen dienende, het voorwerp van die op gezeyde herschatte
waarde afschr·ijving niet ttitmalcen (1).
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T, N. V. ((BRASSERIE DE STAOEGHEM >>.)
ARREST.

HET .tiOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
(1) Raadpl. de conclusies van d!' H. eerste
advocaat-generaal Sartini van den Kerckhove
v66r arrest van 6 februari 1933 (Joun1-. p1·at.
dr. fisc., 1933; blz. 81). Raadpl. ook Parl. doc.,
zitting 194.6-1947, Kamer, nr 407, blz .. 10 en 12,
en Senaat, nr 265, blz. 15.

Over het ·middel, afgeleid nit de schen~
ding van de artikelen it2 van de Grandwet, 3 van de wet van 20 augustus 1947,
tot vervanging van het laatste lid van paragraaf 2, 4°, 26 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 1 van het besluit van de Regent van 15 october 1947, genomen in uit"
voering \·an voormeld artikel 3 van de
wet van 20 augustus 1947, doordat het hof
van beroep beslist dat voor de tot drmik·
slijterijen dienende onroerende goederen
die aan verweerster toebehoren, ter zake
van afschrijvingen het op de nijverheiclsgebouwen toepasselijke stelsel mag toegepast worden, en dat de vennootschap dus
terecht die onroerende goederen herschat
heeft en de afschrijvingen op de herschatte vrijs heeft verricht, dan wanmie1•
nit de termen van artikel 3 van· de wet
van 20 augustus 1947 en van artikel ·1 van
het besluit van de Regent van 15 october
1947, genomen inuitvoering van voormeld
artikel 3 van de wet van 20 augustus
19c!7, blijkt dat, buiten de nijverheids-.,
handels- of landllouwtoerusting en het tot
nijverheids- of handelsdoeleinden dienend
mobilair, enkel mogen afgeschreven worden op een herschatte beleggings- of kost"
waarde de met de nijverlleidstoerusting
gelijkgestelde nijverheidsgebouwen, dit
wil zeggen de al·dan niet vaste machines,
werktuigen en toestelleil met toebehoren 1
alsmede de industriele vaste goederen;
dat dus van het voordeel van de afschrijYing op de herschatte beleggings- of kostwaarde uitgesloten zijn de gebouwen
welke niet het karakter hebben van nijverheidsimmobilisatien die. met de nijverheidstoerusting kunnen geli jk gesteld
worden :
Overwegende <lat artikel 3 van de wet
van 20 augustus 1947 bepaalt dat, met betrekking tot de nijverheids-, handels- of
landbouwtoerusting alsmede tot de ermede gelijkgestelde verkregen of tot
stand gebrachte nijyerheidsgebouwen ... ,
de afschrijving mag worden berekend op
een belegg·ings- of kostwaarde herschat
binnen de perken en termijnen en onder
de voorwaarden te bepalen bij koninklijk
besluit; dat artikel 1 van het besluit van
de Regent van 15 october 1947, genomen
in uitvoering van voormelde wet, in paragraaf 2, onder cc ... het materieel en de
ermede gelijkgestelde nijverheidsgebouwen » verstaat cc de al dan niet vaste machines, werktuigen en toestellen met toebehoren, zomede de nijverheidsimmobilisatien en het tot nijverheids- en handelsdoeleinden gebruikt mobilair, welke, als
't ware, deel van de outillering uitmaken
en aan spoedig verval of sleet onderhevig
zijn » en dat het in paragraaf 2 bepaalt :
cc zijn over het algemeen uitgesloten van
. het voordeel van de afschrijving ... de ter-

-452reinen zomede de gebouwen die niet het
ll;arakter van met outillering gelijkgestelde nijverheidsimmobilisatiioin hebben en
inzonderheid tot woning of burelen dienen; dit geldt eveneens voor het mobilair
waarvan woningen en burelen zijn voorzien, portefeuille, brevetten, fabrieksmerken, handelsfonds, clientele en naam der
firma ... >> ;
Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de tot drankslijterijen dienende onroerende goederen die aan de
verwerende brouwerij toebehoren of zelfs
door haar in huur genomen zijn of waarover contracten ·van uitsluitend verbruik
gesloten zijn, en die dienen tot het afzetten van haar producten, behoren aangezien te worden als onontbeerlijke hulpmiddelen tot de productie en mitsdien onder het ov de « nijverheidsgebouwen »
toepasselijk regime kunnen vallen, waarvan een uitvoeringsbesluit het begrip niet
mag verengen;
Overwegende dat de wetgever tot het
voordeel der herschatting enkel toegelaten heeft de toerusting en de ermede gelijkgestelde nijverheidsgebouwen, dit wil
zeggen de gebouwen viraarin gefabriceerd
wordt;
Dat zijn voornemen zich aan dit begrip
te houden blijkt uit de omstandigheid dat
hij de term cc nijverheidsgebouwen » in de
plaats gesteld heeft van de term <<bedrijfsimmobiUen », die in de wet van
13 juli 1930, betreffende hetzelfde voorwerp, voorkomt;
Dat uit de parlementaire voorbereiding
blijkt dat de wetgever, zijn standpunt
verklarende betreffende het punt of de
tot handelsdoeleinden gebruikte onroerende goederen eventueel krachtens deze
wet mochten herschat worden, formeel
verwezen heeft naar de regels welke toegepast zijn bij de herschatting van de afschrijvingen aangenomen krachtens voormelde wet van 1930, zoals zij opgegeven
werden in artikel 1 van het koninklijk
uitvoeringsbesluit van 12 october 1930,
waarvan artikel 3 van het besluit van de
Regent van 15 october HJ47, het enig ten
deze toepasselijk besluit, hetwelk .uitdrukkelijk melding maakt van de nijverheidsgebouwen in tegenstelling tot de onroerende goederen welke gewoon bedrijfsilllillobilien zijn, de bepalingen zonder
meer overneemt;
Overwegende dat de nadere vercluidelijking·en welke in cle loop van de voorbereidencle werkzaamheden gegeven werden
hetreffende de clraagwijdte van artikel 3
van de wet van 20 augustus 1947, en
welke door de wetgevende kamers uitdrukkelijk goedgekeurd werden, de letterlijke herhaling zijn van de bepaling van
artikel 1 yan het koninklijk l>esluit van
12 october 1930, die op hanr beurt door

artikel 1 van het besluit van de Regent
van 15 october 1W7 j_s overgenomen ;
Waaruit volgt, enerzijds, dat het uitvoeringsbesluit van 15 october 1947 het
begrip van met de outillering gelijkgestelde << nijverheidsgebouwen », dat door
de wet van 20 augustus 1947 overgenomen
is, geenszins verengd heeft, en, anderzijds, dat deze wet van de herschatting,
zoals zij bij haar artikel 3 bepaald en in
artikel 1 van het besluit van de Regent
van 15 october 1947 nader olllSchreven is,
de drankslijterijen uitgesloten heeft
waarover het bestreden arrest hanclelt en
die dienen tot het afzetten van de produce
ten der brouwerijen ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het de aanslagen vernietigt in de mate dat er geen rekening
gehouden is met de afschrijving op de
herschatte waarde der onroerende goederen; zegt dat van onderhavig arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Iiof van beroep te Brussel.
25 februari 1958. - 2• kamer. - Voorz·itter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggever,
H. Delahaye. - Gelijlcl7~ide-nde oo-nolusie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.

2" KAMER.
1o

25 fehruari 1958

INKOMSTENBELASTINGEN. BEROEP VOOR RET HOF VAN BEROEP. -PERKEN VAN RET Gli:SCHIL.

2°

INKOlVISTENBELASTINGEN. EJXTRABELASTING. AFTREKBAAR MINIMUM
VOOR HET REFERENTIETIJDPERK VASTGESTELD
DOOR ARTIKEL 5, PARAGRAAF 6, VAN DE WET
VAN 16 OCTOBER 1945. BELASTINGSCHULDIGE DIE GEDURENDE RET BELASTBAAR TIJDPERK GEEN ANDERE BEDRIJFSACTIVITEIT HAD
DAN DIE VAN LOONTREKKENDE. ~ ACTIVITEIT
DE BELASTBARE INKOMSTEN NIET OPGEBRACHT
HEBBENDE. WETTELIJKE WEIGERING VAN
DE AFTREKKING.

1o 1-Vanneer de belastingsohuldige, in zijn
1·eolamatie tot de d·i1·eot01t1' der direote
belasUngen gerioht, enkel voorgehouden
heeft d\tt de wet aan de adrn'in:istrat-ie
niet toeliet in de vennoedelij Ice be lastbare g?lonclslag een sam die de gezinst~itgaven vertegenwoordigde te inolude?'en, beslist het hof van be1·oep, waarbij
een beroep {egen de beslissing van de
directem· aanhangig wordt gemaalct,
wettelijlc dat de . betwisting; voo1· cle
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eerste maal v66r het hot voorgebraoht,
die het bedrag betrett van dergelijke
uitgaven, nieuw is en, derhaZve, niet
ontvanlcelijlc, dan wanneer de direoteur
niet ambtshalve over deze vraag b'eslist
had (1).
2" Weigert wettelijk het attrekbaar minim1tm voor het reterentietijdperlc vastgesteld door artikel 5, paragraat 6, van de
wet van 16 october 1945 aan een belastingsohuZdige die de ewtrabelasting versohuZdigd is tqe te kennen, het hot van
beroep dat, 1t~tspraak doende over een
beroep tegen de beslissing van de direoteur der beZastingen, vaststeZt, enerzijds, dat die belastingsohuZdige, ged1trende het beZastbaar tijdperk, geen ande1·e bed1ijtsaotiviteit gehad had rlan
die van loontreklcende, en, anderzijds,
dat deze aotiviteit de belastbare inkomsten niet opgebraoht heett (2).
(SEVRIN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 1315,
1317, 1319, 132{), 1322, 13-19, 1350, 1352, 1353

van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 (inzonderheid 2, eerste tot derde parag;aaf) en
19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 25 van de w:etten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van
12 september 1936, en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten van 3 juni 1941 en
31 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, doordat het bestreden arrest, om te beslissen dat aanlegger de hoedanigheid van belastingschuldige in de extrabelasting had, verklaart dat het volstaat te bewijzen dat
hij in de loop van het belastbaar tijdperk
inkomsten of baten genoten heeft welke
om reden van welke omstandigheden ook
een exceptioneel karakter vertonen en in
de perken van artikel 2, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945 vallen, en vervolgens zegt dat, ten deze, de hoedanig!Jeid van belastingschuldige blijkt : 1) uit
(1) Verbr., 1 april 1956, redenen (Bull. en
1956, I, 830).
(2)Verbr., 10 december 1957 (supra, biz. 216;
Bull. en PASIC., 1958, I, 382).

PASIC.,

de vergelijking van de activa bij het begin en het einde van het belastbaar tijdperk, Welke wegens zijn aanzienlijkheid
van ~en exceptioneel accres laat blijken;
2) mt het ontbreken van iedere andere
bedrijfsbezigheid dan die van loontrekk~nde; 3) uit het ontbreken van een aangrfte betreffende die activa in de loop van
het referentietijdperk, en 4) hieruit dat
d~ ver_r!'wgensacc~·essen niet gerechtvaardrgd zrJn door mt de belastbare materie
gesloten inkomsten of andere elementen
om tenslotte uit deze omstandigheden af
t~ leiden dat de in october 1944 aan het
llcht gekomen activa een feitelijk vermoeden opleveren op grond waarvan mag
besloten worden tot het bestaan van onder de extrabelasting vallende inkomsten
dan wanneer de administratie, vooralee~
de vermoedens van de wet van 16 october
1945 te mogen inroepen, verplicht is vooraf. de hoedanigheid van belastingschuldige
biJ de persoon die zij wil aanslaan te bewijzen,, ~n dan. wanneer dit bewijs slechts
kan bllJken mt bekende feiten waaruit
met zekerheid het verkrijgen van belastb~re i_nko~~ten mag worden afgeleid, en
met mt gerJkte formules, ongegronde verklaringen of vage en algemene beschouwingen, zodat het arrest de bewijslast
onwettelijk omgelegd heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de hoedanigheid van belastingschuldige bij aanlegger blijkt: « 1) uit
de _verge_l~jking va;n de bedrag-en van zijn
actrva brJ het begm en het einde van het
belastbaar tijdperk, welke wegens hun
aanzienlijkheid van een exceptioneel vermogensaccres laat blijken hetwelk noch
door de aangifte in de gewone belastingen, noch door een aangifte ingevolge de
wet op de fiscale amnestic kenbaar gemaakt werd ; 2) uit het ontbreken van
iedere andere bedrijfsbezigheid dan die
van loontrekkende; 3) uit het ontbreken
van een aangifte betreffende die activa
in de loop van het referentietijdperk )) ·
dat het arrest in dezelfde gedachtengang
eraan toevoegt « da t de niet onder de extrabelasting vallende bezoldigingen van
loon- of weddetrekkende de vastgestelde
vermogensaccressen niet rechtvaardigen ·
dat deze accressen evenmin gerechtvaar:
digd worden door inkomsten nit roerende
of onroerende goederen, door het te gelde
maken van een kapitaal of door andere
uit de belastbare materie gesloten inkorilsten ));
Overwegende dat uit deze uiteenzetting
blijkt da t het arrest zijn beslissing niet
steunt op geijkte formules of vage en ale
gemene beschouwingen zoals aanlegger
beweert, doch op bepaalde gronden die
rechtstreeks op aanleggers geval betrekking hebben;
Overwegende dat het arrest- mitsdien
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wettelijk de beslissing gerechtvaardigd
heeft dat aanlegger de hoedanigheid van
belastingschuldige in de extrabelasting
had, en dat het geenszins de, bewijslast
omgelegd heeft;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 yan de
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 1315,
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 2 (inzonderheid 2, par. 3),
19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in
oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, winsten en baten, 61 (inzonderheid
61, par. 3), 65, 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit
van 12 september 1936, en, voor zoveel als
nodig, bij de besluiten van 3 juni 1941 en
31 juli 1943 en bij ]+et besluit van M Regent van 15 -januari 1948, 6, 7 en volgende
van de wet van 6 september 1895, vervangen door de wet van 23 juli 1953, doordat
het bestreden arrest, om te beslissen dat
de, door aanlegger aangaande de gezinsuitga ven voorgebrachte grief een nieuwe
v'66r het hof van beroep niet ontvankelijke eis uitmaakt, verklaart dat bew11Ste
grief niet in de reclamatie is voorgebracht en dat' de directeur hem niet van
ambtswege onderzocht heeft, clan wanneer de grief aangaande de gezinsuitgaven voorgebracht wercl in de reclamatie,
geclagtekencl 31 mei 1950 en door aanlegger op 1 juni 1950 ingediend, welke in de
beslissing van de directeur cler belastingen vermeld staat als g·elclig· ing·ediencl en
waaraan in aanleggers hoofclconclusies
herinnercl worclt, zoclat het hof van beroep, door te weigeren de grief ten grande
te onderzoeken en uitspraak m·over te
doen, in zijn wettelijke opdracht te kort
kwam, en zo<lat het bestreden arrest bovendien <le bewijskracht miskent van de
akten (inzon<lerheid van de reclamatie
van 31 mei 1950 en van aanleggers hoofdconclusies) en van het gerechtelijk contract, en in dit opzicht niet met redenen
omkleed is :
Overwegende dat aanlegger in zijn aangifte van 31 mei 1950 deed gelden clat de
administratie t< geen rekening mocht houden met de private uitgaven om eventueel
de grondslag van de extrabelasting op de
oorlogswinsten te bepalen ll;
Overwegende dat hij v,66r het hof van
beroep, met prijsgeving van het middel
dat opkwam tegen het principe zelf van
de toevoeging der gezinsuitgaven, voor
de eerste maal gesteld heeft dat het bedrag dezer uitgaven, ,zoals het door de
administratie berekend was geworden,
verkeerd was;

Overwegende dat het arrest uit deze
elementen wettelijk' heeft kunnen afleiden dat de in de reclamatie voorgebrachte
betwisting tot de principevraag beperkt
was en alclus, zonder de bewijskracht van
de ingeroepen stukken te schenden, heeft
kunnen laten gelden dat de v66r het hof
van beroep gebrachte betwisting 'een
nieuw karakter had en bijgevolg i:liet ontvankelijk was ;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 1315,
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 (inzonderheicl 2, par. 1, littera D), 4 (inzonderheid 4, par. 1), 5 (inzonderheid 5, par. 6 en 7) en 19 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting op de ;in oorlogstijcl
behaalde exceptionele inkomsten, ,winsten
en baten, 1' en 7 van de ,wet van 30 mei
1949 betreffende de speciale en lmitengewone belasting, 25, (inzonderheid 25,
par. 1, 1°), 61 (iiizonderheid 61, par. 3),
65, 66 en 67 van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij het koninklijk besluit van 12 september 1936, en, voor zoveel als nodig, bij de
besluiten van 3 juni 1941, en 31 juli 1943
en bij het besluit van de Regent van _
15 januari 1948, 6, 7 en volgende van de
wet van 6 september 1895, vervangen door
de wet van 23 juli 1953, 1) doordat het
bestreden arrest, om te beslissen dat de
grief van aanlegger betreffende de referentiewinst niet ontvankelijk is, zich ertoe beperkt te verklaren dat die grief
niet ontvankelijk is, « evenals ll de grief
aangaande de gezinskosten (dit wil zeggen, 'blijkbaar, als nieuwe eis), en dat
aanlegger er door zijn brief van 27 september 1952 uitdrukkelijk van afgezien
heeft, a) dan wanneer de grief betreffende de referentiewinst als subsidiaire
eis was voorgebracht in de reclamatie die
aanlegger op 27 september 1952 ingediend
had, zodat het bestreden arrest, door het
geschrift van 27 september 1952 tegen de
tekst ervan in te verklaren, de bewijskracht van deze akte miskent; b) dan
wanneer aanlegger in zijn tweecle aanvullende conclusies betoogde dat de wet van
30 mei 1949 bij artikel 7 de herziening
van ambtswege gelast van alle aanslagen,
gevestigd krachtens de oorspronkelijke
tekst van de wet van 16 october 1945, en
hieruit valt af te leiden dat het toekennen van de minimumreferentie van openbare orde is en dat de vraag door het hof
van beroep van ambtswege dient te worden opgeworpen, zodat de bewoordingen
van het bestreden arrest, hetwelk geheel
nalaat dit deel van de conclusies te be-
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te zien wat tot de beslissing van het hof
van beroep op dit punt geleid heeft, en
zodat het arrest mitsdien nalaat een antwoord te verstrekken op een wezenlijk
punt van de eis, de bewijskracht van de
akten en het gerechtelijk contract miskent en niet met redenen omkleed is ;
c) en dan wanneer de artikelen 1 en 7
van de wet van 30 mei 1949 de herziening
van ambtswege van de aanslagen gevestigd krachtens de oorspronkelijke tekst
van de wet van 16 october 1945 en de toekenning van de minimumreferentie, zelfs
door het hof van beroep, indien de directeur der belastingen bewuste referentie
niet mocht verleend hebben, voorschrijven; 2) en doordat het bestreden arrest
de grief betreffende de referentiewinst
niet gegrond verklaart, omdat aanlegger
niet bewijst dat de vastgestelde vermogensaccressen van een bedrijfsactiviteit
voortkomen, dan wanneer, zo de voorwaarde tot het aftrekken van een referentiewinst het werkelijk uitoefenen is
van een bedrijfsactiviteit die de belastbare inkomsten kan hebben opgebracht,
het uitoefenen van een bezoldigd beroep
volstaat voor het rechtvaardigen van de
aftrekking, indien bewezen is dat de belastbare inkomsten ervan kunnen voortkomen :
Overwegende dat het uestreden arrest
weigert de referentiewinst toe te kennen;
Overwegende dat het enerzijds vaststelt
dat aanlegger geen andere bedrijfsactiviteit had dan die van loontrekkende en,
anderzijds dat deze activiteit geen belastbare inkomsten opgebracht heeft;
Ove1;wegende dat het dus wettelijk geweigerd heeft de aftrekking van de referentiewLnst toe te staan;
Overwegende dat de in het middel uiteengezette grieven mitstlien van belang
ontbloot zijn;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van tle
Grondwet, H1 en 470 van het vVetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 1315,
1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2
(inzonderheid 2, par. 3) en 19 van de wet
van 16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting· op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten, wiJisten
en baten, 25, 61,- paragraaf 3, 66 en 67
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 12 septembeT 1936
en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten
van 3 juni 1941 en 31 juli 1943 en bij besluit van de Regent van 15 jannari 11148,
doordat het bestreden arrest, om te . beslissen dat aanlegger zijn vermogeJll?aC•

cressen niet kan rechtvaardigen door het
verkopen, tijdens de oorlog, van 83 gouden ponden sterling en 117 Franse goudstukken, na in feite vastgesteld te hebben
dat aanlegger die stukken v66r de oorlog
bezat, verklaart dat niets bewijst dat zij
tijdens de oorlog verkocht werden, behalve het getuigschrift nr 4 van het door
aanlegger neergelegd dossier, welk getuigschrift « hierboven afgewezen 11 wordt, dit
wil zeggen door het arrest afgewezen
werd in de gronden betreffende het bezit
in baargeld van aanlegger op 1 januari
1940, dan wanneer, zo het arrest verklaart het getuigschrift n• 4 af te wijzen,
dit uitsluitend geschiedt ten aanzien van
het bewijs van het liggend geld dat aanlegger in 1940 in zijn bezit had en omdat
dit stuk niet de redelijke overtuiging gaf
dat bewust baargeld aanlegger toebehoorde, zodat het bestreden arrest, hetwelk enerzijds vaststelt dat de goudstukken aanlegger v'oor de oorlog toebehoorden en anderzijds dat het verkopen van
die gouden munten tijdens de oorlog door
het getuigschrift nr 4 bewezen is, door
desondanks te weigeren de eis betreffende
die goudstukken in te willigen om een
reden welke enkel tot het baargeld in
Belgische franken betrekkelijk is, zich
tegenspreekt, de regelen der bewijslevering schendt, de bewijskracht van de akten miskent en niet met redenen omkleed
is :
Overwegende dat aanlegger het bewijs
van zijn vermogensaccressen wilde bijbrengen door het feit, enerzijds, dat op
1 januari 1940 zijn baargeld in Belgische
franken 445.000 frank beliepen en, anderzijds, dat hij tijdens de oorlog 83 gouden
ponden sterling en 117 Franse goudstukken verkocht had;
Overwegende dat naar luid van het getuigschrift nr 4 aanlegger op 1 juni 19-!0
95.000 Belgische frank in Franse franken
had laten omwisselen en 117 Franse goudstukken verkocht had;
Overwegende dat llet llof van beroep,
de vraag der activa in Belgische franken
onderzoekend, het getuigschrift nr 4 verwerpt om de reden dat het « geen redelJ.jke overtuiging geeft dat de omgewis~
selde sommen verzoeker toebehoorden ll ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
vervolgens het verkopen van de goudstukken belmndelend, erop wijst dat « zo
het uitgemaakt is dat verzoeker v66r de
o01·log 83 gouden _ponde:p_ sterling en 117
Fransc goudstukken bezat, niets bewij13t
dat die waarden tijdens de OOl'log verkocllt werden (behalve het hierboven
afgewezen ·getuigschrift n• 4) ; dat het
niet aangeven van clie stukken in octol;Jer :19;±4 _niets · bewijst, aangezien die acti,va de- enige ,waren die gemakkelijk kon-
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Dat het hof van beroep alclus vaststelt
dat het getuigschrift nr 4 een bewijs ervan oulevert clat de Franse gouclstukken
tijclens cle oorlog verkocht zijn;
Dat het evenwel clit bewijs verwerpt
door aan te cluiden dat het te voren afgewezen werd;
Overwegende echter dat het getuigschrift nr 4 als bewijs ten aanzien van
de liggende bedragen in Belgische franken niet gesteund is op een gebrek van
het getuigschrift .zelf doch op het ontbreken van afdoend karakter ervan aangaande een bepaald feit dat vreemd is
aan de vraag der Franse goudstukken;
Dat anderzijds de beschouwing van
ontkennende aard betreffende het nietaangeven van de stukken in october 1944
de beslissing van de rechter over de grand
niet rechtvaardigt;
Dat het hof van beroep mitsdien zijn
dispositief niet gerechtvaardigd heeft of
het althans heeft gesteund op tegenstrijclige of dubbelzinnige redenen, wat met
het ontbreken van redenen gelijkstaat;
Over het vijfcle middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, 1315,
1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2
(inzonderheid 2, par. 3) en 19 van de. wet
van 16 october 1945 betreffende de extra-·

belasting op de in oorlogstijd behaalde
exceptionele inkomsten, winsten en baten,
25, 61, paragraaf 3, 66 en 67 van de wetten betreffende de inkomstenbeiastingen,
samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 12 september 1!J36, en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten van 3 juni
1941 en 31 jnli 1943 en bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
het bestreden arrest, om te beslissen dat
de verantwoordingen omtrent activa, van
schenkingen van aanleggers vader voortkomend, enkel kunnen aangenomen worden ten belope van 162.268 frank, na aftrekking van de lasten welke ze hebben
bezwaard, verklaart dat aanlegger, die
zich tegen het aftrekken van de lasten
verzet, tot staving van zijn eis geen document of verantwoording bijbrengt, dan
wanneer aimlegger in zijn conclusies deed
gelden dat alle lasten van zijn vader betaald. waren geworden niet door diens
inkomsten, doch door bijkomende voorafnemingen bij de vennootschap << SeVI·in
et Migeot », en dat 26.000 frank belastingen op de 30.!182 frank lasten na het belastbaar tijdperk werden betaald, zodat
de termen van het bestreden arrest, hetwelk nalaat op dit deel der conclusies
een duidelijk antwoord te verstrekken,
geen mogelijkheid bieden in te zien wat

tot de beslissing van het hof van beroep
op dit punt geleid heeft :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt « dat verzoeker, die zich tegen
het aftrekken van die Iasten (die welke
de schendingen van de vader bezwaarden)
verzet, tot staving van zijn eis geen document of verantwoording bijbrengt; dat
ltij integendeel in zijn brief van 10 october 1!J47 aan de controleur (stuk IX/14)
uit dien hoofde slechts op· de som van
156.000 frank aanspraak maakte »;
Dat aldus blijkt dat het hof van beroep, om de eis van aanlegger te verwerpen, steunt op het niet bewijzen van zijn
beweringen en op de inhoud vim zijn
eigen vroegere aanspraken ;
Dat cleze beschouwingen duidelijk ZlJn
en de duisterheid niet 'vertonen welke
aanlegger eraan toeschrijft;
Overwegende dat het mi<ldel feitelijke
grondslag mist;·
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het, uitspraak doende over de stelling, door aanlegger voorgebracht aangaande het verkopen door hem van 117 Franse goudstuk•
ken tijdens de om·log, deze eis verworpen
heeft; beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt aanlegger tot de drie vierde
en de Staat tot een vierde der kosten;
verwijst de aldus bel)erkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel;
25 februari 1958. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl voorzitter.
V erslaggever,
H. Valentin. - Gelijkl·widende conclu.sie,

H. F. Duman, advocaat-generaal.
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KAMER. -

25 februari 1958

OVEREENKOMST. voERING. - BEGRIP.

CoNTRACT VAN ZAAK-

Het contract van zaalcvoering, dat niet
door de wet bepaald wordt, sluit niet
noodzakelij k het bestaan in tussen partijen van een bctnd van ondergeschiktheid diie een overeenkomst van hu.ur van
diensten kenmerkt (1).
(1) FREDERICQ (Traite de droit commercial,
bd. II, biz. 117), en CALAIS en WINDEY (La taxe
p1•ojessionnelle biz. 85, nr 213), honden voor
dat het contr;ct van zaakvoering een contract
is. van huur ran diensten gemengd met lastgevmg.
,
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lDE BISSCHOP, T. BELGISCHE S1"AAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 25, paragraaf 1, 1 o
en 2°, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 5
van het koninklijk besluit van 2(} juli
1955 tot ordening van de wetten betreffende het bediendencontract en van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht van de onderhandse akten, doordat de winsten welke
aanlegger gehaald heeft door zijn activiteit als zaakvoercler van de cc Societe immobiliere generale Ixelloise '' door het bestreden arrest geacht zijn te behoren tot
de inkomsten met een koophanclelskarak·ter, aangecluid in artikel 25, paragraaf 1,
1°, van de samengeschakelde wetten, in
steele van tot de bediendeninkomsten bedoeld in artikel 25, paragraaf 1, 2°, a,' van
dezelfde wetten, dan wanneer het bestreden arrest, om tot deze oplossing te komen, enkel steunt op de ontlecling die het
gedaan heeft van het contract van zaakvoering dat op 2 juni 1947 gesloten werd
tussen aanlegger en voormelde vennootschap, en dan wanneer, daar de verschillende termen in die ontleding niet afdoende zijn aangezien zij zowel passen
in geval van een bediendencontract als
van enigerlei koophandelscontract, bewuste ontleding er mitsdien toe leidt de
natuur van het contract van zaakvoering
van 2 juni 1947 te miskennen, hetgeen
een misbruik uitmaakt van de soevereine
beoordelingsmacht van het 'hof van beroep:
Overwegende dat het bestreden arrest,
de overeenkomst, genoemd cc contract van
zaakvoering '' en gesloten tussen de cc Societe immobiliere Ixelloise '' ter enere en
aanlegger ter andere zijde, verklarend
beslist dat de cc inkomsten die deze ver~
krijgt uit het exploiteren en besturen van
het hotel-restaurant cc Le Berger ... ll over welke exploitatie de voormelde overeenkomst was gesloten - inkomsten zijn
aangeduid in artikel 25, paragraaf 1, 10:
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en geen
inkomsten van cc personen bezoidigd door
een derde, zonder verbonden te zijn door
een aannemingscontract ,, ;
.
Overwegende dat het contract van zaakvoering niet noodzakelijk, zoals aanlegger betoogt, het bestaan insluit van een
band van ondergeschiktheid die een overeenkomst van huur van diensten kenmerkt;.

Overwegende dat, vermits het begrip
cc contract van zaakvoering '' door de wet
niet bepaald is, het op de rechter over de
grond r~~tte uit de bedingen van het tussen partlJen gesloten contract de aard af
te le1den van de rechtsbetrekkingen welke
tussen die partijen bestonden en hieruit
tot het al dan niet bestaan va~ de rechtstoestand, bedoeld in artikel 25 para
graaf 1, 2°, a, van de samengeschakeld~
wetten te besluiten;
Overwegende dat de rechter over de
grond, dit contract onderzoekend zonder
in tegenspraak te vervallen met' de ter~en ervan, er op wijst dat erin bedongen
IS : 1° dat aanlegger een cc zaakvoeringsrekening ll bijhoudt welke cc de ontvangsten en verkopen '' alsmede de cc uitgaven
kosten en voorafnemingen '' vermeldt'
welke voorafnemingeri onder meer be~
staan in een vergelding van 2.000 frank
per dag die de vennootschap toekomt en
20.000 frank per maand die aanlegger toekomt cc als va~te bezoldiging ''; 2° dat het
eventueel batlg saldo van die rekening
ten belope van 10 t. h. aan de vennootschap toekomt, terwijl het overblijvende
naar aanlegger gaat, cc met dien verstande
dat het totaal bedrag van diens bezoldigingen. ~iet l~ger dan 1.000 frank per dag
mag ZlJn en dat de eventuele verliezen
ten laste van de vennootschap komen »;
3° dat het personeel van de onderneming
door aanlegger in dienst wordt genomen
en cc in zijn dienst, en niet in dienst van
de vennootschap is Jl; 4° dat aanlegger
zowel de burgerrechtelijke als de strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt
voor elke overtreding van de wets- en reglementsbepalingen naar aanleiding van
het exploiteren van de onderneming;
Overwegende dat het arrest bovendien
erop wijst dat aanlegger in eigen naam
en in sommige opzichten op zijn eigen
verantwoordelijkheid de daden tot productiefmaking van het liandelsfonds moet
verrichten, terwijl de persoonlijkheid van
de vennootschap die de eigenares van het
fonds is bij het verrichten van· die uiteraard commercH\le daden enkel blijkt naar
aanleiding van de aankopen die zij eventueel zelf zou doen ;
Overwegende dat de rechter over de
grond insgelijks laat gelden dat, al was
aanlegger verplicht aan de eigenares van
het fonds zaakvoeringsrekeningen over te
leggen, er uit het in verband brengen van
deze clausule met de andere bedingen van
het contract blijkt dat zij generlei band
van ondergeschiktheid insluit;
Overwegende dat de rechter uit deze
ontleding van het contract kon afleiden
dat aanlegger, wat de door hem uit de
exploitatie verkregen inkomsten aangaat,
geen persoon cc bezoldigd door een derde,
zonder verbonden te zijn door een aanne-

-458mingscontract >> is en dat die inkomsten
integendeel tot diegene behoorden welke
in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wetten bedoeld zijn ;
Overwegende dat de door aanlegger ingeroepen omstandigheid dat, naar luid
van het contract zelf, hij niet betrokken
is in de verliezen, niet kenmerkend is
voor het bestaan van een verband van
ondergeschiktheid hetwelk artikel 25, paragraaf 1, 2°, a, van de samengeschakelde
wetten toepasselijk maakt, en dat zij ter
zake evenmin onverenigbaar is met het
begrip van handelsexploitatie dat het
arrest aangenomen !weft;
Overwegende dat het middel niet kan
ingewilligd worden ;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleg·ger tot de kosten.
25 februari 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H, Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
TT ersla,qgever,
H. Rutsaert. - Gelijlcl!tidende conclttsie,
H. F. Dnmon, advocaat-generaal.
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BELGISCH CONGO. - BEROEP. -BuRGERLI.TKE ZAKEN. - ARREST DAT EEN VONNIB VAN ONBEVOEGDHEID HERZIET. - EVOCATIE VAN DE GROND. - VoORWAARDE.
In bu.rgerUjlce zalcen, mag een hof van
beroep van Beloisch Congo, dat een
vonnis herziet een exceptie van bevo·eoclheid inwilligende, de grand slechts evoceren op voorwaarcle een e·indnitspraak
over cleze door -hetzelfcle arrest te geven; het lean zich niet beperlcen op een
element van de grand ttitsprnalc te doen
en het overi,qe nanr cle ee1·ste rechter
te verwijzen (1). (Ordonnantie van
14 mei 1886, art. 57bis; decreet van

12 juli 1923.)
(N. V. SCHINDLER EN ole, T. ORLANDI.)
ARREST.
HET HOF; -· Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Leopoldstad;
Overwegende dat nit de stnkken waarop het hof vermag acht te slaan blijkt
dat de door verweerder ingestelde vordering in hoofdorde ertoe strekt ten nadele
van aanlegster een overeenkomst van vertegenwoordiging ontbonden te doen verklaren welke tussen partijen zon gesloten
(1) Zie nota onder het arrest in Bull. en
1958, I, 711.

PASIC.,

zijn, met veroordeling van aanlegster tot
schadevergoeding nit hoofde van die outbinding, in subsidiaire orde, tot veroordeling van aanlegster tot schadevergoeding nit hoofde van een aqniliaanse font
die zon bestaan in de ongerechtvaardigde
verbreking van « onderhandelingen met
het oog op een contract >> ;
Overwegende dat de Rechtbank van eerste aanleg te Leonoldstad zich onbevoegd
rntione loc·i verklaard . heeft om van de
hoofcleis kennis te nemen en de snbsicliaire eis niet gegron<l verklaard heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
dit vonnis te niet gedaan heeft, alc1us de
eerste rechter als bevoegd aanziend, de
hoofdeis ontvankelijk en gegrond verJrlaar<l heeft en de zaak naar de rechtbank te Leopoldstad verwezen heeft opdat uitspraak worde gedaan over het bedrag der schadevergoe<ling;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 33, 201 en 202
van titel I van boek I van het Congolees'
Bnrgerlijk Wetboek, waarvan de tekst bij
het decreet van 30 juli 1888 gevoegd is,
108 van titel II van de decreten betreffende de rechterlijke inrichting en de bevoegdheid, samengeordend door en gevoegd bij het koninklijk beslnit van
22 december 1934, 116 van titel II van het
decreet van 9 juli 1923 op de rechterlijke
inrichting en de bevoegdheid, en 20 van
de wet van 18 october 1908 op het beheer
van Belgisch Congo, doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest beslist heeft
dat de Rechtbank van eerste aanleg te
Leopoldstad bevoegd was 1·ntione loci, om
de reden dat de beweerde litigieuze overeenkomst van 12 april 1952 te Leopoldstad
diende te worden uitgevoerd, dan wanneer artikel 12 van deze overeenkomst
bepaalt dat het domicilie, zowel voor de
leveringen als de betalingen, Luzern is;
waaruit de vennootschap << Schindler
et Ci• >J bij conclnsies afleidde dat de litigieuze overeenkomst, in de onderstelling
dat zij gesloten was, te Lnzern diende te
worden uitgevoerd en dat in ieder geval
voormeld artikel 12 diende te worden uitgelegd als geldend als keuze van domicilie
te Lnzern, zodat aileen de Zwitserse
rechtbanken territoriaal bevoegd waren
om van de betwistingen betreffende die
overeenkomst kennis te nemen (schending
van de in het middel aangednide bepalingen, uitgezonderd artikel 20 van de wet
van 18 october 1908 op ·het beheer van
Belgisch Congo) ; en doordat, tweede onderdeel, het bestreden arrest generlei
antwoord verstrekt heeft op de twee middelen die aanlegster in verbreking · bij
conclusies afgeleid had uit artikel 12 van
de litigienze overeenkomst, en mitsdien
niet wettelijk met redenen omk;leed is
(schending van artikel 20 van de wet van
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gisch Congo):
Overwegende dat aanlegster noch in
haar hoofdconclusies, noch in haar
tweede conclusies v<i6r het hof van be,
roep een argument trekt uit de tekst van
het beding 12, waarnaar in het middel
verwezen is, hetzij in zover uit dit beding
zou blijken dat de verbintenissen tot betaling en levering te Luzern dienen te
worden nagekomen, hetzij in zover het
een keuze van domicilie te Luzern zou
impliceren; dat in de conclusies van aanlegster v66r de 'rechter over de grond
evenmin verklaard is dat de door haar
v66r de eerste rechter genomen conclusies, waarin zij uit bewust beding een
argument afieidde, als herhaald worden
aangezien;
Dat het middel, voor zoveel het op de
schending van artikel 20 van de wet van
18 october 1\J08 steunt, feitelijke grandslag mist;
Dat voor zoveel het de schending van
de bewijskracht van voormeld beding
doet gelden, het niet ontvankelijk is;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 50 en 56 van
titel II van de ordonnantie van de administrateur-generaal in Congo op de rechtspleging· in burgerlijke en handelszaken
van 14 mei 1886, goedgekeurd bij het decreet van 12 november 1886, 57bis, in
titel II van die --ordonnantie ingevoegd
door artikel 2 van het decreet van 12 juli
1923 op het gerecht en de burgerlijke
rechtsvordering, en 20 van de wet van
18 october 1\J08 op het beheer van Belgisch Congo, doordat, eerste onderdeel,
het bestreden arrest, met· wijziging van
het beroepen vonnis, hetwelk een exceptie van onbevoegdheid aangenomen had,
de hoofdeis ontvankelijk en gegrond verklaard heeft en de zaak verwezen heeft
naar de eerste rechter opdat over de omvang van de schade uitspraak zou worden
gedaan, dan wanneer het hoger beroep
tegen een beslissing waarbij een exceptie
van onbevoegdheid a!).ngenomen wordt bij
de rechter in hoger beroep enkel de vraag
der bevoegdheid en niet de grond van ·het
geschil aanhangig kan maken (schending
van de in het middel aangeduide artikelen, uitgezonderd artikel 20 van de wet
van 18 october 1\J08 op het beheer van
Belgisch Congo), dat het slechts anders
kan wezen wanneer de- rechter in hoger
beroep zijn macht tot evocatie uitoefent
doch dat hij in dit geval geheel de grond
van het geschil door een zelfde beslissing
behoort af te doen (schending van voormeld artikel 57bis), waaruit :volgt dat het
bestreden arrest- de in het middel aangeduide teksten geschonden heeft, zowel
door kennis te nemen van de grond vp.n

het geschil, wat het hof van beroep niet
kon doen zonder te evoceren, ais door ten
dele over de grond te beslissen ingeval
het had. willen evoceren, wat het trouwens niet vermocht te doen naardien de
zaak niet in staat was om definitief beslist te worden; en doordat, tweede onderdeel, het onmogelijk is ten deze te. bepalen .of het Hof te Leopoldstad, door het
bestreden arrest, geacht heeft dat de zaak
door de overbrengende werking van het
hoger beroep bij hetzelfde -aanhangig was
dan wel geoordeeld heeft dat het van het
evocatierecht gebruik mocht maken ·
w:aar~1it volgt ~at het I;I_of van verbreking
met m staat Is om ZIJn controle uit te
oefenen en dat het bestreden arrest in dit
opzicht niet wettelijk met redenen omkleed is (schending van artikel 20 van de
wet van 18 october 1\J08 op het beheer
van Belgisch Congo) :
Overwegende, wat de hoofdeis betreft
dat het hoger beroep tegen het vonni~
waarbij de exceptie van bevoegdheid ingewilligd werd · enkel de betwisting omtrent de bevoegdheid bij het hof van beroep aanhangig maakte ;
Overwegende, voorzeker, dat artikel 57bis van de in het middel aangeduide ordonnantie van 14 mei 1886 het
hof van beroep, dat de beslissing van onbevoegdverklaring teniet deed, toestond
terzelfdertijd ten gronde uitspraak te
doen, doch op de voorwaarde dat het,
door dit arrest, een einduitspraak gaf
over het tussen partijen- hangende geschil;
Overwegende dat het bestreden arrest
door gedeeltelijk over de grond van het
geschil uitspraak te doen en door het overige naar de eerste rechter te verwijzen,
de in het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft;
Om die redenen, en zonder dat er granden aanwezig zijn tot het onderzoeken
van het derde middel waarvan het aannemen tot geen ruimere verbreking zou
kunnen Ieiden; verbreekt het bestreden
arrest, behalve in zover het de eerste
rechter bevoegd bevonden heeft om van
de hoofdeis van verweerder kennis te nemen; beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal geumakt worden on de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot drie vierde
der kosten en aanlegster tot het overblijvende vierde; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Elisabethstad.
27 februari 1\J58. - 1" kamer. - Foorz-itte·r, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggever, H. Piret. Gelijlcl~tidende conclltsie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleite·r, H. Simont.
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.AFSTAND. BURGERLI.Jlill ZAKEN. AFSTAND VAN DE VORDERING EN AFSTANQ VAN
DE AANLEG. 0NDERSCHEID.

2°

.AFST.AND. BURGERLIJXE ZAXEN. AFSTAND VAN DE AANLEG. .AKTE VAN AFSTAND EEN VOORBEHOUD BEVATTENDE NOPENS
RET RECHT EEN OP DEZELFDE FEI'£EN GES'l'EUNDE NIEUWE PROCEDUUR IN TE STELLEN.
VOOHBEHOUD ZONDER WERKING OP RET
KARAKTER VAN DE AFS~'AND.

S0

.AFSTAND. BURGERLIJKE ZAKEN. VAN DE AANLEG. ZUIVERE AFSTAND. WEIGERING VAN AANVAARDING. RECHTER BEOORDELENDE OF DE WEIGERING
OP EEN WETTIGE REDEN GEGROND IS.

5° Het bewijs van de ,qegrondheid van een
wedereis ntst op de aan!egger bij we·
dereis. (Burg. Wetb., art. 1S15, eerste

lid.)
6° De t·eohter overweegt wette!ijlc dat het
bewijs van een negatief feit niet met dezelfde strilctheid als het bewijs van een
bevestigend feit behoeft te wot·den bijgebracht; dooh hij vermag niet de aanleggende partij van dit bewijs te ontstaan en cle tegenpnrtij het bewijs van
het tegengestelde positief feit op te legyen (5).
(DECHAMPS, T. DEBACKER.)

A~'S'£AND

ARREST.

vordering, is de afstand van de aanleg
sleohts een verzalcing van de vordering
zoals zij is ingeleid (1).
2° Een afstand van de aanleg, wellce geen
ander voorbeho7td bevat dan het reoht
een op dezelfde feiten geste7tnde nieuwe
prooedmtr in te stellen, is een Z7tivere
afstand,
dergelijk · voot·behottd
van
reohtswege bestaande (2).
so In geval. vctn weigering, door de tegenpartij, een Z7t.ivere afstand van de aanleg te aanvaarden, beoordeelt de reohter
of de weigering op een wettige reden
gegrond is (S). (Impliciete oplossing.)
4o Een wedereis, zelfs wanneer hij gesteund is op het melceloos en beledigend
lcaralctet· van tot staving van de hoofdeis aangevoet·de grieven, heeft een ander voorwerp dan het vet·werpen van
laatstgenoemde eis (4).

HE'L' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het bestreden arrest en nit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat verweerder twee eisen tot
scheiding van tafel en bed ingesteld had
en dat aanlegster bij wedereis geconcludeerd had tot scheiding van tafel en bed
ten nadele van haar echtgenoot; dat verweerder nadien zowel vo6r de eerste rechter als v66r het hof van beroep bij conclusies verklaarde van de door hem ingeleide aanleggen afstand te doen, onder
voorbehoud van zijn recht een oo dezelfde
feiten gesteunde vordering tot echtscheiding in te stellen; dat aanlegster weigerde deze afstand te aanvaarden; dat
het bestreden arrest, te dezen aanzien
het beroepen vonnis wijzigend, de afstand
van de aanleg decreteerde en, voor het
overige, het beroepen vonnis bevestigde
in zover het een datum vastgesteld had
waarop partijen ten gronde zouden concluderen en over de wedereis zouden pleiten;
Over beide middelen samen, het eerste,
afgeleid uit de schending van de artikelen 61, 75, 77, 78, 402, 40S van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering·, 251,
S06, 307, 1101, 1108, 11S4, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond-

(1) Raadpl. verbr., 12 avril 1956 (Bull. en
PASIC., 1956, I, 851); GARSONNET et CEZAR-BRu,
bd. III, nr 853.
(2) Raadpl. de conclusies van de H. procureur-generaal P. Leclercq v66r verbr., 18 mei
1933 (Bull. en PAsic., 1933, biz. 234 en volg.,
bijzonder b!z. 241); GARSONNET en 0EZAR-BRU,
bd. III, biz. 667, nota 10.
(3) GLASSON, TISSIER en MoREL, bd. II,
biz .. 608; GARSONNET en CEzAR-BRu, bd. III,
nr 859; CUCHE en VINCENT, P1·ocedure civile et
cornrnerciale, nr 569; BRAAS, Precis de procedtt~·e civile, bd. II, nr 1118; verbr., 8 november

1906 (Bttll. en PAsic,, 1907, I, 41); Fr. verbr.,
23 october 1945 (Dall. 1946, blz. 54); 23 october
1957 (Bulletin, chambres civiles, 1957, nr 316).
(4) Zie nota 4 onder het arrest in Bull. en
PASIC., 1958, I, 713.
(5) Raadpl. verbr., 20 maart 1947 (Arr.
Ve1'b1·., 1947, blz. 91; Bull. en PAsrc., 1947, I,
121); DE PAGE, bd. III, nr 734; CoLIN en CAPITANT, bd. II, nr 719; BEUDANT, bd. IX, nr 1162;
LARGUIER, «La preuve d'un fait negatif >>, Rev.
trim. de droit civil, 1953, biz. 1 en volg.
Zie nota 5 onder het arrest in Bull. en
PASIC., 1958, I, 713.

4° .RECHTSVORDERING.

BuRGERLIJKE ZAKEN. WEDEREIS. ·ANDER
VOORWERP HEBBENDE DAN RET VERWERPEN
VAN DE HOOFDEIS.

5°

BEWIJS. BuHGERLIJXE ZAKEN. WEDEREIS. BEWIJS VAN ZIJN GEGRONDREID OP DE AANLEGGER RUSTENDE.

6°

BEJWIJS. BUHGERLIJKE ZAXEN. BEWIJS VAN EEN NEGATIEF FElT. :MACHT
VAN DE HECHTER.

1° In tegenstelUng met de afstand van de

-461wet, doordat het bestreden arrest ondanks het verzet van aanlegster de afstand van de twee eisen tot scheiding van
tafel en bed (onder voorbehoud dezelfde
grieven in te roepen tot staving van een
eis tot echtscheiding) decreteert en beslist dat aanlegster niet mag eisen dat
door het te wijzen vonnis het roekeloos
en derhalve beledigend karakter zou in
het licht gesteld worden van de aanvoering der grieven, hoewel zij tot staving
van haar wedereis, welke, zoals het hof
erkent, mag vervolgd worden, dit roekeloos en beledigend karakter doen gelden
heeft als oorzaak van een scheiding van
tafel en bed, en doordat het arrest aldus
beslist omdat de rechter « noch de scheiding van tafel en bed mag toewijzen aan
de aanlegger die van zijn eis afstand
doet, noch hem deze niet onderzoch te eis
mag ontzeggen, indien de aanlegger oordeelt niet over de grand te moeten concluderen ''• dan wanneer de afstand door
de rechter niet mag gedecreteerd worden
zonder de toesternming van de verweerder indien hij onder een voorbehoud
plaats. heeft, en dat de verweerder, die
tot staving van een wedereis het roekeloos en derhalve beledigend karakter van
de tot staving van de hoofdeis aangevoerde feiten doet gelden, het recht heeft
in het belang van zijn eigen wedereis de
afstand te weigeren, zodoende de oorspronkelijke aanlegger in de verplichting
stellend de aangevoerde feiten te bewijzen of van dit bewijs af te zien en aldus
de gegrondheid van de wedereis te erkennen, wat·niet blijkt uit een afstand onder
het voorbehoud dezelfde feiten aan te
voeren tot staving van een nieuwe eis tot
echtscheiding, en dan wanneer de rechter
de aanlegger, die de gegrondheid van zijn
vordering niet bewijst, deze kan en moet
ontzeggen indien de verweerder zulks eist,
zowel wanneer de aanlegger weigert over
de grand te concluderen en de gegrondheid
van zijn vordering te bewijzen als wanneer hij in dit bewijs mislukt; het tweede, afgeleid uit de schending van de artikelen 251, 306, 307, 1101, 1108, 1134, 1168,
1170, 1174, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 61, 75, 77, 78, 402, 403 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, om de afstand te decreteren ondanks de weigering van aanlegster in verbreking - welke die weigering verantwoordde door het feit dat zij haar eigen
wedereis steunde op het roekeloos en derhalve beledigend karakter van de aanvoering van de grieven van oorspronkelijke
aanlegger, en welke stelde bijgevolg het
recht te hebben ze als zodanig te laten
berechten door het verwerpen, ten grande,
van de eis, ~ zijn beslissing rechtvaardigt door de redenen : 1) dat aanlegster
« in een identieke toestand zal verkeren

indien haar echtgenoot, zoals hij het zich
bij conclusies voorbehoudt, dezelfde grieven hervat tot staving, ditmaal, van een
eis tot echtscheiding '' en 2) « dat het anderzijds geintimeerde zal vrijstaan indien appellant zijn beslissing zonde~ gevolg laat, zelf om het bewijs door alle
rechtsmiddelen te verzoeken van de ongegrondheid van de grieven welke door de
man tot staving van zijn twee' eisen naar
voren zijn gebracht ''• dan wanneer de
eerste aldus ingeroepen reden verklaart
dat aanlegster geen nadeel ondergaat in-'
gevolge de afstand « indien ,, de oorspronkelijke aanlegger, die afstand wilde doen,
een nieuwe vordering instelt, en aldus het
ontbreken van nadeel doet afhangen van
een louter potestatieve voorwaarde bij de
oorspronkelijke aanlegger, en dan wanneer de tweede aldus ingeroepen reden
de bewijslast omlegt, door aanlegster,
oorspronkelijke verweerster, het tegenbewijs op te leggen, - een negatief bewijs
dat onmogelijk kan worden bijgebracht,
- van de door de oorspronkelijke aanlegger aangevoerde feiten, ten aanzien
waarvan zij het recht had het bewijs te
eisen, op straffe deze beweringen roekeloos, krenkend en beledigend te horen
verklaren :
.Aangaande het eerste onderdeel van het
eerste middel :
Overwegende dat, in tegenstelling met
de afstand van de vordering, de afstand
van de aanleg uiteraard slechts een verzaking is van de aanleg zoals hij is ingeleid;
Dat mitsdien het voorbehoud door verweerder in de akte van afstand gemaakt
nopens het recht naderhand een op dezelfde feiten gesteunde vordering tot
echtscheiding in te stellen, overbodig is
en aan de afstand van de aanleg zijn karakter van zui vere · afstand_ niet ont"
neemt;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
.Aangaande het tweede onderdeel van
elk der twee middelen :
Overwegende dat een wedereis, zelfs
gesteund op het roekeloos en beledigend
karakter van de tot staving van de hoofdeis aangevoerde grieven, een ander voorwerp heeft dan het verwerpen van laatstgenoemde eis ;
Dat het bewijs van de gegrondheid ervan dus rust op de aanlegger bij wedereis overeenkomstig artikel 1315, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende weliswaar dat aanlegster
betoogt dat, aangezien een dergelijk bewijs het bewijs van negatieve feiten is,
het onmogelijk kan worden geleverd ingevolge de afstand van verweerder ;
Overwegende echter, enerzijds, dat aalil-
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legster generlei verantwoording geeft voor
de aldus aangevoerde onmogelijkheid;
Overwegende, anderzijds, dat, al kan
de rechter wettelijk overwegen dat het
bewijs van een negatief feit niet met de"
zelfde striktheid als het bewijs van een
bevestigend feit behoeft te worden bijgebracht, hij daarentegen de aanleggende
partij van dit bewijs niet vermag te ontslaan en de tegenpartij het bewijs van
het tegengesteld positief feit op te leggen;
Dat het tweede onderdeel van de middelen niet gegrond is;
·. .Aangaancle het eerste onderdeel van het
tweede middel :
Overwegende dat clit onderdeel slechts
tegen een overtollige reden van het arrest opkomt en dienvolgens niet ontvankelijk is;
Dat immers het arrest het beroepen
vonnis bevestigt in zover daarbij een datum vastgesteld is waarop partijen ten
gronde zullen concluderen en over de door
aanlegster ingestelde wedereis zullen pleiten;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 februari 1958. - 1 e kamer .. - TT oorzitte·r, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggeve·r, H . .Anciaux
Henry de Faveaux. Gelijlcl~tidende
conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·s,
HH. della Faille d'Huysse en Demeur.
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REDENEN. VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAE:EN. MIDDEL VOORGEDRAGEN OM EEN EIS TE S'l'EUNEN. - MIDDEL DAT ZONDER VOORWERP OF
ZONDER GEPASTHEID WORDT OM REDE VAN
EEN VASTSTELLING VAN HET VONNIS. - GEEN
VERPLICHTING MEER VOOR DE REOHTER HE'r
TE BEHANDELEN.
Schendt a1·tilcel 97 van de Grondwet niet
de rechter die cen middel dat voorgedragen is on~ een eis te ste~tnen doch
dat zonder voorwerp ot zonder gepastheid gewonlen is om reden van een vaststelling van zijne beslissing, niet. speciaal behandelt (1).
(1) Verbr., 11 februari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 696) en 21 februari 1958; (Bull. en
PAsrc., 1958, 1, 680); raadpl. ook verbr., 29 october 1956 en 24 januari 1957 (B11ll. en PAsrc.,
1957, I, 206 en 605) waar het middel voorgedragen werd om een verweer te steunen. ·

(N. V.

BANQUE DE CREDIT GENERAL,
T. DE SAINT-GEORGES.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 december 195() gewezen door
de .Rechtbank van koophandei te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 9, 30, 31 (inzonderheid derde lid), 43 en 47 van de gecoordineerde wetten op de wisselbrieven en
orderbriefjes, in titel VIII van boek I
van het Wetboek van koophandel ingevoegd door artikel 1 van de wet van
31 december 1955, en, voor zoveel als nodig, 1, 2 en 4 van deze wet, 1134, 1135,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, en 97 van de Grondwet, doordat,
om aanlegster de vordering te ontzeggen
die zij als derde-houder ingesteld heeft
tegen verweerder, als trekker tot betaling
van zeventien niet betaalde wisselbrieven
van elk 3.329 frank, alle getrokken eh
uitgegeven op 25 september 1953 met als
vervaldagen de 10e van elke maand van
10 juni 1954 tot 10 october 1955, door verweerder aan order van aanlegster getrokken op de genaamde .Aime Van Veerdegem, door deze geaccepteerd en elk op
de voorzijde voorzien van een handtekening die aan de echtgenote van de accep~
taut toegeschreven is, het bestreden vonnis - hoewel het vaststelt dat, zo' par"
tijen van artikel 43 van de eenvormige
wet afgeweken zijn door te verduidelijken dat a&nlegster verweerder vrijwaarde
tegen de risico's van de verkoop on afbetaling en bijgevolg tegen het niet betalen
van de wissels door cle acceptant, cleze
afwijking afhankelijk was van de voorwaarde dat de handtekeningen op de
effecten geldig en echt waren -, beslist
dat er evenwel geen termen aanwezig zijn
tot het onderzoeken van de echtheid van
de handtekening van de echtgenoten Van
Veerdegem, die op voormelde wissels valgens aanlegster voor borgtocht was aangebracht, welke echtheicl aanlegster betwistte onder aanvoering van cle valsheid
ervan, om de reden · « dat er nooit borgtocht is gegeven, dat de vermelding betreffende de borgtocht op de « overeenkomst-ontvangstbon >> van 25 september
1933 doorgehaald is geworden », dat de
formule voor de borgtocht OD de effecten
blank is gebleven, dat geen enkele an. dere aanduiding met het voorgeschrevene
bij de eenvormige wet overeenstemt, dat
de echtgenote van de acceptant zelfs niet
de hoedanigheid van acceDtant heeft daar
de wisselbrieven haar naam niet inhouden, en dat er geen gronden zijn tot het
onderzoeken van de echtheid ·van een
handtekening welke geen verbintenis ten
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blijkbaar aangebracht is buiten weten
van verweerder die in de onmogelijkheid ·
gesteld is de waarde ervan te onderzoeken en dat hieruit volgt dat, aangezien
aanlegster verweerder tegen niet-betaling
door de acceptant vrijwaart, de vordering alle gegrondheid mist >>, eerste · onderdeel, dan wanneer het bestreden vonnis, door te verklaren dat de litigieuze
wisselbrieven geen aanduiding ihhouden
welke met het voorgeschrevene bij artikel 31 van d.e eenvormige wet overeenstemt, de bewijskracht geschonden· heeft
van elke van de zeventien wissels waarvan de betaling gevorderd was en welke
ieder op de voorzijde voorzien waren van
een handtekening van de echtgenote Van
Veerdegem die noch de handtekening va:ri
de trekker, noch, volgens het vonnis zelf,
die van de betrokkene was (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), dat de borgtocht wettelijk op onweerlegbare wijze
voortspruit, krachtens artikel 31 van
voormelde gecoordineerde wetten op de
wisselbrief, welke ten deze toepasselijk
zijn op de op 25 september 1953 getrokken
wisselbrieven (artikelen 2 en 4 van de
wet van 31 december 1955), uit de enkele
handtekening van de borg, gesteld op de
voorzijde van de wisselbrief, behalve
wanneer het de handtekening van de betrokkene of die van de trekker .betreft,
afgezien van het punt of zij insgelijks
gegeven is op een afzonderlijke overeenkomst (ten deze de « overeenkomst-ontvangstbon » ''an 25 september 1953) en
zelfs wanneer zij niet voorkomt in een
« formule voor het verlenen van borgtocht op de effecten » (schending van de
artikelen 30 en 31 van de gecoordineerde
wetten op de wisselbrief), zodat het bestreden vonnis onwettelijk beslist heeft
dat de handtekening welke op de litig·ieuze wisselbrieven aangebracht is als
zijnde die van de echtgenote van de acceptant geen verbintenis ten gunste van
aanlegster met zich bracht (schending
van de artikelen 30, 31, 43 en 47 van de
gecoordineerde wetten op de wisselbrief),
en aanlegster onwettelijk de vordering
ontzegd heeft welke zij als houder van
de wissels tegen de trekker had (schending van de artikelen 9, 43 en 47 van dezelfde wetten), door een miskenning van
de bindende kracht van de overeenkomst
tussen partijen welke van deze vordering
slechts afweek op de voorwaarde dat· de
handtekeningen op de effecten geldig en
echt waren (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek), tweede onderdeel, dan· wanneer
het bestreden vonnis, door, om te beslissen << dat er ·nooit borgtocht is verleend »,
te steunen on de reden dat de kwestieuze
wissels « geen enkele andere aanduiding

die met het voorgeschrevene bij artikel 31
van de eenvormige wet overeenstemde »
inhielden, zonder verdere verduidelijking,
in het onzekere laat of het overwogen
heeft in feite, dat de wissels op de voorzijde niet voorzien waren van de handtekening vim de echtgenote Van Veerdegem, en welke noch de handtekening van
de trekker, noch die van de betrokkene
was, dan . wel of het laten geld en heeft
dat naar recht de borgtocht niet voortspruit uit de enkele handtekening, andere dan die van de betrokkene of de
trekker, die op de voorzijde van de wisselbrief gesteld is, en doordat deze dubbelzinnigheid in de redenen met een ontbreken van redenen gelijkstaat (schending van artikel 97 van de Grondwet),
derde onderdeel, dan wanneer, waar het
verklaart dat er geen termen aanwezig
zijn tot het onderzoeken van de echtheid
van een handtekening welke generlei verbintenis ten gunste van aanlegster met
zich brengt « en blijkbaar aangebracht is
buiten weten van verweerder die in de
onmogelijkheid gesteld is de waarde ervan te onderzoeken », het bestreden vonnis op een · twijfelende 1;eden steunt, de
verplichting van de rechter zijn beslissing
met redenen te omkleden miskent (schending van artikel 9·7 van de Grondwet) en
de bewijskracht schendt van de overeenkomst tussen partijen welke, volgens de
vaststellingen van het vonnis, van artikel 43 van de eenvormige wet enkel waren afgeweken op de voorwaarde dat de
handtekeningen op de effecten geldig en
echt zouden zijn, zonder dat, volgens dezelfde vaststellingen, partijen van deze
voorwaarde het geval uitgesloten hebben
dat een handtekening buiten weten van
verweerder zou zijn aangebracht, noch
het geval .dat deze in de onmogelijkheid
zou verkeerd hebben de waarde ervan te
onderzoeken (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek) :
Wat de eerste twee onclerdelen aangaat:
Overwegende dat de rechter over de
grond erop wijst dat aanlegster, bij het
aangaan van de verbintenis verweerder,
de verkoper, te vrijwaren tegen de risico's
van het aan de betrokkene in de wissels
verleende krediet, haar verbintenis afhankelijk gestel(l had van de voorwaarde
dat ·de handtekeningen op de aan aanlegster overhandigde effecten geldig en echt
zouden zijn; ·
·
Dat het, de overeenkomst soeverein uitleggend welke tussen partijen tot stand
gekomen is bij het aanbieden van de wissels ter discontering bij aanlegster, vaststelt dat ve:cweerder zich er niet toe verbonden had de handtekening van· de echtgenote Van Veerdegem te verschaffen;
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Dat het mitsdien laat gelden dat de
vorenaangehaalde voorwaarde enkel betrekking had op de handtekeningen tot
het verschaffen waarvan aan aanlegster
verweerder zich verbonden had;
Dat het hieruit af!eidt dat de niet-geldigheid of niet-echtheid van de handtekeningen welke schenen die van de echtgenote Van Veerdegem te zijn niet tot gevolg had aanlegster van haar verbintenis
jegens verweerder te ontslaan;
Overwegende dat deze redenen het disposi tief van het vonnis rech tvaardigen;
dat naardien heide onderdelen van het
middel dus enkel op overtollige beschouwingen betrekking hebben, zij bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk zijn ;
Wat het derde onderdeel aangaat :
Overwegende dat, aangezien de rechter
over de grond door een interpretatie van
de wil der partijen aangenomen had dat
aanlegster van haar verbintenis verweerder tegen de risico's van het krediet te
vrijwaren enkel ontslagen was in geval
van niet-geldigheid of niet-echtheid van
de handtekeningen tot het verschaffen
waarvan hij zich verbonden had, en vastgesteld had dat hi,j zich niet verbonden
had tot het verschaffen van de handtekening van de echtgenote Van Veerdegem,
hij niet behoefde te onderzoeken of verweerder al dan niet kennis gedragen had
van de omstandigheden waarin de handtekeningen, welke die van de echtgenote
Van Veerdegem schenen te zijn, op de
wissels waren aangebracht, en derhalve
het antwoord op deze vraag in het midden mocht laten;
· Dat dit onderdeel van het middel niet
gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 februari 1958. - 1• kamer. - Voorzitter, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve·r, H. Piret. Gelijlcluidende oonol1tsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleite1·s, HR. Pirson en della Faille
d'Huysse.
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KAMER. -

SLISSING .EN . AANVOERINGEN UITGEDRUKT IN
DE CONCLUSIES V66R HET HOF VAN BEROEP
1'EGENOVER ELKANDER STELT. - AANLEGGER
GEEN GEVOLG AFLEIDENDE U!T HET FElT DAT
DEZE AANVOERINGEN AAN DE RECHTER OVER DE
GROND WERB:ELIJK ZOUDEN ONDERWORPEN
GEWEEST ZIJN. - MIDDEL ONTI'ANKELIJB:.

2° lVIIDDELEN TOT VERBREKING. J\IIIDDEL DAT EEN
BURGERLIJB:E ZAB:EN. BEWEERDE TEGENSTRIJDIGHEID IN HET LICHT
STELT TUSSEN DE JURIDISCHE BESCHOUWIN-·
GEN AFGELEID UIT IN HET MIDDEL INGEROEPEN
WETSBEPALINGEN EN DE DOOR HET MIDDEL
AANGEHAALDE MO'l'IEVEN VAN DE BESLISSING.
AANDUIDING VOLDOENDE BEKENDMAB:ENDE
WAARIN DE IN HET 1\fiDDEL INGEROEPEN WETSBEPALINGEN GESCHONDEN WERDEN.

So EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING
VAN TAFEL EN BED. UITKERING
TOT ONDERHOUD WAAR'l'OE DE .ECHTGENOOT
VEROORDEELD WERD 1'EN VOORDELE VAN ZIJN
VROUW VOOR DE DUUR VAN DE VORDERING
TOT SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. - UITKERING TOT ONDERHOUD ZICH NIET MOGENDE
UITS'l'REB:KEN TOT UITGAVEN, DOOR DE WET
NIET OPGELEGD EN VREEMD AAN HAAR EIGEN
BEHOEF'l'EN, DIE DE ECH'l'GENOTE GEDAAN HEEFT
OF WENST TE DOEN IN HET BELANG VAN HAAR
MEERDERJARIG GEWORDEN KINDEREJ'/,

1° Al worden de oonolusies, door de aanlegger in oassatie v66r het hof van beroep genomen, niet door hem v66r het
hot overgelegd om het middel te steunen
waarin hij ve1·soheidene motieven van
~e bestreden besUssing en aanvoeringen
tn deze oonol1tsies uitgedrltlct tegenover
ellcander stelt, is het middel niet onontvanlcelijlc indien de aanlegger geen gevolg afteidt uit het feit dat deze aanvoer·inyen werlcelijlc aan de reohte1·
over de grand onde1·worpen zijn geweest.
.

2° Is niet onontvanlcelijlc als niet vermeldende tvaarin de ingeroepen wetsbepalin{Jen gesohonden we1·den, het middel
waar·in de aanlegger de termen woordelijlc aanhaalt van de juridisohe besohmtwingen d·ie afgeleid uit wetsbepalingen
waarvan melding is gemaalct, aan de
reohter over de grand onderworpen zijn
geweest, en de tegenstr·ijdigheid in het
lioht · stelt bestaande t1tssen deze besohouwingen en de moUeven van de
beslissing in het middel aangehaald.

28 fehruari 1958

so
1° VOORZIENING IN VERBREKING.
: - VORM VAN DE VOORZIENING. - BURGER.LIJKE ZAKEN. - STUKKEN BIJ DE VOORZIENING TE VOEGEN. - 00NCLUSIES BIJ DE VOORZIENING TE VOEGEN. - 00NCLUSIES DOOR DE
AANLEGGER v66R HET HOF VAN BEROEP GENOMEN NIET BIJGEVOEGD. ---.,- J\IIIDDEL DAT VERSQHEIDENE JI.IO'l'IEVEN VAN DE BESTREDEN BE-

Voo1· de bepaling van het bedrag van
een uitkering tot onderho·ttd door een
eohtgenoot aan zijn vrmtw versohuldigd,
mag de 1·eohter niet relcening hmtden
met de uitgaven die de vrouw in het belang van haar meenle1·jari,q gewo1·den
lcinderen gedaan heeft of wenst te doen,
dan wannee1· deze 1titgaven haar door
de wet niet opgelegd worden en vreemd
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zijn aan haar eigen behoejten (1). (Burgerlijk Wetboek, art. 203, 205, 207, 301
en 303.)
{COLS, T. MEEDS.).
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Gelet op het middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 203, 205, 207, 301 en 303 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, hoewelliet erkent cc dat nu
twee kinderen meerderjarig geworden
zijn » en dat cc het juist is dat alimenten
door meerderjarige kinderen in eigen
naam gevorderd moeten worden ll, niettemin beslist heeft dat cc dit niet wegneemt
dat geintimeerde tot uitgaven genoopt
wordt die in de hogervermelde omstandigheden aan de meerderjarige kinderen
ten goede komen, .zelfs indien geintimeerde in rechte de last van deze kinderen niet meer heeft ll, dan wanneer eiser
in zijn regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusies had aangevoerd cc dat immers het onderhoudsgeld
dat tijuens een echtscheiding wordt toegestaan zijn basis vindt in de algemene
alimentatieplichten van de echtgenoten
tegenover elkander en tegenover hun kinderen (artikelen 203 en 212 van het Burgerlijk Wetboek) ll en dat cc geen alimentatieverplichting bestaat - gesteund op
de artikelen 203 en 212 van het Burgerlijk
Wetboek - ten opzichte van meerderjarige kinderen ll :
Wat aangaat de door verweerster opgeworpe:u gronden van niet-ontvankelijkheid :
De eerste, hieruit afgeleid dat de conclusies die v66r de rechter in hoger beroep genomen werden en waarnaar aanlegger verwijst, niet in regelmatig afschrift overgelegd zijn :
Overwegende dat, indien aanlegger in
het middel verscheidene motieven van de
bestreden beslissing en aanvoeringen uitgedrukt J.n de conclusies in hoger beroep,
in hun bewoordingen zelve, tegenover elkander heeft gesteld, hij nochtans geen gevolgtrekking afleidt uit het feit dat die
aanvoeringen aan de rechter over de
grond werkelijk zouden onderworpen geweest zijn, maar alleen het inzicht heeft
hem te verwijten, door zijn beslissing op
de aangehaalde motieven te steunen, de
(1) Raadpl. PLANIOL en RIPERT, bd. II, nr 22;
DE PAGE, bd.· I, ur 990; PnlRARn, Divorce et separation de co1"[1s, bd. I, ur 791.
VERBR.,

1958 . ...:_ 30

aldus ingeroepen grondbeginsels te hebben miskend; .
Dat de beoordeling van het middel het
onderzoeken van de aan de rechter onderworpen conclusies niet no dig· maakt;
De tweede, hieruit afgeleid dat het
middel geenszins aanduidt hoe de aangehaalde wetsbepalingen geschonden zouden
geweest zijn :
Overwegende dat de woordelijke aanhaling in het middel, van de juridische
beschouwingen, die, afgeleid uit de ingeroepen wetsbepalingen waarvan melding
was gemaakt, aan de rechter over de
grond onderworpen zouden geweest zijn
en het in het licht stellen van de tegenstrijdigheid tussen die beschouwingen en
de eveneens in het middel aangehaalde
motieven van de beslissing, de onrechtstreekse maar niettemin duidelijke uitdrukking uitmaken van het bezwaar van
.onwettelijkheid, wegens schending van de
aangeduide wetsbepalingen, gericht tegen
de op die motieven gesteunde beslissing;
Dat de gronden van onontvankelijkheid
niet kunnen ingewilligd worden;
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de uitkering tot onderhoud, waartoe aanlegger veroordeeld
werd ten voordele van zijn vrouw voor
de duur van de vordering tot scheiding
van tafel en bed, werd bepaald toen de
echtgenote drie minderjarige kinderen ten
laste had; dat het vaststelt dat twee ervan nu meerderjarig zijn geworden en
toegeeft dat hieruit voortvloeit, enerzijds,
dat, naar recht, verweersters meerderjarige dochters niet meer ten haren laste
vallen en, anderzijds, dat de uitkering
tot .onderhoud, die aan deze meerderjarige kinderen zou kunnen verschuldigd
zijn, door hen in eigen naam client te
'vorden gevorderd;
Overwegende dat, na op die wijze de
toestand naar recht bepaald te hebben,
het arrest nochtans beslist dat de behoeften van verweerster beoordeeld moeten
worden gelet op de vereisten voortvloeiende nit het gemis aan voorbereiding
van die· kinderen om in hun zelfstandig
bestaan te voorzien en o:v de tegenwoordige noodwendigheid hun een toekomst te
verschaffen welke overeenkomt met de
rang van hun ouders;
Overwegende dat het erop wijst dat, in
die omstandigheden, verweerster tot uitgaven genoopt wordt die aan de meerderjarige kinderen ten goede komen;
Overwegende dat de vaststelling dat
verweerster, door een natuurlijk gevoel
geleid, uitgaven heeft gedaan, gerechtvaardigd door het belang van haar meerderjarige kinderen, alhoewel de wet haar
dienaangaande geen verplichting oplegde
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en zonder dat die uitgaven nootlzakelijk
waren voor haar eigen behoeften, de rechter niet toeliet zulks in acht te nemen om
het beloop te bepalen van de uitkering
tot levensonderhoud;
Dat het middel gegrond is;
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 Gent.
28 februari 1958. - 1• kamer.' - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Fe1·slaggever, H. van
Beirs.
Gelijlcl1tidende
conclusie,
H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Van Ryn en
Simont.
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1" BErWILLIGING VAN DE MAN. BEWILLIGING DOOR DE MAN AAN ZI,JN VROUW
VERLEEND OM IN RECHTE OP TE i'REDEN. BEWILLIGING NIET VEREISi' IN DE GESCHILLEN
'l'USSEN ECHTGENOTEN.

2° BEWILLIGING VAN DE MAN. BEWILLIGING DOOR DE MAN AAN ZIJN VROUW
VERLEEND OM IN RECHTE OP i'E TREDEN. GESCHIL TUSSEN ECHTGENOTEN. GEEN GESCHIL TUSSEt'l ECH'l'GENOTEN WANNEER BEIDE
VOOR HE'l' HOF VAN IlEROEP VOORIIOUDEN, OM
ZICH TEGEN DE EIS VAN DE DIENST VAN HET
SEKWESTER TE VERZETl'EN, DAT EEN ONROEREND GOED EEN EIGEN GOED IS VAN DE ECHTGENOi'E.

1° De bewilliging van de man om zijn
V1'01tW toe te laten in 1·echte op te treden is niet vereist ii~ de geschillen tussen echtgenoten. (Burg. Wetb., art. 215

en 216, 2°.)
2° Er is geen geschU tnssen echtgenoten
in fle zin van arU7cel 216 van het Burgerlijlc Wetboelc wanneer, om zich tegen
de eis van de Dienst van het selcwester
te verzetten eT toe st1·elclcenfle te floen
veTlclaren flat een onToerenfl goea een
eigen goefl is van de echtgenoot waarvan fle goede1·en onfler se1cweste1· gestelfl weraen, fle echtgenoten beide vom·holtden dat flit goea een eigen goed is
van de echtgenote.
{MICHELLI, T. DIENST VAN HET SEKWES'l'ER,
EN HANNECAR'l'.)

Over de grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende da t de Dienst van het sekwester voorhoudt dat de voorziening
niet ontvankelijk is om reden dat aanlegster, overeenkomstig artikel 215 van
het Burgerlijk Wetboek, niet bewilligd
werd door haar echtgenoot om dat beroep
in te stellen ;
Overwegende dat aanlegster opwerpt
dat die bewilliging luidens artikel 216 van
het Burgerlijk Wetboek nutteloos was,
omdat het geding een geschil tussen echtgenoten uitmaakt en dat het goederen betrof waarover de vrouw het beheer had;
Overwegende dat de Dienst van het sekwester aanlegster en haar .echtgenoot
had gedaagd ten eincle, in hoofdorcle, te
horen zeggen dat de villa do01; aanlegster
aangekocht, volgens akte verleden v;66r
notaris Noteris op 11 april 1944, een eigen
goed van Hannecart is of minstens afhangt van de gemeenschap welke tussen
Michelli en Hannecart bestaat;
Overweg·ende dat v.06r de rechter over
de groncl Hannecart, net zoals aanlegster,
heeft beweerd dat die vordering niet gegrond was, claar het goed door aanlegster, alleen en.door midclel van eigen penningen aangekocht was geweest;
Overwegencle clat voor het hof van beroep Hannecart in zijn conclusies namelijk heeft verklaarc1 clat 1° voor zoveel
nodig·, hij tegenberoep instelcle tegen het
vonnis clat cle vorclering van de Dienst
van het sekwester hacl ingewilligd en
2° dat hij zich bij de grieven van Michelli
aansloot en die grieven voor cle zijne
nam;
Overwegende dat aanlegster, clerhalve,
niet mag beweren clat het geding een geschil tussen echtgenoten uitmaakte, vermits ze beiden akkoord gingen om zich
tegen de eis van de Dienst van het sekwester te verzetten door voor te houclen
clat cle villa een eigen goed van aanlegster was;
Overwegencle, anderzijcls, clat het niet
om een gecling betreffende het beheer
cloch wel betreffencle de eig·enclom van het
litigieuze goecl gaat;
Waaruit volgt dat artikel 216 van het
Bul:gerlijk Wetboek ten deze niet toepasselijk is en clat de groncl van niet-ontvankelijkheicl dus client ingewilligcl;
Om clie reclenen, verwerpt cle voorziening; veroordeelt aanlegster tot cle kosten.

ARRlEr.

28 februari 1958. - 1• kamer. - Vo<Yrzittet·, H. cle Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevet·, H. De
Bersaques. -- Gel-ijlcltdflenfle concl1tsie,

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 11 junl 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;

H. Ganshof van der Meersch, advocaatgeneraal. - Pleiters, HH. della Faille
d'Huysse en Van Ryn.

