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een nieuw voordeel aan de aanpalende
eigendo=en verscbaft bebben, de feitenrecbter bet dispositief van bet bestreden
vonnis niet wettelijk beeft gerechtvaardigd;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zetelende in
boger beroep.

is, wanneer de ontva.nkelijkheid van
deze eis v66r deze rechter· niei" betwist
geweest is (2),

('l'HEUWEN,

'1'.

SCHULZE.)

ARREST.

slaohtoffer geweest is van een clodelijlG
ongeval, clat een wanbeclrijf ?bitmaalGt,
heett het reoht van cle du,der vctn het
misclrijf het hm·stel te eisen van de
schacle welke haar veroorzaaiGt worclt
cloor he-t verUes van de mogelijkheid,
in geval van nood, onclerhouclsbijstancl
van haar man te belcomen, zoclra-, naru·
reclelijlGe ve1·wachting, een soo1·tgelijke
bijstand zou gevorderd geweest zijn en
bekomen (1).
2° Is nie1~w en, clienvolgens, niet ontvanlcelijk, het micldel van verbrelGing afgeleid uit het feit clat een nimtwe eis van
cle b?wgerlijke _partij onwettelijk floor
cle rechter in beroep ontvangen geweest

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
arrest, op 27 november 1957 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik;
I. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie gericht is :
Overwegende dat bet bestreden arrest,
hetwelk slechts uitsnraak doet over de eis
van de burg·erlijke partijen, aanlegger
« verwijst in de kosten der openbare vordering de.zet daging )) ;
Dat tegen die beslissing geen bijzoncler
miclclel ingeroepen worclt;
II. In zover de voorziening tegen verweerster in eigen naam gericbt is :
Over het middel, afgeleicl uit de schei:b
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 tot 1384 van bet Burgerlijk Wetc
boek, eerste onderdeel, doordat bet bestrel
den arrest aanlegger veroordeelt tot bet
herstellen van de schade voortvloeiend uit
bet verlies van loon van haar echtgenoot,
slachtoffer van c1e onvrijwillige doding
waaraan aanlegger scbuldig verklaard
werd, clan wanneer het arrest toegeeft dat
het bewezen is dat verweerster sinds 1950
het echtelijk dak verlaten heeft en sindsdien geen onderhouclsgeld nocb loon van
haar echtgenoot genoten heeft, zodat de
toestand van verweerster niet door bet
ongeval gewijzigd wercl en zij geen materieel verlies geleden beeft; tweede onderdeel, doordat, om aan verweerster een
vergoeding toe te kennen, bet bestreden
arrest aan de ene zijde aanneemt dat, ingevolge het ongeval, verweerster de eventualiteit verloren heeft ooit een gerechtelijke actie in te spannen, terwijl het aan
de andere zijcle van oordeel is clat verweerster het aangeboden bewijs niet moet
leveren dat de scheicling niet door haar
fout veroorzaakt werd, dan wanneer dit
bewijs moest geleverd worden vermits bet
recht op onderhoudsgeld ervan afhangt,
zodat het volkomen hypothetisch is da_t
verweerster, ware haar echtgenoot in leven gebleven, ooit onderhoudsgeld zou gevraagd _hebben en nog meer dat zij bet
ooit zou verkregen hebben; derde onderdee!, doordat het bestreden arrest geen
vergoeding wegens verlies van onder-

(1) Verbr., 14 october 1937 (Bull. en PAsrc.,
1937, I, 298); 26 september 1949 (Arr. Ve1·br.,
1950, blz. 19); 26 februari 1953 (ibid., 1953,
blz. 441).
.

(2) Raadpl. verbr., 5 februari 1931 (Bull. en
PAsrc., 1931, I, 64, en de noot 3 onder dit arrest); 10 januari 1958, wpm, blz. 274.

30 mei 1958. - 1" kamer. - Voorzitter.
H. de CUppele, raadsbeer waarnemend
voorzitter.
Verslaggever, H. Huybrecbts.
Gelijklu·idende
conclusie,
H. Depelcbin, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - DODELIJK ONGE·VAL. - SCHADE DOOR DE WEDUWE VAN HET
SLAOHTOFFER ONDERGAAN, - VERLIES VAN DE
MOGELIJKHEID ONDERHOUDSBIJS'l'AND VAN
HAAR MAN TE BEKOMEN. - VERLIES KUNNENDE EEN SCHADE UITMAKEN VATBAAR VOOR
HERS TEL.
2° MIDDELEN VAN VERBREKING. IN STRAFZAREN. - BURGERLIJKE VORDERING. - J\IJIDDEL AFGELEID UIT HET FEI'l' DA'l'
EEN NIEUWE EIS DOOR DE REOHTER IN BEROEP ONTVANGEN GEWEEST IS. - 0NTVANKELIJKHEID VAN DEZE EIS IN BEROEP NIET BETWIST. - MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.
1 o De echtgenote van wie de man het
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houasgeld mocht 'toekennen, clan wanneer
er v•Mr de eerste rechter slechts een vergoecling wegens verlies van loon gevorclerd werd, zodat het hof van beroep over
een nieuwe eis uitspraall: gedaan heeft;
vierde ondercleel, cloorclat het bestreclen
arrest aan verweerster vergoeding voor
morele schacle toekent, alhoewel het vaststelt dat verweerster sincls jaren het echtelijk dak verlaten heeft zonder te trachten het echtelijk leven te hernemen, dan
wanneer morele schacle haar oorzaak
vindt in het verbreken van banden van
genegenheid, trouw of verwantschap :
Over het eei·ste onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met hetgeen
in dit onclerdeel staande gehouden wordt,
het arrest, zoals trouwens blijkt uit het
tweede en het clerde onclerdeel, aan verweerster geen vergoeding wegens verlies
van het loon van haar echtgenoot toekent;
Dat dit ondercleel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat, uaar luid van het arrest, << de burgerlijke partij zich door het
afsterven van haar man alle kans ontnomen ziet op een mogelijke verzoening alsmede op de eventualiteit ooit een gerechtelijke actie te kunnen inspannen ten
einde, mocht zij in nood komen te verkeren, onderhoudsbijstand voor haar kind te
kunnen aanvragen, wijl het tevens nit
niets blijkt dat zij tijdens het echtelijk
leven of daarna, dusdanige tekortkomingen zou hebben begaan dat haar persoonlijk dergelijk recht zou kunnen ontzegd
worden; dat voor haar daardoor een actuele en zekere schadepost is ontstaan
die, luidens een algemene rechtspraak,
voor vergoeding vatbaar is ll;
Overwegende _dat uit het bovenstaande
volgt dat het arrest, enerzijds, het bestaan van de besproken schade, clit wil
zeggen het verlies van een toekomstige
li1ogelijke schuldenaar van levensonderhoud, voor « zeker ll houdt, hetgeen insluit
dat, naar redelijke verwachting, dergelijk
onderhoud door het slachtoffer aan verweerster zou verschuldigd en verschaft
zijn ware het ongeval niet gebeurd, en
het, anderzijds, aldus vaststelt clat verweerster in de claartoe vereiste voorwaurden verkeert;
Dat de rechter zodoende .zijn beslissing
rechtvaardigt en het onderdeel van het
middel, daar het opkomt tegen ei:m feitelijke en derhillve soevereine beoordeling
van de· rechter, niet kan aangenomen worden;
Over het derde onderdeel :
Overwegende da t, in zijn conclusies
v•06r het hof van beroep, aanlegger de
itieuwheid van de in het middel bedoelde
eis niet opgeworpen heeft;

bat hij zulks voor de eerste maal v66r
het hof niet vermag te doen, en dit onder•
deel dienvolgens onontvankelijk is;
Over het vierde onderdeel :
Ove1'Wegende dat, naar lnid van het arrest, « het niet betaamt, ondanks deze
vaststaande gegevens (het verlaten van
het echtelijk dak door· verwee1•ster), ex
cathedra voOl'op te zetten dat de burgerlijke partij door het tragisch afstei·ven
van haar echtgenoot geen het minste leedwezen heeft gevoeld; dat het tegendeel
eerder met de werkelijkheid overeenstemt
en dat een echtgenote, die tevens moeder
is, ongetw'ijfeld zulk gebeuren diep kan
betreuren ll ;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
III. In zover de voorziening tegen ver,
weerster als moeder-voogdes over haar
minderjarig kind gericht is :
Overwegende dat, met betrekking tot de
beschikking van het arrest in voordeel
van het minderjarig kind, aanlegger geen
middel voorstelt;
Om die redenen, verwerpt de· voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 juni 1958. - 26 kamer. ~ Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
- Gelijklttidende conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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RECHTERLIJKE INRlCHTING. -

IN

S'J'RAFZAREN. SAMENSTELLING VAN DE ZETEL. VERSCHILLEND VOLGENS RET PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZI'l'TING EN DE EXPEDITIE VAN IIE'l' VONNIS. NIE'l'IG VONNIS.

W anneer, volgens de verrneldingen van
het proces-ve1·brwt van de terechtzitting,
enerzijcls, en. volgen.s deze van de ewpeclitie van het vonnis, ancle1'Zijcls, de rechters die het vonnis gewezen hebben niet
dezelfde zijn, m-oet flit nietig verlclaard
worden (1). (Wet van 20 april1810, ar-

tikel 7.)
'(ROELS, '1'. LEENAER1'.)
ARHES'J'.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 december 1957 in hoger be(1) Verbr., 10 mei 1957 (A>T. T'erbr,, 1957,
biz. '761).
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. roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
I. Ten aanzien van de beslissing over
de publieke vordering :
A. Met betrekking tot de betichting B :
Overwegende dat, daar aanlegger wegens die betichting werd vrijgesproken, de
voorziening dieriaangaande bij gebrek aan
belang, onontvankelijk is;
B. Met betrekking tot de betichting A :
Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 7 van de wet
van 20 april1810 op de rechterlijke inrichting en het beleid der justitie en van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat,- aan de ene zijde, het
proces-verbaal van de terechtzitting v:an
13 december 1957 van de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde vaststelt dat,
na onderzoek van de zaak, de rechtbank,
samengesteld uit de heren Roilier, ondervoorzitter, Maffei en Mosselman, rechters,
het vonnis uitspreekt;
Overwegende dat, aan de andere zijde,
volgens de bij het dossier gevoegde uitgifte van het op 13 december 1957 gewezen
vonnis, hetzelve door de heren Roilier, ondervoorzitter, Maffei en Broeckx, i·echters, uitgesproken en ondertekend werd;
Overwegende dat de tegenstrijdige vermeldingen van het proces-verbaal van de
terechtzitting· en van het vonnis het hof
in de onmogelijkheid steilen na te gaan of
al de rechters, welke aan de uitspraak
van het vonnis deelgenomen hebben, bij
het onderzoek van de zaak a anwezig waren;
Overwegende dat, krachtens artikel 7
van de wet van 20 april 1810, hetwelk op
aile rechterlijke beslissingen toepasselijk
is, de arresten, gewezen door rechters
welke niet op al de terechtzittingen van
de zaak aanwezig waren, nietig dienen
verklaard;
II. Ten aanzien van de beslissing over
de burgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
vernietiging van de beslissinl1: over de eis
van de burgerlijke partij medebrengt;
Om uie redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie door aanlegger ingediend
meer dan twee maanden nadat de zaak op
de algemene rol werd gebracht, verbreekt
het bestreden vonnis in zover het over de
betichting A en over de burgerlijke eis
uitspraak doet; beveelt dat melding van
het onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde, zetelende in boger beroep.

2 juni 1958. - 2" ka)ller. - Voorzittet.';
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla.qgever, H. Belpaire.
- Gelijlcl~tidende conclusie, H. Paul Ma~
haux, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Muylaert (van de Balie te Dendermonde).

2"

KAMER. -

2 juni 1958

GEMEENTEREGLEl\fEJNT. -CoDEX VAN
DE GEMEEN'rELIJKE POLITIEREGLEMENTEN VAN
HOBOKEN. - TOEGANG VAN DE DANSZALEN. VERPLICH'l'ING AAN DE UI'l'BATERS OPGELEGD.
- BETEKENIS VAN RET WOORD « UITBA"
'.fERS )).

Artilcel 234 van de Oodex vwn de gemeentelijlce politiereglementen van Hoboken,
dat aan de uitbaters vwn danszalen de
verpliohting oplegt de toegang aan somm,ige minderjarigen te ontZ,eggen, verstaat door « uitbate1·s >> zowel de pe1·sonen die hetzij b.estendig, hetzij tijdeUjlc, de leiding van de ewploitaUe hebben als degenen die de baten ervan opstrijlcen (1).

(TERRYN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 december 1957 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbalik te A,ntwerpen ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 234 van de gemeentelijke
politiereglementen van Hoboken, doordat
het bestreden arrest een persoon die niet
de herbergier is als uitbater van .een danszaal aange.zien heeft :
Overwegende dat, luidens gezegd artie
kel 234, de « uitbater >> de toegang van
zijn danszaal dient te weigeren aan jonge
lieden die niet ten voile 16 jaar oud zijn;
Overwegende dat gemeld artikel, hetwelk in het belang van de openbare veiligheid, orde en rust werd uitgevaardigd,
tot doel heeft steeds de toegang van de
danszalen aan de jonge lieden die niet ten
voile 16 jaar oud zijn te doen weigeren;
dat de wil van de auteurs van het reglement er uit blijkt dat de toegang geweigerd wordt niet aileen door de persoon die
de baten van de exploitatie opstrijkt, doch
ook cloor diegene die bestenclig of tijdelijk
er de Ieiding van heeft ;
(1) Verge!. verbr., 28
Verbr., 1955, biz. 643).

maart 1955

(Arr.
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door bet woord « uitbater » niet in zijn
enge, of juridiscbe docb in zijn brede, betekenis zoals in de gewone omgangstaal op
te nemen, geenszins bet in bet middel vermeld artikel gescbonden beeft;
Dat bet middel naar recbt faalt;
Overwegende, voor bet overige, dat de
substanti-ele of op straf van nietigbeid
voorgescbreven recbtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2 juni 1958. - 2" kamer. ~ Voorzitter,
H. Vandermerscb, raadsbeer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, H. Rutsaert.
- Gelijklitidende corwlusie, H. Paul Mabaux, advocaat-generaal.
Pleitet·,
H. Van Rompaeye (van de Balie van Antwerpen).
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
IN BURGERLIJKE ZAKEN. GESCHIL VAN
RECH'l'SGEBIED. BESLISSINGEN SCHIJNENDE
. IN KRACH'J' VAN GEWIJSDE GEGAAN. TOELA'l'ING '1'0'1' DAGVAARDEN.

TV anneer, in b·nrgerUj.ke zaken, beslissingen in lcracht van gewijsde gegaan een
geschil van rechtsgebied schijnen te
doen ontstaan, en er a.anleiding schijnt
te besPaan to·t t•egeling van reohtsgebied,
laat het hot toe te dien einde te dagvaarden (1).
(RIJKSDIENS'J' VOOR MAA'J'SCHAPPELIJKE ZEKERHEID, '1'. WEDUWE N. HUWAER'l' q. q. EN HUWAER'l'.)
ARRES'J'.

gegeven beeft om te verscbijnen v•66r de
vrederecbter van bet kanton Lessen ten
einde .zicb tot betaling van zekere bedragen te boren veroordelen;
Dat bij vonnis gewezen bij verstek op
18 juni 1952 die. vrederecbter, op grond
van de overweging « que nons connaissons
imparfaitement la langue :flamande ll, de
zaak naar de vrederecbter van bet kanton
Geraardsbergen verwees;
Dat, kracbtens de artikelen 55, paragraaf 1, overgangsbepaling die nog steeds
yan kracbt is bij toepassing van de wet
van 20 juli 1939, en 60, paragraaf 3, van
de wet van 15 juni 1935 011 bet gebruik der
talen in gerecbtszaken, dit vonnis nocb
voor verzet nocb voor boger beroep vatbaar is;
Overwegende, anderzijds, dat bij beslissing van 13 juli 1953 de vrederecbter van
bet kanton Geraardsbergen zicb, op
grond van de onwettelijkbeid van de verwijzing, onbevoegd verklaarde om van de
zaak kennis te nemen;
Dat, nadat de erfgenamen van Nery Huwaert tot bervatting van het recbtsgeding
gedagvaard werden, de Rechtbank van
eerste aanleg te Oudenaarde, recbtdoende
op het boger beroep van verzoeker tegen
gemelde beslissing, deze bij vonnis van
8 mei 1957 bevestigd beeft ;
Dat dit laatste vonnis aan de erfgenamen van Nery Huwaert, jegens wie bet
bij verstek werd gewezen, betekend werd;
Overwegende dat uit bet bovenstaande
volgt dat nocb bet vonnis van de vrederechter van bet kanton Lessen noch dat
van de Recbtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde door enig gewoon middel kan
bestreden worden;
Dat bedoelde beslissingen een negatief
gescbil van recbtsgebied schijnen te doen
ontstaan waardoor de gang van bet gerecbt belemmerd wordt en dat er dienvol·
gens aanleiding tot regeling van recbtsgebied schijnt te bestaan;
Om die redenen, laat verzoeker toe te
dagvaarden : 1° Edouard Huwaert, 2° de
erfgenamen van Nery Huwaert, om te
verscbijnen, op de terecbtzitting van
15 september eerstkomend te 9.30 uur,
voor de· tweede kamer van bet Hof van
verbreking, ten einde omtrent bogergemeld verzoek geboord te worden; beveelt
de mededeling van het verzoekscbrift aan
de te dagvaarden partijen; beboudt de beslissing over de kosten voor.

RET HOF; - Gelet op bet namens de
Rijksdienst voor maatscbappelijke zekerbeid door Mer De Bruyn, advocaat bij bet
Hof van cassatie, ondertekend verzoekscbrift tot regeling van recbtsgebied;
Gelet op de artikelen 19, 2°, van de wet
van 25 maart 1876 boudende titel I van
bet voorafgaand boek van bet Wetboek
van burgerlijke recbtsvleging en 364 van
2 juni 1958. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
gemeld wetboek ;
. H. Vandermerscb, raadsbeer waarnemend
Overwegende, enerzijds, dat bij exploot voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
van 9 juni 1952 verzoeker aan Nery Hu- - Gelijlcluidende conclusie, H. Paul Mawaert en Edouard Huwaert· dagvaarding haux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. De
Bruyn.
(1) Verbr., 10 december 1956 (A•·r. Verbi".,
1957, biz. 252).

790eerste rechter passend geantwoord· heeft
(( dat die twee lichten en de rode fiikker1° HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN lamp .van op verre afstand als iets abnorAHHESTEN. -IN s·.rRAFZAKEN. ~ CoN- maals op de baan de aandacht v·an een
voorzichtig weggebruili:er Uienden gaande
cLusms VOOR DE RECHTER IN BEROEP. ilESLISSING VAN DE EERS'l'E RECHTER WELKE te maken en hem moesten aanzetten zijn
EEN PASSEND AN'£WOORD OP DEZE CONCLUSIES snelheid te verminderen >> en « dat, waar
BEVAT. - HECHTER IN BEROEP DIE NAAR DE de brandweei;wagen op vijftig meter !n al
REDENEN VAN DE EERSTE RECHTER VERWI.TST. zijn omvang duidelijk inerkbaar was, be- ilESLISSING IN BEROEP MET REDENEN OM- tichte met aangepaste snelheid on een normale wijze de voorstekingsmanamvre had
KLEED.
2° DHONKENSCHAP. - INBREUK OP DE kunnen uitvoeren >>;
BESLUI'l'WET VAN 14 NOVEMBER 1939,. ARTIOver het tweede middel, afgeleid uit de
KEL 3. - BEWI.TS.
schending van de artikelen 1, 3 en 1(} van
de besluitwet van 14 november 1939 en 97
1° De rechter in beroep, die naa1· de rede- van ·de Grondwet, doordat het bestreden
nen van de eerste rechter verwijst, bearrest eiser veroordeelt om in een openantwoordt cle v66r hem genomen oonclubare plaats een voertuig in staat ·van
sies, wawneer deze redenen een passend
dronkenschap te hebben bestuurd, dan
antwoorcl bevatten op het verweer v66r
wanneer de overwegingen van het arrest
hem clooT cle ve1·clachte uiteengezet.
het dispositief van !lit laatste niet ver2° De 1'echter, bij wie een inbreulc op m·- rechtvaardigen :
tilcel 3 van. cle besluitwet van 14 novemOverwegende dat de eerste rechter,
ber 1939 aanha~gig is, lean cle toestand
wiens motivering het bestreden arrest
va-n clronlcenschap afleiden uit alle be- , heeft overgenomen, in feite en bijgevolg
stanclclelen van manl zijn ove1·tuiging te
op soevereine wijze, heeft vastgesteld dat
bepalen (1).
aanlegger in dronken toestand verkeerde
op het ogenblik van de aanrijding; dat hij
(O'l"l'EN.)
deze vaststelling onder meer gesteund
heeft op de bloedontleding en op ·getuigenissen van de geneesheer die aanlegger
ARREST.
heeft onderzocht, van de verbaliserende
HET HOF; - Gelet op het bestreden politie-inspecteur en van de meeste der
arrest, op 25 februari 1958 gewezen door _aanwezige brandweerlieden;
Dat beide middelen bijgevolg feitelijke
het Hof van beroep te Luik;
grondslag missen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
Overwegende, voor het overige, dat de
schending van artikel 97 van de Grand- substantiille of op strat van nietigheid
wet, doordat het bestreden arrest niet ant- :Voorgeschreven rechtsvormen werden nawoordt op de conclusies, zo ·in feite als in geleefd en dat de beslissing overeenkomrechte, door eiser genomen en zich enkel stig de wet is ;
·
beperkt tot de overweging « dat bij wijze
Om
die
redenen,
.verwerpt
de voorzievan een gepaste motivering, welke het hof
volledig bijtreedt, de eerste rechter de ning; veroordeel t aanlegger tot de kosten.
plichtigheidsverklaring van beklaagde
2 juni 1958. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
doelmatig gerechtvaardigd heeft >> :
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
Overwegende dat, in strijd met de be- voorzitter. - Verslaggever, H. Hutsaert.
weringen van het middel, het bestreden - Gelijlcl~ticlencle concl~tsie, H. Paul Maarrest de conclusies van aanlegger beant- haux, advocaat-generaal.
woord heeft door te verwijzen naar de beweegredenen van de eerste rechter en deze
bij te treden ;
Dat, met betrekking tot de bewering
2" KAMER. - 2 juni 1958
van aanlegger als zouden de twee naar
achter lichtende schijnwerpers op de
brandweerwagen, waarmecle de wagen van HEDENEN VAN DE VONNISSEN EN
AHHESTEN. - IN STRAFZAKEN .. - ARaanlegger in botsing kwam, in strijd met
REST VAN NIET-VERVOLGING. - VoRDERINGEN
artikel 75-1°, van de Wegcode op de wagen
IN RECHl'E VAN RET OPENBAAR MINISTERIE
zijn aangebracht en als zouden de rode
NIE'£ BEANTWOORD. - BESLISSING NIE'£ MET
achterlichten en de katafoten van de
REDENEN OMKLEED.
brandweerwagen verstopt zijn geweest, de
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(1) 'Zie verbr., 2 juni 1958 (B,ll, en
1958, I, 1()89).

PASlC.,

Is niet met redenen omlcleed het an·est
van de lcamer van inbe$chulcliginustelling aat verlclmart cla.t er geen aanleiding is ae vm·clachte te vervolg.en, zon-

-

791

der de vorderingen van het openbaar
ministerie te beantwoo1·den wellce in
1·eoht het bestaan van genoegzame bezwa1·en reohtvaardigen (1). (Wetb. van
strafv., art. 223, door de wet van 19 augustus 1920 gewijzigd.)

Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van onderha.vig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling.

(PROCUREUR-GENERAAL 'l'E GENT. T: WIJNANT.)

2 juni 1958. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeper, H. Belpaire.
- Gelijkluidende oonclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het .bestreden
arrest, op ·18 febrilari 1958 gewezen door
het Hof van beroeo te Gent, . kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat verweerder verdacht
was van inbreuk op artikel 1 van de wet
van 24 october 1902;
· Overwegende dat, in zijn vordering v66r
de kamer van inbeschuldigingstelling,
aanlegger deed gelden dat, om als kansspel in de zin van de wet van 24 october
1902 aangezien te worden, een spel niet
noodzakelijk op zichzelf een hoofdzakelijk
en overwegend kanselement moet inhouden, doch dat het volstaat dat, omwille
van de voorwaarden waarin het in feite
beoefend wordt, de kans op de behendig~
heid en op het verstand zou overwegen ;
dat die laatste toestand in het onderhavig
geval aanwezig is, daar de behendighefdsmogelijkheden van de speler teniet gedaan
worden door de bepalingen van het spelreglement; dat de deskundigen Bouts en
Raes, welke besluiten tot de overwegende
rol van de behendigheid, het probleem
slechts in theorie onderzocht hebben .zonder rekening te houden met de feitelijke
manier waarop het spel · geexploiteerd
wordt en die, ingevolge het spelreglement,
van de willekeur van de exploitant. afhangt;
Overwegende dat, om te beslissen dat
er geen aanleiding is tot vervolging van
verweerder, het arrest uitsluitend steunt
op de verslagen van genoemde deskundigen « gepaard met de feitelijke bestanddelen van het dossier (zie verslag Raes,
blz. 9) )) ;
Dat het aldus op de hoger aangehaalde
juridische stelling van aanlegger geen antwoord verstrekt zodat het de bepalingen
van het enig artikel, paragraaf XV, van
de wet van 25 october 1919, gewijzigd bij
artikel 1 van de wet van 22 juli 1927, verlengd bij artikel 1 van de wet van 18 augustus 1928 heeft geschonden;
Dat het middel dienvolgens gegrond is;
(1) Verbr., 14 februari 1955 (Arr. T'e•·l>r.,
1955, blz. 487}.. Ver.gel. verbr., 22 juli 1951
(ibid., 1951, blz. 663) en de noot.
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VAI~SHEID

EN GEBRUIK VAN YALSHEID. - VALSHEID IN GESCHRIF1'EN·. BEDRIEGLIJK OPZE'l'. - BEGRIP ..

De valsheid in geschriften is stmfbaar
zelfs ·indien zij ~titsl~titend gepleegd
wordt met het oogme1·lv aan zijn darJ,er
het bewijs van betwiste feiten te versohaffen (2). (Straf\vetb., art. 193.)

(WARNIER, T. VANDAMME.)
. ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering gewezen :
1° Te zijnen opzichte :
Over het eerste en het tweede middel
samen, het eerste, hieruit afgeleid dat het
bestreden arrest ten bewijze van de kwade
trouw van aanlegger vaststelt << dat Warnier vergeefs staande lloudt dat llij zodoende te goeder trouw gehandeld heeft;
dat hij immers zelf bekend heeft dat hij
de bedoeling had zich door middel van die
:riieuwe stukken een bewijsmateriaal !).an
te schaffen dat bestemd was, enerzijds,
wat het kwijtschrift aangaat, om aan te
tonen dat hij wel de hele som aan de verkoopster had betaald, en anderzijds, wat
de optie en het compromis aangaat, om
hem in de mogelijkheid te stellen buiten
het weten van Vandamme het saldo van
de koopprijs van De Ruyter te ontvan(2} NYPELS en SERVAIS, Code penal inte•·p•·ete,
bd. I, art. 193, nr 21; CoNSTANT, jJfanuel de d•·oit
penal, 2" gedeelte, nr 353; Repe•·t. prat. dr.
belge, v° Faux, nr 26; verbr., 28 september
1953 (A rr. T'erbr., 1954, blz. 37).

-792gen )} dan wanneer, betreffende het kwijtschrift, aanlegger inderdaad de hele som
aan de yerkoopster had betaald en dan
wanneer, betreffende de .optie en het compromis, aanlegger nooit bekend had dat
hij de kwestieuze daden zou gesteld hebben om zich in de mogelijkheid te bevinden buiten het weten van Vandamme het
saldo van de koopprijs van De Ruyter te
ontvaiigen; het tweede, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest ten bewijze van
de kwade trouw van aanlegger vaststelt
dat zij « nog duiclelijker uitkomt, wanneer men vaststelt dat hij zulks gedaan
heeft nadat hij reeds, naar aanleiding van
de tegen hem door. Vandamme neergelegde
klacht, door de rijkswacht was verhoord
geworden en nadat de vereffening van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid... op aanvraag van Vandamme was bevolen geweest )} dan wanneer uit deze overwegingen enkel kan uitgemaakt worden dat aanlegger wist dat
.hij stukken opmaakte die formeel vals
waren en zodoende de bedoeling had nainelijk van zichzelf recht te doen, hetgeen
echter het bijzonder misdadig oozet, vereist door de wet, niet uitmaakt en dan
wanneer het enerzijds nergens blijkt dat
de zogezegde vervalsing slechts zou gebeurd zijn nadat aanlegger reeds door de
rijkswacht was verhoord en het anderzijds volkomen onjuist is dat de vervalsing slechts zou geschied zijn nadat de
vereffening van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ... was bevolen, zoals nit de strafbundel blijkt :
Overwegende dat het bestreden arrest,
benevens de in de middelen aangehaalde
overwegingen, bovendien vaststelt « dat,
door het opmaken van die nieuwe bescheiden, Warnier de werkelijkheid heeft willen verdraaien ten einde tegen de aanspraken van zijn gewezen vennoot (dit is
verweerder) verweermiddelen te kunnen
inroepen, welke hem ontbraken, en bij
machte te zijn jegens hem zijn zogezegde
rechten te doen gelden )} ;
Overwegende dat deze overweging de
beslissing ten opzichte van de ·kwade
trouw rechtvaardigt. en de middelen derha!ve opkomen tegen overbodige redenen;
Dat beide middelen niet kunnen aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid hieruit
dat het bestreden arrest beslist « dat,
waar Warnier de drie valse stukken door
de tweede verdachte, Valcke, heeft doen
tekenen, meteen client besloten dat hij een
bedrieglijk gebruik ervan heeft gemaakt )),
dan wanneer het laten tekenen van die
stukken door Valcke hoogstens de voltrekking kon zijn van de valsheid, maar geen
gebruik ervan :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd wegens valsheid in geschriften en

gebruik er van en, bij het bestreden arrest, wegens die feiten tot een enkele straf
werd veroordeeld;
.
Overwegende dat de uitgesproken straf
wettelijk gerechtvaardigd blijft, zoals
blijkt uit het antwoord op de eerste twee
middelen, ingevolge de schuldigverklaring
van aanlegger wegens valsheid in geschrif~
ten; dat het mid del bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
2° · Ten opzichte van de medeverdachte
Valcke:
Overwegende dat aanlegger geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen
een beslissing waarbij een medeverdachte
vrijgesproken wordt;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke eis
gewezen;
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel laat gelden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 juni 1958. - 2• kamer. ~ Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
- Gelijlcluidende conclus·ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELAS'l'INGEN.- AANSLAG
VAN AMB'rSWEGE.
BELASl'INGPLICRTIGE
REBBENDE, IN ZlJN CONCLUSIES voo-a RET ROF
VAN BEROEP, DOEN GELDEN DAT DE BELASl'BARE
GRONDSLAG WILLEKEURIG BEPAALD WERD. ARRES'r ER ZICR ~'OE BEPERRENDE VAST l'E
S'rELLEN DAT DE BELASTINGPLICR'riGE NIET RET
BEWIJS LEVERT VAN RET JUISTE BEDRAG VAN
ZlJN INKOMS'l'EN. 0N'l'S1'EN'l'ENIS VAN REDENEN.

W wnnee1· cle belast-ingplichUge, van ambtswege (];angeslagen, in zijn conclusies
v66r het hof van beroep, heett laten
gelden dat de belastbat·e gro-nclslag op
de vergelijking doot· artikel 28 van de
samengesclHLkelde wetten gesteund, terzalce, willekeurig bepc~ald was claar h·i,j
sleohts een beroepsactiviteit vwn zeven
m(l;anden gehad had, dan wanneer de
inkomsten wellce als vm·gelijlcing gecliencl haclden dezen van belasUngplichtigen wa1·en clie over een gans jaa1· een
activiteit gehad hebben, beantwoordt
niet gepast dit vet·weermiddel het an·est
flat er zioh toe beperkt te ve1·klaren dat

'~~~-~-~
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-793het bewijs van het j~biste bedmg van de
inkomsten, aan de belastingplichtige opgelegd, uit deze bewedng niet lean vom·tspntiten.

(ELSEN, T. BELGISCHE STAA'l',
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112· van de
Grondwet, .28 en 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 1317 tot 1340 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest de belastbare grondslag, waarop de
betwiste aanslag over dienstjaar 1950 bij
navordering van rechten over 1957 van
ambtswege bevestigd werd, gegrond verklaart en beslist dat aanlegger het tegenbewijs van het juiste bedrag van zijn inkomsten niet geleverd heeft, dan wanneer
het bestreden arrest in gebreke blijft antwoord te verstrekken op de conclusies van
aanlegger waarbij deze staande hield dat
de administratie een verkeerde toepassing
van bedoeld artikel 28 gemaakt heeft door
de belastbare grondslag te bepalen bij
vergelijking met de door de vennoot van
aanlegger voor een gans jaar aangegeven
winst, wijl aanlegger slechts vennoot geweest is van 1 april tot 1 october 1946 en
hij v66r 1 april als handlanger in dienst
van de Nationale maatschappij van Belgiselle spoorwegen was, zodat de door de
medevennoot aangegeven winst slechts als
vergelijking voor zeveri maanden kon aangewend worden; dan wanneer het tegenstrijdig is enerzijds de door de medevennoot aangegeven winst als vergelijkingspunt aan te nemen en anderzijds winstcijfers en percentages van andere vergelijkingspunten in te roepen; dan wanneer
het bestreden arrest gemelde artikelen 28
en 56 schendt, vermits de vergelijking
met de winsten van de vennoot slechts
voor zeven maanden mogelijk was en de
belastbare grondslag, bepaald met inachtneming van de winsten van een jaar, dus
willekeurig is, daar aanlegger de overbelasting bewezen heeft door te doen blijken dat hij slechts gedurende zeven
maanden als vennoot gewerkt heeft; dan
wanneer, door te beslissen dat aanlegger
het bewijs van het juiste bedrag van zijn
irikomsten niet geleverd heeft om reden
dit bewijs niet kan voortvloeien uit zijn
bewering als zou hij slechts zeven maanden als vennoot gewerkt hebben, het bestreden arrest de bewijskracht van het
door de Nationale maatschappij van Bel-

gische spoorwegen afgeleverd attest
schendt · volgens hetwelk hij tot 20 maart
1946 in dieust van die maatschappij geweest is :
Overwegende dat, door zicli ertoe te beperken .te verklaren dat het door artikel 56 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen aan
aanlegger opgelegd tegenbewijs in alle
geval niet voortvloeien kan uit zijn bewering dat hij slechts zeven maanden als
vennoot gewerkt heeft, het arrest niet
passend geantwoord heeft op de aanvoering van aanlegger als zou de belastbare
grondslag willekeurig bepaald geweest
zijn bij vergelijking met de door de vennoot over een gans jaar aangegeven winsten;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestredeu arrest; beveelt dat melding van het
onderha vig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
3 juni 1958. - 2° kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Belpaire.
Gelijlcluidende conclltsie, H. Dumon,
advocaat-generaal. Pleite1·, H. Van
Leynseele.
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1° INKO:MSTENBELASTINGEN.- VERHAAL TEGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.
- TERMIJN AANVANG NEMENDE TE REKENEN
VAN DE KENNISGEVING VAN DE BESLISSING VAN
DE DIRECTEUR. - KENNISGEVING. - BEGRIP.
2° MIDDELEN VAN VERBREKING.IN ZAKE RECHl'STREERSE BELASTlNGEN. MTODEL HIERUI'l' AFGELEID DA'f DE AANGETEKENDE BRIEF WELKE DE BESLISSING VAN DE
DIREC'l'EUR BEVAT'l'E AFGEGEVEN WERD AAN EEN
DERDE DIE GEEN LAST H~D ZE TE ONTVANGEN.
- MIDDEL KUNNENDE NIET DE EERS'l'E MAAL
v66R HET HOF OPGEWORPEN WORDEN,
3° INKOMSTENBELASTINGEN.- VERHAAL 'l'EGEN DE BESLISSING VAN DE DIRECTEUR.
- TERMIJN. - HEIRKRACHT. - VERLENGING.
1° De tennijn van vem·tig v1'ije dagen,
waarin het verzoelcsolwift, dat het verhaal tegen de beslissing van de directeu1· der belastingen uitmaalct, en. het
origineel van de betelcening van dit verzoelcschritt tm· griffie van het hof van
beroep moeten neergelegd worden neemt
aanvang te 1·elcenen van de betelcening
van deze beslissing, dit wil zeggen vanat

-794de aa;nbieding door de post, aan de
woonplaats van de belastingplichtige,
van de aangetelcende brief wellce de
beslissing beva-t' of te 1·elcenen van de
afgifte van deze brief aan een derde
gem(tchtigd ze te ontvangen lcmchtens
een lastgeving, wellce stilzwij,qend lean
zijn (1).
2° Kan niet, in zake ,·eohtstreelcse belastingen, vaor het ee1·st v66r het hot voorgesteld wor-den het mi(ldel him·~tit afgeleid da.t de persoon aan wie de ter post
aangetelcende brief, bevwttende de beslissing van de directewr der belastingen, afgegeven werd, geen lastgeving
van de belastinrmlichtige had om ze te
ontvangen,
3° De heirlcraoht wellce een belastingplichtige verhinclm·d heeft een verhaal tegen
de besliss·ing van de di1·ectenr d01•. belastingen in de (loor de wet bepaalde termijn ~tit te oefenen, verlengt deze te1·m·ijn (2).
(ALLEENE, 1'. BELGISCHE S'l'AA'l',
l\HNIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te. Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 8 van de wet van 6 september 1895 vervangen door de wet van
23 juli 1953, doordat het bestreden arrest
beslist, enerzijds dat de betekening van de
best.reclen beslissingen van de directeur,
op 18 october 1955 per aangetekende zending naar de woonpla,ats van aanlegger
gestuurd, de bij evenvermeld artikel
voorziene termijn van veer·tig vrije dagen
heeft tloen lopen en dat dienvolgens de
beroepen op 14 december 1955 te laat ingecliend wehlen, en, anderzijds, dat « een
lange ·reis naar het buitenlaml geen ge1ral
van heii·kracht uitmaakt ll, dan wanneer,
eerste onderdeel, de kennis~eving van 'de
beslissing aan de 'belanghebbende vereist
dat zij wel in handen van de belanghebbende gedaan weze, en dan wanneer· in
onderhavig geval niemand gemachtigd
was om. namens aanlegger het aangetekend schrijven te ontvangen, · dan wanneer, tweede onderdeel, het arrest ten onrech te beslis t. da t het ver blijf in het buitenlancl geen .geval van heirkracht zou
1iitmaken omdat aanlegger de noclige
(1) Verbr., 13 maart 1956 (A1·r. Ve1·br., 1956,
biz. 578). Raadpl. ook verbr.,. 18 mei 1956
(ibid., biz. 788).
(2') Over het feit dat de termijn van •·eclam.atie ook om reden van heirkracht kan ver-

maatregelen zou kunnen getroffen hebben
opdat zijn zaken gedurende zijn afwezigheicl konden beredderd worden, en men
niet inziet op welke marrier aanlegger zou
hebben moeten te werk gaan om tijclens
zijn afwezigheid ·een beroep in te dienen
tegen een beslissing waarvan hij de inhoud niet kende en zelfs niet kon vermoeclen dat zij tijdens die afwezigheid
zou geveld of betekend worden, en dan
wanneer het recht om een verhaal in te
{lienen een persoonlijk recht is en door
niemand dan door de belastingplichtige
kan uitgeoefend worden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de termijn om beroep
in te stellen tegen een beslissing van de
directeur der directe belastingen veertig
vrije dagen beloopt te rekenen van de
kennisgeving van die beslissing aan de
belanghebbende ;
Overwegende dat, naar de zin van de
artikelen 65 der samengeschakelde wetten
en 8 van de wet van 6 september 1895
vervangen door artikel 1 van de wet van
23 juli 1953, bedoelde kennisgeving gedaan
wordt door het aanbieden van de beslissing door een ter post aangetekende brief
ter woonplaats van de belastingplichtige,
of door de afgifte van die brief aan ee:li
derde die, krachtens een lastgeving welke
zelfs stilzwijgend kan zijn, de nodige hoedanigheid heeft om ontvangst er van te
nemen;
Overwegende dat in zover in het middel
worqt voorgehouden dat de termijn ·van
beroep slechts aanvang neemt van het
ogenblik af dat de beslissing in eigen
handen van -de belastingsclmlclige terechtkomt, het middel naar recht faalt;
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies zich er toe beperkt had te beweren, enerzijds, dat de tennijn slechts aanvang nam van de dag af waarop de belastingschuldige kennis· van de beslissing
van de directeur had verkregen en, amlerzijds, dat heirkracht hem belet had zijn
beroep vroeger in te stellen ;
Overweg'ende dat aanlegger niet ontvankelijk is om voor de eerste maal v66r het
hof te laten gelden dat de versoon aan
wie de beslissing overhancligd werd zijn
lasthebber piet was ;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegende dat aanlegger in zijn conclusies had staande gehouden dat hij zijn
beroep niet vroeger had ingesteld wegens
~leirkracht, omclat hij ii:J. het buitenland
verbleef;
lengd worden, zie verbr., 8 maart 19-55 (An·.
J1 e1·b•·., 1955, biz. 580'); 15 maart 1955 (Bull.
en PAsrc., 1955, I, 787) ; 16 april 1957 (Ar''·
Ye·rb1·., 1957, biz. 690).

-795Overwegende dat het arrest op dit verweer antwoordt dat aanlegger << de nodige
maatregelen had kunnen treffen opdat
zijn zaken, geclurende zijn afwezigheid,
konden bereclderd worden >> ;
Dat het arrest uit die omstandigheid
wettelijk heeft kunnen afleiden dat, in
onderhavig geval, het ingeroepen feit geen
geval van heirkracht uitmaakte;
Overwegende dat het beroep in persoon
of door gevolmachtigde kan ingesteld worden·
O~'erwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan aangenomen
worden;· ·
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
3 juni 1958. - 2• kamer. - Voonzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Gilmet. Gelijlclu.idende concl~tsie, H. Duman, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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REKWEST CIVIEL. -

ARREST IN BURGERLIJKE OF HANDELSZAKEN GEWEZEN. ARRES'f DAT DE BEWIJS'KRACHT VAN DE CONCLUSIES VAN EEN PAR'l'IJ MISKENT. MISKENNING EEN REDEN VAN REKWEST CIVIEL NIE'f
UI'l'MAKENDE.

Maalct geen reden van rekwest civiel uit
de mislcenning door het hot van beroep,
in b!tr,qerlijke at handelszaken zetelende, van de bewijsk1·acht van de concl!tsies van een partij. (Wetb. van straf-

vordering, art. 480.)
(N. V. (( L'AU'fOLOCOMOTION Jl,
T. N. V. (( L'AU'L'OPARACHEVEMENT ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te · Brussel ;
Gelet op het eerste mid del,. afgeleid uit
de schending van de artikelen 443 (gewijzigd bij artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936, bevestigd
bij de wet van 4 mei 1936, enig artikel),
457, 462, 464 en 473, eerste lid, van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
waarbij het hager beroep en namelijk de
overbrengende werking van het hager beroep geregeld is, 1101, 1134, 1311 en 1338
van het Burgerlijk Wetboek, tot regeling
van de bindende kracht van de overeenkomsten en van de akten van bekrachtiging of bevestiging, in het bijzo:nder van
de berusting, 1317, 1319, 1320 en 1322 van

het Burgerlijk Wetboek, tot regeling van
de bewijskracht der akten, ter zake van
de v66r het hof van beroep door verweerster genomen conclusies en van de akte
van betekening van het beroepen vonnis,
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest, uitspraak doende over de
door verweerster ingestelde vordering tot
ontbinding van de litigieuze verkoop uit
hoofde van verborgen gebreken, op het
enkel hager beroep van aanlegster en dan
wanneer verweerster, na het beroepen
vonnis te hebben bet!~kend en zonder voorbehoud te hebben laten ten uitvoer leggen,
zich ertoe beperkte tot bevestiging van
voormeld vonnis te concluderen waarbij,
vooraleer recht te doen, een onderzoeksmaatregel was gelast, bewust vonnis te
niet gedaan heeft om de reden dat << onder
deze voorwaarden de eerste rechter de
vordering had kunnen en moeten ontvankelijk verklaren, zonder dat hij eerst en
v•66r recht te spreken behoefde over te
gaan tot een onderzoeksmaatregel ll, en aldus de toestand van aanlegster, alstoen
appellante, merkelijk verergert, vermits
het de middelen afwees waaruit deze de
niet-ontvankelijkheid van de eis afieidde;
hoewel de eerste rechter die middelen niet
ter. zijde geschoven had, aldus aanlegster
de mogelijkheid latend ze opnieuw voor te
brengen in de loop van de debatten welke
na de onderzoeksmaatregel zouden worden
gehouden, dan wanneer het tot het wezen
van het hager beroep behoort dat, aangezien bij de rechter in hager beroep door
het hem voorgelegd beroep enkel de grieven van de .appellant worden aanhangig
gemaakt, hij tegen deze geen zwaardere
veroordeling mag uitspreken dan de bij
het beroepen vonnis gevelde, noch J,n. het
algemeen de toestand van de appellant
mag verergeren, tenzij bij hem een tegenberoep aanhangig, is en behoudens evocatie, en dat derhalve het bestreden arrest,
d'oor op het enkel hager beroep van aanlegster haar toestand te verergeren, het
beginsel van de overbrengende werking
van het hager beroep miskend heeft (inzonderheid schending van artikel 443 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, gewijzigd door artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936,
bevestigd door de wet van 4 mei 1936, enig
artikel, en van de artikelen 457, 462, 464
en 473, eerste lid, van hetzelfde wetboek,
en 97 van de Grondwet), dan wanneer de
betekening zonder voorbehoud van het beroepen vonnis door verweerster en het
vervolgen door deze van de tenuitvoerlegging van dat vonnis haar berusting erin
met zich heeft gebracht; dat bijgevolg het
bestreden arrest, door het vonnis te haren
gunste te wijzigen, de bewijskracht van
de akte van betekening aan aanlegster
van het beroepen vonnis en de binden<le
kracht van de overeenkomst van berusting
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van de artikelen 1101, 1134, 1311 en 1338, conclusies miskent; waaruit volgt dat dit
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk derde onderdeel van het middel gegrond
Wetboek), dan wanneer het bestreden ar- is;
rest het vonnis ten gunste van verweerOm die redenen, verbreekt het bestreden
ster, die de bevestiging van het beroepen arrest; beveelt dat melding van onderhavonnis vorderde, niet kon wijzigen zonder vig arrest zal gemaakt worden op de kant
de bewijskracht van de door haar v66r van de vernietigde beslissing; veroordeelt
het hof genomen conclusies te schenden verweerster tot de kosten; verwijst de
(inzonderheid schending van de artike- zaak naar het Hof van beroep te Luik.
len 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Bur5 juni 1958. - 1• kamer. - Voorzitter,
gerlijk Wetboek en ~7 van de Grondwet),
dat het bestreden arrest dienvolgens de in H. Wouters, eerste voorzitter. ~ Verslaghet middel aangeduide bepalingen ge- gever, H. Bareel. - Gelijlcl'!f.irlenae con-.
cl~tsie, H. Ganshof van der Meersch, adschonden heeft :
vocaat-generaal. - Pleiters, HH. VanRyn
Over het derde onderdeel :
en .A.nsia ux.
Overwegende dat verweerster ten onrechte een grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt, hieruit afgeleid dat de in
dit onderdeel van het middel voorge1• KAMER. - 5 juni 1958
brachte grief de mogelijkheid tot .request
ci viel zou openstellen ;
Overwegende, immers, dat aanlegster in 1° .A.RBEIDSONGEV.A.L. - 0NGEVAI, DAT
'ZICH OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK
dit onderdeel niet doet gelden dat uitVOORDOET. ~ BESLlSSING ER OP WIJZENDE
spraak zou zijn gedaan over zake'n die niet
DAT DE RISICO IN FEI'l'E ONAFSCHEIDELIJK
gevorderd werden, zoals bepaald in artiVERBONDEN MOE'£ ZIJN ME1' RET RIJDEN OP DE
kel 480, 3°, van het Wetboek van burgerWEG NAAR OF VAN RET WERK EN HAAR BElijke rechtsvordering, doch aan het arrest
SLISSING OP AAN DE ZAAK EIGEN OMS1'ANDIGHEverwijt de bewijskracht van de in hoger
DEN STEUNENDE. - BESLISSING WELKE NIE'l'
beroep door ·verweerster genomen conclu'l'OT EEN ALGEMENE REGEL MAAK1' DAT DE VAL
sies geschonden te hebben;
VAN EEN ARBEIDER DIE MET EEN MOTORRIJOverwegende dat, volgens het bestreden
WIEL OP DE WEG NAAR OF VAN RET WERK
arrest, de vordering van verweerster onJUJD'l', NOODZAICELIJKERWIJZE EEN ARBEIDSder meer ertoe strekte ten nadele van aanONGEVAL UITMAAK'l', WELKE DE GRONDOORlegster wegens het gebrek dat de verZAAK ERVAN MOGE ZIJN.
.
kochte .zaak aankleefde en wegens het niet
nakomen door aa:i:tlegster van haar verbin- 2° .A.RBEIDSONGEV.A.L. - BEGRIP. tenis de zaak te leveren, de ·verkoop van
0NYERHOEDSE WERKING VAN EEN UITWENDIGE
een personenautomobiel ontbonden te doen
MACHT. - WERKING NIE'l' BEHOEVENDE DE
verklaren;
ENIGE OORZAAK VAN RET ONGEVAL TE ZIJN.
Overwegende dat het beroepen vonnis
zich ertoe beperkte, vooraleer ten gronde 1° Beslist n·iet aat de val van een arbeide1·
rlie met een mo·torrijwiel op de weu
recht te doen, aan een deslmndige de opnaar of v-a-n het ·werk djdt « nO'odza1cedracht te verlenen vast te stellen of de
lijlcerwijze ll een cwbeidsonueval ~llit
door verweerster aangevoerde gebreken de
ma.alct, wellce de. g1·ondoorzaa·lc ervan
litigieuze wagen aankleefden;
moge zijn, en geejt, dienvolgens, geen
Overwegende dat bij de door verweeralgemene regel desbetretfenae, de 1'cchster, alstoen geintimeerde, v•66r het hof
ter die crop wijst flat het r·is·ico in teite
van beroep genomen conclusies, ten aano·nafscheicleUjlc ve1·boiulen moet z·ijn met
zien van de grond der betwisting enkel
het rijclen op de weg na•ar of van het
verzocht was om bevestiging <(van het bewe1·lc en zijn beslissinu steunt op omroepen vonnis in zover daarbij de gecritistancligheden eigen roan. cle za·alc wellce
seerde onderzoeksmaatregel gelast is en
hem voorgelegd wonlt (1).
de kosten · aangehouden zijn ll;
Overwegende evenwel dat het bestreden 2° OiHlat M m·beiclson,geval 1Wa1· de zin
arrest cle vordering gegrond verklaart, de
va.n cle bij kon·inklijk besl~l!it van 28 sepontbinding van de verkoop wegens kooptembe1· 19s¥ sa11nengeschakelfle wetten
vernietigende en verborgen gebreken van
zij is het niet vereist da.t ae onve1·h6edse
de verkochte zaak uitspreekt, aanlegster
werlcing van een uitwencl·ige macht de
veroordeelt om ze terug te nemen en de
enige oorzwak vnn het ongeval zij (2).
prijs ervan weer te geven en haar tenslotte tot de lwsten van beide gedingen
(1) Raadpl. verbr., 14 juni 1945 (A1·r. Yerbr.,
veroordeelt;
· Overwegende dat deze beslissing onver- -1945, biz. 170).
enigbaar is met de vorenaangehaalde be(2) Verbr., 22 januari 1931 (Bull. en PAsrc.,
woordingen van de conclusies van ver- 1931, I, 44) ; 30 november 1933 (ibid., 193·1, I,
~------·----·--------

-797(W etten samengeschakeld bij koninklijk
besl. van 28 september 1931, art. 1, ·lid 1
en 6; besluitwet van 13 december 1945,
art. 1 en 2.)
{MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS,
'l\ FUSTIN, WEDUWE WILLAME.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juli 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen;
Gelet op het middel, eerste onderdeel,
afgeleid uit de schending van de artikelen 1 (inzonderheid eerste en zesde lid)
van de wetten op de vergoeding van de
schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, samengeschakeld bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, 1 en 2 van
de -besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op ·de
weg naar of van het werk voordoen, doordat het bestreden vonnis aanneemt dat de
val van een arbeider, die met een motorrijwiel op de weg naat of van het werk
rijdt, noodzakelijkerwijze een arbeidsongeval uitmaakt, welke de grondoorzaak
ervan ook zij, al ware deze een physische
inzinking van de arbeider, dan wanneer,
zoals aanlegster bij <;onclusies betoogde,
aangezien de val zelf (dit is door het bestreden vonnis erkend) slechts het gevolg van een aanvankelijke gebeurtenis
is·, de aard van deze gebeurtenis, bij gebreke van elk wettelijk vermoeden, noodzakelijk in aanmerking client te worden
genomen · om te bepalen of het gaat om
een .door de wet gedekt ongeval, dit wil
zeggen een gebeurtenis door de. plotse
werking .van een nitwendige kracht veroorzaakt wordt en niet, onder andere,
een lichamelijke deficHlntie van het
slachtoffer, tweede onderdeel, afgeleid nit
de schending van ·artikel 97 van de Gronclwet ·en vim de artikelen 1317 tot 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden vonnis, aldns te kort doende aan
'de plicht van de rechter zijn beslissing te
voorzien van redenen welke de c'onclnsies ·der partijen .passend beantwoorden
en het Hof van verbreking·in staat stellen
zijn controle nit te oefenen, nagelaten
heeft een·. afcloend antwoord te verstrekken op het door aanlegster voorgesteld
verweermiddel lletwelk erin bestoncl te
88); 27 niaart 1952 (A,.,.. Ye,·b?-:, 1952, biz. 415);
raadpl. verbr., 17 november 1955 (An·. Verb1·.,
1956, biz. 205). Zie ook DELARUWIERE en NAMECHE, biz. 107.

betogen dat « ten deze Willame overleden
is ten gevolge van een val met een motorrijwiel; dat evenwel deze val, hoewel de
onmicldellijke oorzaak zijnde van de schedelbreuk die de dood meclegebracht heeft,
zelf slechts een gevolg is en kan zijn van
de aanvankelijke gebeurtenis die de toevallige oorzaak is; dat deze toevallige
oorzaak, om tot vergoeding. aanleiding te
geven, een abnormale, plotselinge, bniten
het slachtoffer geschiedende en onafscheidelijk aan de normale weg verbonden gebenrtenis client te zijn >> :
.
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat, in strijd met het in
het middel aangevoercle, het bestreden
vonnis niet beslist dat de val van een
arbeider die met een motorrijwiel op de
weg naar of van het werk rijdt, « noodzakelijkerwijze >> een arbeidsongeval nitmaakt, welke de grondoorzaak ervan
moge zijn, al ware deze een « physische >>
inzinking;
Dat zowel nit de termen van het beroepen vonnis als nit die van het bestreden
vonnis, hetwelk de· redenen van het eerste
overnee~~t, blijkt dat de rechter, waar hij
erop WIJSt dat llet ongeval, welke de
grondoorzaak ervan ook zij zeker te
wijten is aan een risico dat ~an de weg
naar of . van llet werk onafscheidelijk
verbonden is, verre van te beslissen dat
zulks noodzakelijk zo is en een algemeen
principe te geven, nitspraak doet over het
hem voorgelegcl bijzoncler geval; dat hij
enerzijds erop wijst dat de echtgenoot
van verweerster overleecl ten gevolge van
een ongeval, clit wil zeggen van een plotse
en abnormale gebeurtenis, voortgebracht
door een onverhoedse werking van een
uitwendige kracllt die een llchamelijk
~~~sel . veroorzaakt heeft, .die gebeurtenis
zrJnde de plotse botsing tegen een garagemunr en de val, op de grond van het
slachtoffer, een motorrijder, welke een
schedelbrenk veroorzaakt lleeft die het
overlijden niedegebracht heeft en anderzijds, dat dit ongeval voortvl~eit 'nit een
risico dat aan de normale weg. onafscheide~ijk verbonden is, dit wil zeggen dat
emg verband hondt met de noodzakelijkheicl voor de arbeider zicll te verplaatsen
om zich te begeven naar de plaatsen, omscllreven in artikel 1 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffende de. vergoecling der schade voortspruitende uit
ongevallen die zicll op de weg naar of van
het werk voordoen;
Dat. hij_ immers in dit opzicht erop wijst
dat dre nsico's << in feite >> onafscheidelijk
verbonden dienen te wezen met het rijden
op de weg naar of van het werk en dat
« het litigienze ongeval >> te wijte~ is aan
een normaal risico van het rijden met
een motorrijwiel, het slachtoffer gebruik
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het aldus telkens aan risico's blootgesteld
is;
Overwegencle dat, zo het bestreden vonnis onder de oorzaken van de « blijkbaar ll
onverklaarbare val, zoncler trouwens stil
te staan bij deze hypothese welke het
ond.er meer andere opgeeft, een mogelijke
« inzinking ll aancluidt, zoncler dat het
nopens de aard van die inzinking of het
mogelijk verbancl ervan met het werk
van het slachtoffer enige toelichting verstrekt, er uit de beschouwingen welke het
geeft blijkt dat dit element, h1 de onclerstelling dat het zou aanwezig ziJn, in verband moet worden gebracht met de andere beschouwingen, naardien de « inzinking ll in dat geval, in de geest van de
rechter, het natuurlijk en normaal risico
van de weg, waarop hij de naclruk gelegd
heeft; enkel verzwaard heeft ;
Overwegende trouwens dat de onverhoedse werking van de uitwendige macht
niet behoeft de enige oorzaak van het
ongeval te zijn;
Overwegende dat het eerste onderdeel
van het micldel alclus op een onjuiste nitlegging van het bestreclen vonnis rust;

H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggever, H. Bayot. - GeUjlclwidende conclusie, H. Ganshof van der 'Meersch, · advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH .. Demeur

en DeBruyn.

1e
1°

6 juni 1958

VOORZIENING IN VERBREKING.VORMEN. IN BURGERLIJKE ZAKEN. AANDUIDING VAN EEN WETSBEPALING WELKE;
GESCHONDEN GEWEEST IS INDIEN HET MIDDEL
GEGROND IS. SCHENDING WELKE DE VER~
BREKING VAN HE'l' BESTREDEN ·DISPOSITIEF TOT
GEVOLG HEEFT. AANDUIDING WELKE VOLSTAA~'.

2°

JVIIDDELEN VAN VERBREKING. IN S'l?RAFZAKEN. MIDDEL GEGROND OP EEN
GEilREK AAN ANTWOORD OP EEN IN CONCLUSIES
VOORGESTELD VERWEERMIDDEL, J3ES~'RE
DEN BESLISSING VASTSTELLENDE DAT DIT VERWEER VQORGESTELD GEWEEST IS. MIDDEL
ONTVANKELIJK OFSCHOON DE CONCLUSIES NIET
BI.J DE VOOR'ZIENING GEVOEGD ZIJN.

3°

VERZEKERINGEN. VERZEKERING TE
LAND. 0NTLASTING VAN DE VERZEKERAAR,
GROVE SCHULD VAN DE VERZEKERDE. ~
BEGRIP.

·Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat het bestreclen vonnis,
na gezegd te hebben dat het ongeval aan
het normaal risico van het rijden met een
motorrijwiel te wijten was, dat het niet
afdoet de reden van de blijkbaar onverklaarbare val te kennen erop wijst dat de
verzekeraar tegen arbeiclsongevallen ertoe
gehouden is het slachtoffer schadeloos te
stellen zelfs wanneer het ongeval de font
van het slachtoffer tot oorzaak heeft
welke niet een aan dat slachtoffer uitwendige gebeurtenis is, en dat de ongevallen die zich op de weg naar of van het
werk voordoen in feite moeten voortspruiten uit de risico's welke onafscheidelijk
verbonden zijn aan het rijden op de normale weg naar of van het werk ;
Overwegende dat deze redenen een passend antwoorcl op de conclusies van aanlegster opleveren;
Overwegende dat beicle onderdelen van
het middel feitelijke grondslag missen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

KAMER. -

4°

VERZEKERINGEN. - , VERZEKERING TE;
LAND. VERZEKERDE DIE EEN INBREUK OP
AR~'illEL 11 VAN DE WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934 GEPLEEGD HEEF'l'.
.

1° Vo•lcloet ftan a1·tikel 9 van de wet

va~b

25 tebn~a1·i 1925 in zover dit de aanduiding, in de voorziening, voorschrijft van
de wetsbepaUngen w~rvan de schenclin·u ingeroepen wordt, het middel dat
een van de wetsbepalingen welke geschonden geweest zijn aancl11idt, indien
het middel gem·ond is, voor zover de
sohending van deze bepaling de verbreking van het best1·eden dispositief tot
gevolg he eft· (1).

2° De aanlegger in vm·b1·eking die, in burgerlijlce zaken, een middel steunt op het
feit dat de bestreden beslissing een in
conclusies voorgesteld verwem· niet be"
antwoordt, is er 'floiet toe gehouden dezen
bij zijn voorziening, te voegen wanneer
de bestreden beslissing vaststelt da.t dit
verweet· voorgesteld geweest is (2).

3o De g·rove

Voo1·zitter,

sclH~ld van cle verzekercle clie,
volge11.s artikel16 van de wet van 11 juni
1874, cle vm·zekeraar ontlast van het

(1) Verbr., 23 september 1954 (Bull. en
PASIC. 1955, I, 35). Vergelijk in zake rechtstreekse belastingen, verbr., 31 januari 1956
(Ar1·. Verbr., 1956, biz. 436).
(2) Verbr., 13 mei 1955 (Arr. Verbr:, 1955,
biz. 7li4J.

De ontstentenis van voeging van de conclusies bij de voorziening heeft evenmin de nietontvankelijkheid van het mid del tot gevolg,
wanneer de coriclusies regelmatig door de verwerende partij voorgelegd zijn (verbr., 22 maart
1957, Arr. Verb1·., 1957, biz. 610) en de noot 3.
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vergoeden van de schade is een schuld
die met een opzettelijk teit lean worden
gelijkgesteld, waarvan de vm·zekerde
bewust was of althans moest bewust
zijn dat daantit een verzwal'ing van het
gedekt risico voortvloeide (1).

4° De verzeke1·de, die een inbreuk op artikel 11 van de 1Vegoode vwn 1 febrnari
1934 gepleegd heeft, heett niet noodzakelijk een grove schnld, n.aar de_ zin van
deze · termen in artikel 16 van de wet
van 11 juni 1874 op de verzeket·ingen,
rfepleegd (2).
(ARENS, '1'. N. V.

« LE

PA'l'RIMOINE

».)

ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 jnni 1956 gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
Gelet op het middel, afgeleid nit de
schending van de a:rtikelen 1317 en volgende en 1351 van het Bnrgerlijk Wethoek, 16 van de wet van 11 jnni 1874 op
de -verzekeringen, 11 van het koninklijk
besluit van 1 februari 1934 houdende Algemeen Reglement op de verkeerspolitie
en 97 van de Grondwet, doordat nit de op
11 october 1954 door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ten laste van
aanlegster uitgesproken veroordeling, het
bestreden vonnis in haren hoofde het be'
staan afieidt van de grove schnld voorzien
bij artikel 16 van de wet van 11 juni 1874
en bij het in overeenstemming met die
wetsbepaling zijnde artikel 26 van de verzekeringspolis, gesloten tnssen de heer Victor Eechaudt en de maatschappij « Le Patrimoine JJ, en zich op het beweerd gewijsde beroept om aanlegster tot betaling
van de gevorderde sommen te veroordelen,
zonder antwoord te verstrekken op de te
dien opzichte door deze bij conclusies ingeroepen middelen, dan wanneer llet f()it
dat de correctionele rechtbank bewezen
heeft verklaard de door aanlegster gepleegde inbreuk op artikel 11 van het koninklijk beslnit van 1 febrnari 19'34, waarbij aan elke weggebrniker de verplichting
opgelegd wordt in staat te zijn te besturen, nict impliceerde dat de door beklaagde gepleegde font het karakter van zwaarwiehtigheid had in de zin van artikel Hl
van de wet op de verzekeringen en van
artikel 26 van de polis van ue maatschappij « Le Patrimoi:i:te Jl, en, bijgevolg, de
rechter niet · vrijstelde de uitgebreidheid
van de litigienze font te onderzoeken :
--------~-·------

(1) en (2) Verbr., 29
Yerb1·., 1953, biz. 371).

januari 1953 (A,.,..

Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster afgeleid nit de
onbepaaldheid in de aanwijzing van de geschonden wetsbepalingen, namelijk de artikelen 1317 en volgende van het Bnrgerlijk W etboek :
Overwegende dat de schencling van de
bewijskracht van de verzekeringspolis
door aanlegster slechts wordt ingeroepen
als een gevolg van de schending van artikel 16 vim de wet van 11 jnni 1874 ;
·
Dat derhalve de aandniding van evengemelde wetsliepaling volstaat om aan, het
vereiste vail artikel 9 van de wet van
25 februari 1925 te voldoen;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster afgeleid nit
het niet-overleggen door aanlegster van de
conclnsies waarop het bestreden vonnis
geen antwoord zon hebben verstrekt :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis blijkt dat aanlegster het in het middel
bedoelde verweermiddel heeft voorgesteld;
Overwegende dat de gronden van nietontvankelijkheid niet kunnen ingewilligd
worden;
Over het middel :
Overwegende dat, om te beslissen dat
aanlegster de bij artikel 16 van de wet
van 11 juni 1874 voorziene grove font heeft
begaan, het vonnis stennt op de enkele
omstandigheiu dat aanlegster het ongeval
heeft veroorzaakt op een ogenblik dat zij
niet in staat was een voertuig· te besturen
daar zij door ue strafrechter nit dien
hoofde wercl veroordeeld, niettegenstaande
een vrijspraak nit hoofde van dronkensehap aan het stuur;
Overwegende dat om zijn ·weigering te
rechtvaardigen na te gaan waarom en in
hoever aanleg·ster niet in staat was te bestnren:, het voniiis zich beroept op het gezag van het gewijsde van de strafrechtelijke beslissing waarbij aanlegster wegens
inbreuk op artikel 11 van het koninklijk
besluit van 1 februari 1934 werd veroordeeld;
Overwegende clat de grove schnla van
ue verzekerde, in de zin van artikel 16
van de wet van 11 juni 1874, waardoor cle
verzekeraar worut outlast van het vergoe'den van ue sc!l.ade, slechts dan voorhanden is wanneer de schnld met een opzettelijk feit kan worden gelijkgesteld waarvan de verzekerde bewnst was of althans
moest bewust .zijn dat daarnit een verzwaring van het gedekt risico voortvloelde;
· Overwegende dat eeil veroordeling. wegens inbreuk op artikel 11 van het koninklijk beslnit van 1 februari 1934 niet
noodzakelijk de vaststeUing van dergelijke schuld inslnit;
·
Dat, door enkel te stennen op die veroordeling·, het vonnis niet wettelijk heeft
kunnen beslissen dat aanlegster een grove
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begaan;
Dat het zodoende evengemelde in het
middel aangeduide wetsbepalingen heeft
geschonden;
Om. die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, behalve in zover het heeft beslist
dat aanlegster door de bedingen van de
verzekeringspolis is gehouden; beveelt <1 at
melding van onderhavig arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te l\llechelen.
6 juni Hl58. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Ve1·slaggever, H. Belpaire.
Gelijkl~tidende conclttsie, H. Raoul
Hayoit de 'l'ermicourt, procureur-generaal. - PleUers, HH. Gilson de Rouvreux
en Simont.
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OVEJREJENKOlVIST. - lNTERPRE'l'A1'1E.
'J'WI.TFEL OM'l'REN'l' DE BE'l'JiJKENIS VAN DE
OVEREENKOMST. - REGEL VAN IN'l'ERPRE'l'A'l'IE.
W anneer de betelcenis van een beding van
een ovet·eenlcomst voo1· twijfel vMbaar
is, wm·dt (leze gefnterpreteerd tegen degene die gestip1tleerd heeft en ten voo·rdeel van degene die (le verbintenis aangegaan heeft. (Burg. Wetb., art. 1162.)

(ALGEMJiJNE VERZERERINGSKAS 'rEGEN
WERKONGEVALLEN, 'l'. RABOU.)
ARREST.
HEJT HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 19 mei 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de dr'ie middelen samen : liet
eerste afgeleid uit de schending van de
artikelen 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat, om een op
22 juni betekende opzegging geldig te
verklaren, het bestreden arrest, dat vaststelt dat de polis inhield cc een met de
hand geschreven vermelding waarbij bedongen werd dat de polis ingang nam op
1 juli 1905 en eindigde op 30 juni 1908 ll,
en cc een gedrukt beding volgens hetwelk
de verzekering wordt aangegaan voor drie
jaar en voor de overblijvende· maanden
van het nog lopende jaar waarin het contract werd ondertekend Jl, beschikt dat

die clausules niet tegenstrijdig zijn en dat
het gedrukt beding client toegepast, dan
wanneer een contract niet kan eindigen terzelfdertijd op 30 juni en op 31 december,
waaruit volgt clat de clausules tegenstrij·
dig waren en dat de voorkeur aan de
bijzondere met de hand geschreven vermelding moest gegeven worden, en dan
wanneer de met de hand geschreven ver·
melding uitdrukkelijk ·bepaalt dat de polis op 30 juni verlopen was en de hernieuwingsclausule (artikel 9) dat de op·
zegging cc zes maanden v66r• de v,ervaldag
der in loop zijnde polis ll moet gegeven
worden om het contract te doen ophouden .ll ; het tweede, afgeleid uit de .schen·
ding van de artikelen 97 van de Grandwet, :L101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest de besluiten van eiseres niet beantwoordt waardoor deze
cc voor zoveel als nodig, deed gelden clat
daar deze vaststelling in de polis van
5 februari 1932 het · voorwerp ilitmaakt
van een getijpt beding, hetzelve op alle
gedrukte bedingen wint; dat het van onveranderlijke rechtspraak en rechtsleer
is dat de geschreven of getijpte bedingen
van een overeenkomst het, in geval van
tegenstrijclighei<l, op het gedrukte beding
winnen ll, dim wanneer dit middel, dat de
rechtspraak inriep en aanduidde · ten
minste dieml,e beantwoord; het derde, afgeleid uit de schending van de artike"
len 1101, 1134, 1315, 1317, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doo·rdat, om geen rekening te houden met de bijzondere met
de hand geschreven bepaling die de duur
van het contract anders vaststelde, het bestreden arrest beslist dat << de hernieuwingsclausule rechtstreeks steunde op
de duur van het contract, zoals deze in
de voorgaande gedrukte regelen van de
tekst was bepaald ll, dan wanneer de hernieuwingsclausule alleen op de duur van
het contract steunde : « de polis wordt
vernieuwd op haar vervaldag, en in alle
recht voortgezet, zonder verdere formaliteiten, voor een nieuw tijdstip, gelijk
aan het volle aantal jaren begrepen in het
tijdstip waarvoor zij onelertekend is, zo
geen der partijen, zes maanden v66r de
vervalelag eler in loop zijnde polis, haar
inzicht verklaard heeft het contract te
doen ophouden ll ; waaruit volgt dat de
clausule geenszins steunde op de eluur
van het contract « zoals deze in de voorgaanele gedrukte regelen van de tekst was
bepaald ll maar wel op de duur van het
contract zoals deze door partijen was
voorzien :
Overwegende elat, na tot de in het eerste
en het derde mieldel aangehaalde beschouwingen te zijn overgegaan, het arrest er
op wijst dat de hernieuwing van het con-

-801tract door de veTzekeraar in· zijn eigen
voordeel wordt bedongen en dat, bijgevolg, indien enige · twijfel nopens de
draagwijdte van de hernieuwingsclausule
mocht bestaan, deze tegen de stipulerende
partij zou dierien geinterpreteerd te worden;
Overwegende dat dit motief een passend antwoord op de in het tweede middel bedoelde conclusies en tevens een
wettelijke rechtvaardiging van het door
de andere middelen bestreden dispositief
uitmaakt;
Dat geen van de middelen kan worden
ingewilligd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
6 juni 1958. - 1° kamer. - Voo1·zitter,
H. de Clippele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire.
Gelijlcluidende conclusie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. della Faille d'Huysse en Van Leynseele.
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GEWIJSDE. IN BURGERLIJKE ZAKEN.
!N'l'ERPREl'A'l'IE VAN EEN GERECH'l'ELIJKE BESLISSING. !N'l'ERPRE'l'A'l'IE VERENIGBAAR
MEl' DE 'l'ERMEN VAN DE BESLISSING. GEEN
SCHEIDING VAN HE1' GEWIJSDE.

Schendt ·niet het door een vroegere gerechtelijke beslissing gewijsde het vonnis dat van deze beslissing een i.nt·erpretatie geett welke met de termen e1·van
verenigbaa1· is (1).
{KIMPE, 'l'. VAN 'l'OURNHOU'l'.)
ARRES'l'.

HE'!.' HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 juli 1!t56 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen !JI7 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskracht
der besluiten door eiser voor de rechtbank
van eerste aanleg genomen; doordat het
bestreden vonnis het middel van onontvankelijkheid verworpen heeft door eiser
gehaald uit het feit dat het bevelschrift
(1) Verbr., 3 maart 1955 (Arr. Ve•·br., 1955,
blz. 562); 17 december 1956 (ibid., 1957,
biz. 262).
VERBR., 1!!58. 51

van de voorzitter der rechtbalik van eer-·
ste aanleg van 17 september 1955, waarhij
eiser veroordeeld werd tot het hetalen van
een onderhoudsgeld van 750 frank per
maand, door het hevelschrift van 27 april
1!!56 was hevestigd, zodat verweerster
over een uitvoerbare titel beschikte om
onderhoudsgeld te hekomen, om reden dat
de vordering van verweerster, die ertoe
strekte een onderhoudsgeld te bekomen,
slechts ingeleid werd bij exploot van 5 januari 1956 toen de maatregelen bevolen bij
bevelschrift van 17 september 1955, bij gehrek aan bekrachtiging v66r 15 november
1955, geen uitwerking meer hadden, en dat
de oorspronkelijke eis van verweerster
dus wel ontvankelijk was, en de e!s van
verweerster ontvankelijk en gegrond verklaard heeft, wanneer, waar eiser een hevelschrift inriep dat na het instellen van
de eis van verweerster v•oor het vredegerecht werd verleend, de hesluiten van
eiser er duidelijk toe strekken te horen
zeggen dat gezegde vordering in de loop
van het geding zonder voorwerp was geworden en in deze beperkte zin onontvan-.
kelijk of alleszins ongegrond was, wanneer de rechters over de grond aldus het
door eiser ingeroepen middel van onontvankelijkheid verkeerd hehhen geinterpreteerd, wanneer de hier aangehaalde
motivering van het bestreden vonnis het
mlddel van onontvankelijkheid of minstens van ongegrondheid, dat werkelijk
door eiser werd ingeroepen nit het feit dat
na het uitspreken van het vonnis a q1to,
een rechterlijke beslissing tussengekomen
was die aan eiseres het door haar gevorderde onderhoudsgeld toegekend had en
dat zij geen tweede titel mocht verkrijgen, onbeantwoord gelaten heeft :
Overwegende dat een bevelschrift genomen door de voorzitter van de Rechtbank
van eerste aanleg te Gent op 17 september
1955, na verweerster toegelaten te hebben
bij hare ouders te verblijven, aanlegger
heeft veroordeeld om aan verweerster een
uitkering tot onderhoud, groot 750 frank
per maand, te betalen en de niet tegenstrijclige beschikkingen der bevelschriften
van 15 en 23 juli 1955 bevestigde erbij voegende « dat bij gehrek aan bekrachtiging
voor 15 november 1955 het onderhavig bevel alle verdere uitwerking zal missen >> ;
Overwegende dat dezelfde magistraat op
27 april 1956 een nieuw bevelschrift verleende bij hetwelk hij na « voor zoveel nodig, al de met onderhavig bevel niet strijdig zijnde vorige getroffen maatregelen »
te hehben bev'estigd aan aanlegger bevool
zekere meubels ter beschikking van verw;eerster te stellen;
Overwegende dat aanlegger voorhield
dat de eis op 5 januari 195.6 voor de vrederechter ingesteld, strekkende tot betaling van een uitkering tot onderhoud, niet

-802meer ontvankelijk was omdat het bevelschrift van 17 september 1955, welke haar
een onderhoudspensioen toekende, door
het bevelschrift van 27 april 11?56 bevestigd was geweest ;
Overwegencle dat, om c1ie aanvoering te
verwerpen, het bestreden vonnis zich niet
ertoe beperkt te verklaren, zoals het middel het releveert, dat de on 17 september
1ll55 bevolen maatregelen geen gevolg meer
hadden, bij gemis aan bevestiging v66r
15 november 1955; dat het erbij voegt dat
het bevelschrift van 27 april 1956, door
aanlegger ing·eroepen << geen vervallen
maatregelen kon bevestigen ll;
Dat hieruit volgt dat het vonnis de bewijskracht van de conclusies niet !weft
geschonden en een passend antwoord erop
heeft gegeven ;
Dat het middel feitelijke gron:dslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll7 van de
Grondwet, 214, j, 131ll, 1320, 1350, 1351 en
1352 van het Burgerlijk Wetboek, 11 en 17
van de wet van 25 maart 1876 over de bevoegdheid, 806, 807 en 809 van het Wethoek van burgerlijke rechtspleging en van
de bewijskracht en de kracht van het gerechtelijk gewijsde van de bevelschriften
van de voorzitter der Rechtbank van eerste aanleg te Gent van 15 en 23 juU 1955,
17 september 1955 en meer bepaald 27 april
1ll56, doordat het bestreden vonnis het
middel van niet-ontvankelijkheid heeft
verworpen door eiser gehaald uit het feit
dat het bevelschrift van 17 september
1955, dat eiser veroordeelde tot het betalen van een onderhoudsgeld van 750 frank
per maand, door het bevelschrift van
27 april 1956 was bevestigd, om reden dat
dit laatste bevelschrift geen vervallen
maatregelen kon bevestigen, wanneer indien de rechters over de grond hierdoor
hebben willen beslissen dat dit laatste be.velschrift geen vorige maahegelen had bevestigd, zij de bewijskracht van dlt laatste bevelschrift hebben .geschonden waar
dit uitdrukkelijk verklaart << voor zoveel
als nodig, bevestigen (wij) al de met het
onderhavig bevel niet strijdig zijnde vorige getroffen maatregelen ll, wanneer incHen de rechters hebben willen beslissen
dat ·het laatste bevelschrift ten onrechte
de vorige maatregelen had bevestigd iodat
op dit punt a:an het bevelschrift geen gevolg diende te worden gegeven, .zij de
kra.cht van het gerechtelijk gewijsde van
gezegd bevelschrift hebben geschonden,
wanneer in deze tweede veronderstelling
de rechters daarbij gezegd bevelschrift
hebben gecensureerd, en dus in die mate
hervormd, in strijdmet de regelen over de
bevoegdheid die dergelijke hervorming
aan het hof van beroep voorbehield, wanneer in: alle geval het bestreden vonnis
niet toelaa t de vraag te beslechten of de

rechters hebben willen beslissen dat het
bevelschrift van 27 april 1956 geen bevestiging bevatte van de vorige genomen
maatregelen, of integendeel hebben willen
beslissen dat aan deze bevestiging geen gevolg c1iende te worden gegeven, wanneer
deze dubbelzinnigheid in de motivering
gelijk staat met het gebrek aan de door
artikel ll7 van de Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat blijkt uit het geheel
der motieven van het bestreden vonnis, in
het antwoord op het eerste middel weergegeven, dat de rechter het bevelschrift
van 27 april 1ll56 niet heeft willen hervormen doch, gelet op de conclusies van aanlegger, de draagwijdte ervan bepalen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de woorden van het bevelschrift << voor zoveel als noc1ig, bevestigen
wij al de met het onderha vig bevel niet
strij dig zijnde vorige getroffene rna a tregelen ll enkel << geen vervallen maatregelen ll bec1oelclen, 't is te zeggen dat gezegd
bevelschrift niet beval dat maatregelen,
welke luidens een vorig bevelschrift geen
gevolg meer hadden, opnieuw zouden worden toegepast;
Dat het bestreden vonnis alclus de termen van het bevelschrift niet heeft tegengesproken noch het gezag van gewijsde
van c1it bevel geschonden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
6 juni 1958. - 1" kamer. - ·Voo1·zitteT,
H. de Cliupele, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggever, H. De Bersaques. - Gel'ijkluidende concl-ns·le, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaaL - Pleite·r, H. Struye.
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VORDERING.

VOOR RET STRAFGERECHT GE0NTYANKELIJKHEID. VooR-

2° OPENBARE ONDERSTAND. -

VER-

HAAL VAN EEN COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERS'.rAND
TEGEN DE VERANTWOORDELIJKE
VEROORZAKER VAN DE VERWONDING OF DE
ZIEKTE WELKE DE ONDERSTAND NODIG GEMAAK'l' HEEFT. VOORWERP VAN DE VORDERING.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -

IN

STRAFZAKEN. VERHAAL YAN EEN COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND '!'EGEN DE VERANTWOORDELIJKE VEROORZA'KER VAN DE VERWONDING OF DE ZIEKTE WELKE DE ONDER-

-803S_TAND. NODIG ·GEMAA:KT l!EEFT. __:... GEEN IN DE
RECHTEN '£REDING VAN RET SLACHTOFFER. 0NBEVOEGDl;!ElD . VAN RET S'£RAFGEREiCHT,

1° Zijn alleen ·ontvanlcelijlc om zich bttrgerlijlce partijen te stellen clegene -clie
gronrl heeft om zich persoonlijlc benafleelfl te aohten door een misclrijf (1) en
clegene clie in de rechten van de cloo1·
het misclrijf get1·offen pe1·soon is getreden (2). (Wet van 17 april 1878, art. 3
en 4.)

2° Artilcel 30, Ucl 2, van cle 1vet van 27 november 1891, _clat de commissies van
openbare onderstand ertoe machtigt, ten
laste van de personen die verantwoordelijlc zijn voor de verwonding of cle
zielcte wellce de onderstand nodig gemaalct heeft, de terugbetaling van de
ter oMzalce daa1·van gedane lwsten te
vorderen, heeft een rechtst·reelcse vordering ingevoerd wellce tot doe~ heeft
niet de vergoecling van een schade door
deze eommissies geleclen en qtit een misdrijf voortlcomend, maar de tentgV01'dering van uitgaven dom· hen gedaan in
uitvoering van hu..n wettelijlce taalc (3).

3° Bij ontstentenis van een wettelijlce in
de plaats trading en in de rtfwezigheid
van een in de plaats tJ"ecling lcmchtens
overeenlcomst van de commissie van
openbare onderstand in de rechten van
de bijgestane behoeftige is het strafge1'echt niet bevoegd om lcennis te nemen
van cle vordering tot tentgbetaling van
de lcosten van bijstand, door deze instelling uitgeoefend tegen de verantwoordelijlce veroor·zalce1· van de vm·woncling of
de zielcte wellce de onclerstand nodig gemaalct heeft.
(COMMISSIE VAN OPENBARE ONDER STAND TE LUIK,
. T. LOUIS- EN CONSOR'.fEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 juli 1957 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken bevattend, 418 en 420 van het
Strafwetboek, 26 en inzonderheid 26-1
van het koninklijk besluit van 8 april
(1) Verbr., 24 april 1939 (Arr. T'erb•·., 1939,
blz. 142); 9 december 1957, supm, blz. 212.
(2) Verbr., 17 november 1954 (A,.,.. T'e•·br.,
1955, blz. 178) en de noot 3.
(3) Raadpl. DE PAGE, 2• Omnplernent,
blz. 247, nr 962, en blz. 440, nr 547, B.

1954 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 544, 1382,
1383, 1384 en inzonderheid 1384, tweede
lid, van het Bu'rgerlijk Wetboek, 30 en
inzonderheid 30, tweede lid, van de wet
van 27 november 1.891 op de openbare on-

derstand, en, voor zoveel als nodig, van
de artikelen 1 van evengemelde wet van
27 november 1891, 1, 66 en inzonderheid,
66, eerste lid, 70 van de organieke wet
van 10 maart 1925 op de openbare onderstand, doordat het bestreden vonnis de
correctionele rechtbank onbevoegd verklaard heeft om kennis te nemen van de
burgerlijke vordering van aanlegster tegen verweerders Jean Louis en Jacques
Louis tot terugbetaling van de kosten van
onderstand aan verweerder Pinte die het
slachtoffer was geweest van een ongeval
waarvoor de verantwoordelijkheid voornoemde ·.Tean Louis ten laste was gelegd,
om de redenen afgeleid hieruit dat « de
vordering welke de commissie van openbare onderstand vermag in te stellen
tegen hem die verwonclingen aan een van
haar armlastigen veroorzaakt he eft... dP
verantwoordelijkheid van die derde als
grondslag heeft, doch dat zulks niet volstaat om de bevoegdheid van de strafrechtbank te bepalen; er is bovendien
vereist dat de vordering zou strekken tot
bet vergoeden van een door de inbreuk
veroorzaakte schade )}, en hieruit dat
« de verplichting onderstand te verlenen
welke de reden van bestaan van de openbare onderstand is· op zichzelf voor deze
geen schade vertegenwoordigt, maar de
uitoefening zelf is van de activiteit waaraan zijn bestaan verbonden is)), dan
wanneer, naar luid van artikel 30, tweede
lid, van de wet van 27 november 1891,
de commissie van openbare onderstand
de invordering van de onderstandskosten
vermag te vervolgen tegen diegenen die
verantwoordelijk zijn voor de verwonding
of de ziekte welke de onderstand nodig
gemaakt heeft, en de wet mitsdien aan
de commissie van openbare onderstand het
recht toekent een aquiliaanse vordering in
te stellen tot vergoeding van een schade
waarvan het noodzakelijk verband met de
fout van de veroorzaker van de verwonding of de ziekte niet uitgesloten is door
het feit dat de verwonde of zieke persoon
ter voldoening aan een wettelijke verpliching bijgestaan werd :
Overwegende dat aileen diegenen ontvankelijk zijn om zich v66r .de strafgerechten burgerlijke partijen te stellen die
gronden hebben om zich persoonlijk benadeelc1 te achten door een bij die gerechten aangebrachte misdrijf, en diegenen
'die in de rechten van de door het misdrijf getroffen persoon zijn getreden ;
Overwegende dat, waar bij artikel 30,
tweecle lid, van de wet van 27 november

-804
1891 aan de commiss1en van openbare
te omlcleclen moet cle rechter 11e concluonderstand het recht toegekend is ten
sies niet beantwoorclen wellce · vre·emcl
laste van de personen die verantwoorde- , zijn aalfl de sohulcl van cle verclaohte.
lijk zijn voor de verwonding of de ziekte
welke de onderstand noclig gemaakt heeft,
(PINI, T. ROSATI EN OONSORTEN.)
de terugbetaling van de ter oorzake daarvan gedane kosten te vorderen, voormelde
bepaling een rechtstreekse vordering inAR.REST.
gevoerd heeft welke tot doel heeft, niet
de vergoeding van een uit het ongeval
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
voortgevloeide schade, die bewuste com- arrest,
op 17 december 1958 gewezen door
missien zouden geleden hebben, doch de het
Hof van beroep te Brussel ;
terugvordering van uitgaven welke die
organismen gedaan hebben nit kracht
A. Over de voorziening van Pini :
van de hun opgedragen wettelijke taak
I.
In zover de voorziening gericht is
van bijstandsverlening;
Overwegende derhalve dat tussen het de tegen de beslissing gewezen over de ten
beklaagden ten laste gelegd misdrijf, aan- laste van verweerclers ingestelde publieke
genomen dat clit bewezen zij, en de door vorclering :
Overwegencle dat een beklaagde zich
aanlegster aangevoerde schade geennoodniet vermag te voorzien tegen de besliszakelijk verbancl van causaliteit ligt;
Overwegencle dat, de commissien van sing gewezen over de tegen een medebeopenbare onclerstand noch krachtens ar" klaagde ingestelcle publieke vordering;
Dat de voorziening clerhalve niet onttikel 30 van de wet van 27 november 1891,
noch luachtens enige andere· wetsbepaling vankelijk is;
in de rechten van de behoeftige gesteld
II. In zover de voorziening gericht is
zijn tegen de verantwoordelijke veroorza- tegen de beslissing gewezen over de ten
lrer van de verwonding of de ziekte welke laste van aanlegger ingestelcle publieke
de onderstancl noclig gemaakt heeft; dat vordering :
aanlegster niet aanvoert bij overeenkomst
Over het micldel afgeleicl uit de schenin die rechten te zijn getreden;
ding van de artikelen 97 van de GrondDat het bestreclen vonnis, door onder wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 1382
deze voorwaarclen te beslissen dat de cor- van het Burgerlijk Wetboek en 48-4 van
rectionele rechtbank niet bevoegd was om
koninklijk besluit van 8 april 1954
kennis .te nemen van de burgerlijke· vor- het
algemeen reglement op de poderjng door aanlegster tegen verweerders houclencle
litie van het wegverkeer, doordat het
ingestelcl, geen enkele van de in het mid- bestreclen
arrest de gehele verantwoordedel aangeduicle wetsbepalingen heeft ge- lijkheid, zo
strafrechtelijke als burgerschonclen;
voor het litigieuze ong'eval aanlegDat het micldel niet kan ingewilligd lijke,
ger ten laste gelegd heeft, de telastlegging
worden;
niet bewezen verklaard heeft wat verOm die reclenen, verwerpt cle vooi·zie- weerders Rosati en De Luc11 aangaat,
ning; veroordeelt aanlegster tot de kos- en bfJgevolg, de onbevoegdheid van het
ten.
hof van beroep vastgesteld heeft om uitspraak te doen over de door aanlegger
9 juni 1958. - 2" kamer. - Voorz-itten tegen verweerders ingestelcle burgerH. Sohier, voorzitter. Verslaggever·;
lijke vordering, zoncler de mid{lelen te
H. Gilmet. - Gel'ijlcliuidencle conclttsie, beantwoorclen welke door aanlegger afH. Roger Janssens de Bisthoven, · eerste geleid zijn, enerzijds, hieruit dat << de
aclvocaat-generaal. -:- Pleiters, HH. Si- automobilisten en motorrijclers een waar
mont en Van Leyn~eele.
recht van voorrang genieten ten o'pzichte
.,.---van de voetgangers die op de rijbaan
lopen (wat het geval was voor verweerders Rosati en De Luca) ; dat zodta zij
nacleren, de voetgangers zich. oilmiddel2" KAMER. - 9 juni 1958
lijk op de zelfs niet begaailbare berm
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN moeten begeven om er zich in veiligheid
ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN, - CoN- te brengen ll, en, anderzijcls, hieruit dat
CLUSIES VAN DE VERDAOHTE VREEMD AAN « verweerders een onvoorzichtigheid beZIJN SCHULD, - .GEEN VERPLIOHTING VOOR gaan hadclen door rechts op de weg in de
DE REOH'l'ER ZE TE BEAN'l'WOORDEN OM DE door hen gevolgcle richtimi; te lopen.'.. ll,
STRAFREOHTELIJ:KE VEROORDELING VAN DE , dan wanneer de rechters over de gro:i:td de
verplichting hadclen een antwoord te verVERDACHTE ~fE'l' REDENEN TE OMKLEDEN.
strekken op die midclelen, aangevoerd in
Om de veroonleling, welke hij ove·r cle 1nt- de conclusi~s van aanlegger in verbreking
bl-ielce vo1·de1·ing ·u'itS1J1'eelct, met redenen welke regelfUatig bij hen aanhangig wa-
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ren, dan wanneer, aangezien het bestreden arrest die middelen noch expliciet
noch impliciet behandeld heeft, het niet
wettelijk met redenen omkleed is :
Overwegende dat het middel de reclenen
met betrekking tot aanleggers schuld niet
critiseert; clat het enkel het bestreclen
arrest verwijt de conclusies betreffende
cle fouten welke verweerclers zouden begaan hebben niet beantwoord te hebben;
Overwegende dat, daar aanleggers veroorcleling door becloelde redenen gerechtvaarcligd is, de fouten van verweerders,
al waren zij bewezen, niet van zulke aard
zouclen zijn dat zij bewijzen dat aanlegger geen inbreuk begaan heeft ;
· Dat het miclclel naar recht fault;
En overwegende dat de substantH\le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over aanleggers burgerlijke vordering :
Over hetzelfde middel :
Overwegencle dat aanlegger v66r het
hof van beroep geconclucleerd heeft tot de
althans gedeeltelijke verantwoordelijkheid van verweerclers ;
Overwegende dat, tot beantwoorcling
van de conclusies betreffende << het recht
van voorrang clat automobilisten en motorrijders ten opzichte van cle voetgange:i's genieten >> en betreffende de verplichting van laatstgenoemclen « zich bij het
nacleren van een voertuig in veiligheid te
orengen op een zelfs onbegaanbare berm»,
het bestreden arrest beslist << dat geen verwijt valt toe te sturen aan cle voetgan~
ger Rosati, die, waar geen begaanbare
trottoirs of verhoogde bermen aanwezig
waren, zo dicht mogelijk bij de rand van
de rijbaan is gegaan >> en, wat De Luca
aangaat, dat niet bewezen is dat de inbrenk die hij zou begaan hebben <<met
het ongeval in een verband van oorzaak
tot gevolg staat >>; dat het overweegt dat
aanlegger in de omstandigheden die hij
aanduidt gemakkelijk de aanwezigheid
van de voetganger had knnnen merken en
hem vermijden;
Overwegende dat, waar het verklaart
dat de voetganger Rosati niet kan verweten worden zo dicht mogelijk bij de
rand van de rijbaan, dit wil zeggen op de
rechter kant, te zijn gegaan, het arrest
impliciet beslist dat verweerders geen onvoorzichtigheid begaan hebben door rechts
op de weg te !open in de door hen gevolgde richting;
Overwegende dat de bestreden beslissing
mitsdien op aanleggers conclusies een
passend antwoord gegeven heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

IV. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing bewezen over de door
de «Caisse auxiliaire d'assurance lVIaladie-invalidite >> tegen aanlegger ingestelde
vordering :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelden ;
B. Over de voorziening van de << Alliance
nationale de mntualites chretiennes >> ;
Overwegende dat er geen middel aangevoerd is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
9 juni 1958. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. - V m·slaggevm·,
H. Vroonen. - Gelijklttidende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Plei~er, H. Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - )N STRAFZAREN. - VERZOEK GEDAAN IN EEN T01' DE VOORZITTER VAN
DE ZE'l'EL NA HE'l' SLUITEN VAN DE DEBATTEN
GERICHTE BRIEB'. - GEEN VERPLICHTING HET
TE BEAN'J'WOORDEN.
De rechter lean ttit de debatten ve1"werpen
en (l'ienvolgens niet beantwoorden een
ve1·zoek door de verclachte gedaan in
een tot de voorzittm· van de 1'echtsrnacht na het slttiten van de debatten
c yePiollte b1'ief (1).

(DEQOSTER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april U58 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat de publieke v.ordering ten dage van
de uitspraak van het bestreden arrest
door verjaring te niet gedaan was :
Overwegende dat aanlegger onder meer
ten laste gelegd was, onder letter B, sedert minder dan drie jaar v6<6r 27 juli
1957 een huis van ontucht of prostitutie
gehouden te hebben; dat deze telastlc:>gging, de, enige in aanmerking genomene,
bewezen ·verklaard werd zoals zij luidde,
dit wil zeggen in al haar elementen;
Dat bij ontstentenis van conclusies het
(1) Verbr., 22 octobe1· 1951 (Ar1·;
1952, blz. 88).

Ye1·b•·.,

-806dispositief van het arrest in dit opzicht
wettelijk met redenen omkleed is ;
Overwegende dat aanlegger tot staving
van de in het middel ODgeworpen exceptie
van verjaring doet gelden dat voormeld
misdrijf door hem slechts van 7 augustus
tot 2 september 1953 gepleegd zou .zijn geworden;
Dat deze bewering stuit op de door de
rechter over de grond regelmatig gedane
vaststelling dat het plegen van het misdrijf min<ler dan drie jaar v•Mr 27 juli
1957 plaats gehad heeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de rech ten der verdediging,
doordat aanlegger op de terechtzitting
niet ondervraagd werd en geen verweer
heeft kunnen voordragen ten aanzien van
de telastlegging B :
Overwegende dat het proces-verbaal van
de terechtzitting gehouden op 29 maart
1958 zonder enige beperking vaststelt dat
« beklaagde door de voorzitter ondervraagd werd JJ en dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 2 april 1958
luidt dat << de verweermiddelen van beklaagde Decoster, ontwikkeld door Mar Paris, advocaat, gehoord worden JJ;
Overwegende dat het middel berust op
beweringen welke tegen de vermeldingen
van de rech tsplegingsstukken indruisen
en dat .het bijgevolg feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest het in hoger beroep voorgebracht verzoek, hetwelk het
gelasten van een aanvullend onderzoek
beoogde, niet behandelt :
Overwegende dat de debatten gesloten
werden en de zaak jn beraadslaging gebracht werd op de terechl:titting welke
door het hof van beroep op 2 april 1958
gehouden werd;
Overwegende dat het verzoek om een
aanvullend onderzoek gedaan werd in een
tot de voorzitter van het hof van beroep
gerichte brief op de omslag waarvan een
postdatumstempel van 3 april 1958 aangebracht is;
Dat het bestreden arrest alle stukken
welke na het sluiten van de debatten ingekomen zijn uit de debatten verwerpt;
Overwegende dat, aangezien het in het
mid del vermeld verzoek niet · door regelmatige conclusies bij <le rechter in hoger
beroep aanhangig gemaakt werd, hij het
niet behoefde te behandelen; dat hij zich
ertoe heeft kunnen beperken de brief
waarin het voorgebracht was uit de debatten te verwerpen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden·
En o~erwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheid voorgeschreven

rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 juni 1958. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijklu:iden-de con-clu.sie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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SOEVEREINE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER. - GRENS VAN
HE'J' LEVEN MET LOONVERDIENSTE VAN HE'l'
SLAOHTOFFER VAN EEN ONGEVAL. - BEOORDELING IN FEITE. - SOEVEREINE BEOORDELING,
De feiten-rechter beom·deelt soeverein in
feite op wellG ouenblilG het slachtoffer
van een ongeval de U1"eng van zijn leven
met loonverdienste zal bereikt hebbe'!t.

'1'.

(BOUCHA'l' EN MANS,
SAIN'l'E EN N. V. « ROU1'E MODJi;RNE Jl.)
ARRES'l',

. HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Aangaande de voorziening van Pierre
Mans, burgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegger geen middel
inroept;
II. Aangaande de voorziening van Elisabeth Bouchat, weduwe Mans, burgerlijke
partij :
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van artikel 9'7 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest bij overneming van de redenen van de eerste rechter beslist heeft dat de waarschijnlijke
overleving van het slachtoffer 34 jaar was,
de overleving met loonverdienste evenwel
slechts 29 jaar zijnde, zonder het middel
te beantwoorden waardoor aanlegster, om
tegen deze beslissing van de eerste rechter
op te komen, bij haar conclusies in hoger
beroep deed gelden « dat dit aantal overlevingsjaren (34 jaren) gelijk is aan de
overleving met loonverdienste, vermits,
daar de heer Mans als kleinoatroon voor
eigen rekening werkt, hij op geen pensioen aanspraak kon maken en dus verplicht was zolang te arbeiden als het hem
mogelijk zou wezen; dat het inderdaad
zelden voorkomt dat een ambachtsman de
arbeid opgeeft wanneer hij de leeftijd van

-807
65 jaar bereikt heeft >>; doordat het bestreden arrest dienvolgens niet wettelijk
met .red enen omkleed is :
Overwegende dat het beroepen vonnis,
waarvan het bestreden arrest de redenen
overneemt, onder meer luidt << dat, volgens
de tabellen van Dillaerts, het aantal overlevingsjaren, voor een man on de leeftijd
van 36 jaar, 34 jaar is, dat evenwel er
geen gronden aanwezig zijn om de grens
van het leven met loonverdienste te overschrijden welke op 65 jaar dient te worden vastgesteld; dat Mans, die op het
ogenblik van het dodelijk ongeval 36 jaar
oud was, normaal nog 2!.l jaar zou geleefd
hebben vooraleer de grens van .zijn leven
met loonverdienste te bereiken » ;
Overwegende dat uit deze redenen blijkt
dat de rechter over de grond voor het
slachtoff'er van het ongeval de duur van
de << overleving met loonverdienste » door
een in feite soevereine beoordeling bepaald, en derhalve de bewering beantwoord heeft welke door aanlegster in de
in het middel aangehaalde conclusies voor.
gebracht is;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
9 juni 1958. - 2• kamer. - Yoo·rzitte1·,
H, Sohier, voorzitter. YeTslaggever,
H, Daubresse. Gelijlclu:idende conclusie, H. Roger Janssens de Bistlloven, eerste advocaat-generaal. - Pleite·r, H. Simont.
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1° VEJRJ.ARING.- IN S'PRAFZAKEN. -

i\'IISDRIJF, WAARVAN DE VERJARING NIET AAN BIJZONDERE REGELEN ONDERWORPEN IS. - BESLISSING VAN HET VONNISVELLENDE RECHTS·
COLLEGE Dl'l' MISDRIJF SLECHTS .MET EEN POLITIESTRAF 'l'E SANCTIONEREN. - FElT ALS
OVER'l'REDING VERJAARD. 0NWETTELIJKE
VEROORDELING.
2° VEJRWIJZING N.A VEJRBREJKING. IN S'fRAFZA1mN. - VER!iRE)UNG OMDAT DE
RJ!:CHTER EEN POLITIES'PRAF 'POEGEPAST HEEFT
OP EEN MISDRIJF ALS OVE\!TREDING VERJAARD.
- VER.JARING VAN DE PUBLIEKE \'ORDERING
IN DE STAAT VAN DE RECH'l'SPLEGING NA VER·
BREK1NG. NIET BERElliT. - VERWIJZING.
3o VEJRBREKING. - UrroEBREIDHEID. IN STRA~'ZAKEN, VOORZIENING VAN DE
VERDACH'l'E. - VONNIS VAN VEROORDELING
VERBROREN OMDAT DE RECHTER EEN POLITIESTRA~' 'l'OEGEPAST HEEF'P OP EEN l\HSDRIJF ALS
OVER'l'REDING VERJAARD. - VERJARING VAN
DE PUBLIEKE VORDERING IN DE STAAT VAN DE
RECH'l'SPLEGING NA VERBREKING NIET BEREliC'!'. - VERBBEKING VAN DE BESLISSING

OP DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PAR·
TIJ GEWEZEN.
4° REDENEN V .AN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEJN. - IN Sl'RAFZAKEN. - VonDERING VAN DE BURGERL1JKE PARTIJ N1ET
ON'l'VANGEN. ~ GEEN ANTWOORD OP HAAR
CONCLUSIES. - BESLISSING NIET MET REDE·
NEN OM.KLEED.

1 o TF annee1· het vonnisvellende rechtscollege de mening toegedaan is dat er·
slechts aanleiding is met een poZitiestmt
een misdrijf te sanctioneren waa1·van de
verjaring niet aan bijzondere re,qelen
ondm·wo1·pen is, lean ze niet wetteZijk
deze st~·af toepassen ind·ien de p7tbUelve
vordering, ttit het feit, als oveTtreding
beschonwd,
voort·vloeiend
vm·jaa1·d
is (1), (Wet van 17 april 1878, art. 21,
23 en 26.)
2° ·wannee1· de beslissing over de 1JUbZielce
vordering verb!'o•lcen is omd·at de rechter
een poZitiestntf toegepast heett op een
feit als misdrijf geq7talificeerd en als
ove1·treding verjaard en da-t, in de staat
van de rechtspleging na de 7titgesprolcen
verbrelcing, de verjaring vatn de publielce
vo1·dering niet be1·eilct is, is er aanleiding tot verwijzing (2).
3° De verb1'elcing, op de voo1·z·iening van
de verrlachte, va,n de veroordeling die
een polit'iestraf toepast op een feit als
misd,-ijf gequnlijicee1·d en als overtreding veTjaaTd, b·reidt ziah -ltit tot de beslissing gewezen op de vm·dering van (/e
bm·gedijlce pa1·tij · en wellve het gevolg
van rle eerste is, indien, in de staat van
de rechtsplegi1ig na ve1'b1·elc·ing, de verja1·ing van de tntblielce vonlering n·iet
be1·eiJc.t is (3).
4° Is niet met 1·edenen omlcleed de beslis. sing wellce de vorde1·ing va.n de blwger/.ijlce pa1·tij ve1·we1·pt zondeT de ntiddelen doo1· deze partij in 1·egeMnatige
aonchtsies voorgesteld te beantwoorden.

(JANNIS EN N.Y. «RAILWAYS IECONOMIQUES LIEGESERAING ET EXTENSION», 1'. VINCK EN N. V.
. ASPHAL'l'CO,)
ARHES'f.
RET HOF ;·-'- Gelet op het bestreclen
vonnis, op 6 januari 1958 gewezen door
cle Oorrectionele Rechtbank te Luik in
hoger beroep ;
Overwegende dat aanlegger voor de
Rechtbank van politie te Luik geclagvaard wercl ter zake van, op 7 september
1956, bestuurder van een tramrijtuig
zijnde, nagelaten te hebben te vertragen
bf te stoppen· wanneer het, ten gevolge
(1) (2) en (3) Verbr., 11 maart 1957 (AI'I'.

Yerb·1·., 1957, blz. 557).

808van de stremming in het verkeer, gevaarlijk was de snelheid te behomlen of zelfs
verder te rijden, zomede op de plaatsen
waar, voor het openbaar verkeer, voorzorgsmaahegelen noclig waren, welk feit
als misdrijf aangemerkt is door artikel 6
van het Ji:oninklijk hesluit van 27 januari
1931, gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 augustus 1938 en bestraft met
correctionele straffen;
Dat aanlegster als burgerlijk verantwoordelijke voor aanlegger gedagvaanl
is·
Overwegende dat verweerder Vinck
v66r dezelfde rechtbank gedagvaard werd
ter zake van, bij het naderen van een
spoorvoertuig, nagelaten te hebben het
spoor vrij te maken en er zich zodra
mogelijk van te verwijderen zodat de
dom·gang vrij kwam;
Dat de naamloze vennootschap Asphaltco gedagvaard is als burgerlijk verantwoordelijke voor Vinck;
·
Overwegende dat aanlegster zich tegen
Vinck en de vennnootschap Asphaltco, en
deze vennootschap zich tegen aanleggers
burgerlijke partij gesteld hebben;
Overwegende dat de eerste rechter,
enerzij-cls, Vinck vrijgesproken heeft, de
te zijnen opzichte geniaakte kosten, de
Staat ten laste leggend, de vennootschap
Asphaltco als burgerlijk verantwoordelijke buiten de zaak gesteld en zich onbevoegd verklaard heeft om van de vordering van aanlegster kennis te nemen,
anderzijds, aanlegger tot een geldboete
van vijftien frank veroordeeld heeft onder toekenning van verzachtende omstandigheden, aanlegster burgerlijk verantwoordelijk voor aanlegger verklaard ·
heeft, haar in deze hoedanigheid hoofdelijk met aanlegger tot het betalen der
kosten heeft veroordeeld en aanleggers
hoofdelijk veroordeeld heeft tot het betalen van schadevergoeding aan de vennootschap Asphaltco ;
Dat, op de hogere beroepen van het
openbaar ministerie en aanleggers, deze
beslissing bevestigd werd door het bestreden vonnis, waarbij aanlegger en aanlegster, in haar hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijke partij, tot de in
hoger beroep gevallen kosten veroordeeld
zijn;
I. Aangaande de beslissing welke gewezen is over de publieke vordering :
a) Ingesteld tegen Vinck :
Overwegende dat aanlegger en aanlegster, in haar hoedanigheid van burgerlijk verantwoordelijke partij voor aanlegger, niet ontvankelijk zijn om zich te
voorzien tegen de beslissing gewezen over
de publieke vordering ten opzichte van de
medebeklaagde Vinck en van de voor deze
burgerlijk verantwoordelijke partij ;
Overwegende dat aanlegster in haar

hoedanigheid van burgei"lijke partij niet
tot de kosten der publieke vordering veroordeeld werd. en dus niet ontvankelijk
is om zich in deze hoeclanigheid tegen
bewuste beslissing te voorzien ;
b) Ingesteld tegen aanlegger :
Over het eerste midclel afgeleid nit cle
schending van de artikelen 3, 4, 21, -23,
24, 25 en 26 van de wet van 17 april
1878, de voorafgaande titel bevattende van
het Wetboek van rechtspleging in strafzaken, welke wet gewijzigd en aangevuld
is door de wet van 30 maart 1891, 38 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
cloordat het bestreden vonnis, onder verwerping van de conclusies van aanleggers
in verbreking, het beroepen vonnis bevestigcl heeft waarbij eerste aanlegger tot
een geldboete van 15 frank veroorcleeld
werd wegens inbreuk op artikel 6, vijfde
lid, van het politiereglement voor de
exploitatie van de door de regering vergunde of te vergunnen tramwegen, bij
toepassing van de wet van 9 juli 1875,
tweede aanlegster voor eerste aanlegger
burgerlijk verantwoordelijk verklaard
heeft, beide aanleggers hoofdelijk veroorcleeld heeft tot het betalen van een som
van 6.952 frank als schadevergoeding van
de naamloze venriootschap Asphaltco, en
cle rechtbank onbevoegd verklaard heeft
om kennis te nemen van de burgerlijke
vordering welke door aanlegster tegen de
genaamde Vinck en meergenoemde venc
nootschap gericht is, om de redenen dat
.J annis de voorschriften van artikel 6 van
het koninklijk besluit van 27 januari 1931
overtreden heeft en dat Vinck in de onmogelijkheid verkeerd heeft het spoor bij
het naderen van de tram vrij te maken,
dan wanneer de politiestraf welke op
eerste aanlegger in verbreking toegepast
was, tot gevolg had het hem ten laste
gelegde wanbedrijf te contra ventionaliseren, {}at hieruit volgt dat de tegen hem
gerichte publieke vordering verjaard was
op 6 januari 1958, de dag waarop het
bestreden vonnis uitgesproken werd, naardien· de litigieuze feiten plaats hadden op
7 september 1956, en dan wanneer het
bestreden vonnis geenszins vaststelt dat
de vordering der burgerlijke partij
Asphaltco regehnatig ingesteld zou zijn
v66r het verstrijken van een termijn van
zes maanden of een jaar vanaf de dag
waarop de litigieuze feiten zich voorgedaan hebben, zodat bewust vonnis, door
uitspraak te doen zoals het heeft gedaan,
de in het middel ingeroepen wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat aanlegger veroordeelcl
wercl tot een geldboete van vijftien frank
een politiestraf;
'
Overwegende dat de feiten cler telastlegging begaan zijn op 7 september 1956,
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1958, de dag van de uitspraak van het
bestreden vonnis; dat geen grond v·an
schorsing van de verjaring der publieke
vordering ingetreden is ;
Dat het bestreden vopnis bijgevolg de
in het middel aangeduide wetsbepalingen
geschonden heeft ;

II. Aangaande de beslissing welke gewezen is over de vordering van de burgerlijke partij, de naamloze vennootschap
Asphaltco :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering de
verbreking met zich brengt van de beslissing over de burgerlijke vordering van
verweerster welke het gevolg van de
eerste beslissing is, hoewel deze burgerlijke vorclering te bekwamer tijcl ingesteld
is·
Overwegende immers dat de verbreking
van de over de publieke vordering gewezen beslissing tot gevolg zal hebben v66r
de rechter op verwijzing de grond zelf
v.an die vordering opnieuw ter discussie
_te brengen en dat de eventuele vrijspraak
van aanlegger, omdat het feit der telastlegging tegen hem niet zou bewezen zijn,
cle ·onwettelijkheid met zich zou brengen
van de ten voordele van de burgerlijke
partij uitgesproken veroordeling;
III. Aangaande de beslissing gewezen
over de burgerlijke vorclering van aanlegster :
Over het tweede midclel afgeleid uit de
schencling van artikelen 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878, de voorafgaande
titel bevattende van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek, en scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis het beroepen
vonnis bevestigd heeft in zover dit, na
beklaagcle Vinck vrijgesproken te hebben
van de hem ten laste gelegde inbreuk op
artikel 18 van de Wegcode, de vennootschap Asphaltco als burgerlijk verantwoordelijke buiten de zaak gesteld heeft,
de rechtbank onbevoegd verklaard heeft
om kennis te nemen van de door tweede
aanlegster tegen Vinck en voormelcle
vennootschap ingestelde burgerlijke vorclering, en aanleggers hoofclelijk veroorcleeld heeft om het door de vennootschap Asphaltco geleden nadeel integraal
te vergoeden, om de reden dat Vinck
« in de onmogelijkheid verkeerd heeft het
spoor bij het naderen van de tram vrij
te maken >>, zonder een passend antwoord
te verstrekken op de conclusies welke
aanleggers regelmatig in hoger beroep ge-

nomen hadden en waarin zij onder meer
betoogden dat Vinck niet onwetend ervan
kon zijn dat hi.i op een korte afstaml
gevolgd werd door een tramrijtuig dat hij
zoeven ingehaald had, dat hij, in plaats
van zijn weg in rechte lijn te vervolgen,
nochtans naar links afsloeg om de zijweg
te nemen, cloch stil diende te houclen om
de do01·gang vrij te laten voor de tegenliggers, en dat hij zodoende het spoor belemmerd heeft in plaats van het vrij te
maken zoals hij verplicht was te doen :
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, om de vrijspraak van Vinck en
het buiten de zaak stellen van de vennootschap Asphaltco te motiveren, zich ertoe
beperkt vast te stellen « dat Vinck in de
onmogelijkheid verkeerd heeft het spoor
bij het nacleren van de tram vrij te maken»;
Dat hij evenmin als de eerste rechter,
naar wiens redenen hij verwijst, een
passend antwoord verstrekt heeft op de
in het middel aangellaalde conclusies ;
Dat het middel, in zover het op de
scllencling van artikel 97 van de Grondwet
rust, gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis, in zover het beslist over de publieke vorclering ten opzichte van aanleggers, over de burgerlijke vorderingen
en over de op die vorderingen gevallen
kosten; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;. veroordeelt aanleggers tot eenviercle· der kosten, laat het overige der
kosten de Staat tElnlaste; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Hoei, zetelende in hoger
beroep.
9 juni 1958. - 2• kamer. - VoorzUter,
H. Sohier, voorzitter. - Versluggeve1·,
H. Daubresse. - Gelijlvluidende conchtsie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN. - lN STRAFZAREN. -BUR·
GERLIJT{E VORDERING. 0NVRIJWILLIGE
VERWONDINGEN. - 00NCLUSIES VAN DE VERDACH'l'E S'l'AANDE HOUDENDE DA'l' OM REDEN VAN
EEN DOOR HE1' SLACHTOFFER GEPLEEGDE FOUT
DEZE ALLEEN VOOR DE GEVOLGEN VAN RET ONGEVAL AANSPRAKELIJR WAS. - VoNNIS VASTS'l'ELLENDE DA'l' DE FOU'J' DOOR DE VERDACH'l'E
BEGAAN DE ENIGE OORZAAK VAN HE'l' ONGEVAL
IS. - VEROORDELING VAN DE VERDACHTE. TO'J'

_____

,,,

_____

,

- - - - -

810HET VOLLEDIG HERSTEL VAN DE SCHADE.
WE'l"J?ELIJKHEID.

2° MIDDELEN VAN VERBREKING.
IN S'£RAFZAKEN. ~ BURGERLIJKE VORDERING. VONNIS WAARBIJ AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR VORDERING 'J?EGEN DE VERDACH'l'E ON1'ZEGD WORDT EN DA'£ HAAR VORDERING 'l'EGEN DE BURGERLIJ.KE VERAN'l'WOORDELIJKE PARTIJ VERVALLEN VERKLAART, 1\iiDDEL DA'l' SLECH'l'S DEZE LAATS'l'E BESLISSING BE'l'WIS'l', NIE'l' ON'l'VANKELIJK MIDDEL.

1 o Doo·r te besUssen dat, l'elcening ,qehouden met de feitelijlce omstandigheden
waaTop hij 1vijst, de tout van cle verdaohte de enige oot·zaalc van het ongeval
is, beantwoordt de ·reohte1· gepast de
ooncl·usies va1n de venlaohte staande
houdende ilat om Teden van een door
het s~aohtofter gepleegde to~tt deze alleen voor de gevolgen van het ongev·al
.(])anspralcelijlc was en Teohtvaal'digt hij
wettelij 1c de veroonleling van cle veTdaohte tot het volledig he1·stel van de
sohade (1).
2° Is niet ontvanlceHjlc, bij gebl'elc aan
be~ang, het midclel hetwellc tegen het
vonnis sleohtis oplcomt in zoveT dit cle
door de buTgerlijlce paTtij, aanlegster in
ve1·brelcing tegen de voor de verdaohte
burgeTlijTc veTantwoot·delijlce paTtij ingestelde vordm·ing veTvallen veTlclaa1·t,
dan wanneer de beslissing wellce de b~tr
gerlijlce partij haar vordering tegen de
ve1·daohte ontzegt niet bestreden wonlt.
(MARTIN, 'l'. FOURNIER EN MOREAU.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 januari 1958 in hoger beroep
gewEozen door de Correctionele Rechtbank
te Namen;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15 en 16, inzonderheid 16, derde en vierde lid, van
het koninklijk besluit van 8 april 1954,
houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer. aangevuld door
het koninklijk besluit van 15 juni 1954,
van de artikelen 3 en 4 van de wet van
17 april1878, de voorafgaande titel bevattende van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 9 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis aanlegger tot een geldboete en tot het betalen
van schadevergoeding aan de burgerlijke
(1) Verbr., 4 december 195{) (Arr.
1951, biz. 153).

Ye1'b1·.,

partij Fournier veroordeelcl heeft, ter
zake van nagelaten te hebben de doorgang
vrij te laten voor deze, die van rechts
kwam, om de redenen dat 'de omstandigheid dat het zicht op de plaats van het
ongeval door de aanwezigheid vari een
muur beperkt was aanlegger, die verkeers~
voorrang versclmldigd was jegens elke
rechts van hem komende weggebruiker,
ertoe had riloeten brengen traag te rijden
zodat hij lion stoppen zodra hij hem zou
zien, dat uit het geweld van de botsing
valt af te leiden dat aanleggers snelheid
overdreven was en dat hij, bij deze snelheid rijdend, voor Fournier die rechts van
hem kwam de doorgang niet kon vrij Iaten
zoals hij moest doen, dan wanneer de best.uurder die de doorgang moet vrijlaten:
voor de weggebruiker die voorrang geniet,
klaarblijkelijk slechts behoeft stil te hou~
den wanneer hij .zich rekenschap geeft
van het naderen of de aanwezigheid van
die voorrang genietende weggebri.1iker,
dan wanneer het bestreden vonnis er niet
op wijst dat aanlegger zich van de aanwezigheid of het naderen van Fournier rekenscbap zou bebben kunnen geven, dan
wanneer de fout welke het bestreden vonnis aanlegger toerekent niet is voor Fournier de doorgang niet vrijgelaten te hebben, doch wel zijn voertuig een zodanige
snelheid gegeven te hebben dat hij voor
Fournier de doorgang niet kon vrijlaten,
clan wanneer dergelijke fout, aangenomen
dat zij bewezen ware, de door artikel 26,
1°, van de Wegcode bestrafte inbreuk zou
uitmaken, en niet die welke in artikel 15
omschreven is, wegens welke aanlegger
evenwel veroorcleeld wercl, en dan wanneer, in iecler geval, de redenen van het
bestreden vonnis het nunt in het onzekere
laten of de rechters in hoger beroep aanlegger wegens te hoge snelheid of, integendeel, wegens niet inachtneming van de
voorrangsregelen veroordeeld hebben :
Overwegende, enerzijds, dat uit de door
de rechter in hoger beroep gedane vaststelling dat het zicht slechts « beperkt »
was op het kruispunt waar de botsing zich
voorgedaan heeft noodzakelijk blijkt clat
aanlegger niet in de onmogelijkheid verkeerde zich van het nacleren van het voertuig van Fournier rekenschap te geven;
Overwegende, anderzijds, dat aanlegger
verweten is bij een te hoge snelheid te
hebben gereden, gezien het beperkt zicht,
enkel uit aanmerking van zijn hoedanigheid van verkeersvoorrang verschuldigde
weggebruiker, te weten omdat hij « bij die
snelheid rijclencl, de doorgang voor Fournier niet kon vrijlaten zoals hi.i moest
doen >>;
Dat deze omstandigheid door de rechter
in hoger beroep mitsdien enkel in beschouwing genom en is tot staving van het dispositief waarbij aanlegger op de voet van
artikel 15 van het koninklijk besluit van

-8118. april1954 veroordeeld is; dat zij vreemd
is aan een op artikel 26-1 van hetzelfde
koninklijk besluit gesteunde telastlegging;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de over de publieke vor(leringen gewezen beslissing :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12, inzonderheid 12, eerste lid, en 15 van het koninklijk besluit van 8 april1954, houdende Algemeen Reglement op de politic van het
wegverkeer, 3 en 4 van de wet van17 april
1878, de voorafgaande titel bevattende van
het Wetboek van recbtspleging in strafzaken, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet, doordat, enerzijds, het bestreden vonnis aanlegger veroordeeld heeft tot bet
vergoeden van de schadelijke gevolgen van
het ongeval jegens de burgerlijke partij
Fournier, hem tot een geldboete van 25 fr.
veroordeeld heeft wegens inbreuk op artikel 15 van de Wegcode, en, anderzijds,
hem zijn vordering tegen Fournier ontzegd
heeft om de reden dat deze, een voorrang
genietende weggebruiker, de voorrang had
over geheel de breedte van de· door hem
gevolgde weg en dat bijgevolg de fout
welke hij begaan had door zijn .zwenkingsmanamvre naar links niet zo ruim
mogelijk uit te voeren, zodat hij de weg
die hij ging oprijden op de rechterkant
naderde niet tot de oorzaken van het ongeval b~hoorde, dan wanneer de omstandigheid dat een voorrang genietende weggebruiker die voorrang heeft over geheel
de breedte van de door hem gevolgde weg
niet volstaat tot het rechtvaardigen van
de stelling dat de fout welke hij begaat
door een draai naar links niet zo ruim
mogelijk uit te voeren zonder verband van
oorzaak tot gevolg is met het ongeval, en
dat deze stelling geen passend antwoord
oplevert op de conclusies in hoger be~·?ep
waarbij aanlegger verklaarde, enerziJds,
dat Fournier bij het uitrijden van de
rue Froidebise uit voorzichtigheid zijn
uiterste rechterkant diende te houden, en,
anderzijds, dat Fournier, door het niet
nakomen van de hem bij artikel 25-2-b van
de Wegcode opgelegde verplichting, een zo
groot mogelijke draai te nemen in een
bocht die helemaal verborgen was door de
hoek van de Ecole Hoteliere, hem in de
onmogelijkheid gesteld heeft de voon:ang
van de van rechts komende weggebrmker
in acht te uemen en hem de doorgang vrij
te lateu :
Overwegende dat de rechter in hoger beroep zich er niet toe beperkt te verklaren
dat de door verweerder l!'ournier begane

font zonder verband van oorzaak tot ge· .·
volg is met het ongeval;
Dat hij beslist dat aanlegger wegens
zijn te hoge snelbeid << l!'ournier de doorgang niet kan vrijlaten, zoals hij . moest
doen ll, dat deze, « voorrang genietende
weggebruikm•, .zijn voorrang had over geheel de breedte van de door hem gevolgde ,
weg ll en dat het ongeval « het gevolg is
van de font van Martin alleen, die dus
alle schadelijke gevolgen ervan client te
dragen ll;
. Dat hij aldus de conclnsies afwijst en
bijgevolg beantwoordt waardoor aanlegger
aan liet ·ongeval een andere oorzaak toeschreef, Pn wettelijk het dispositief rechtvaardigt waarbij gans de verantwoordelijkheid aanlegger ten laste wordt gelegd;
Dat · het middel niej; kan ingewilligd
worden;
Over het derde rniddel, afgeleid uit de
schending van de attikelen 1, 3, 4 en 20
van de wet van 17 april 1878, de·voorafgaande titel bevattende van het Wetboek
van rechtspleging in strafzaken, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
vonnis vaststelt dat door het overlijden
van Marcel Stasse zowel de vordering ingesteld ten verzoeke van de openbare partij als de vorderingen ingesteld ten verzoeke van verweerder en van Martin vervallen zijn, .dan wanneer het overlijden
van een beklaagde, wanneer de zaak in
hoger beroep aanhangig is, aan het strafgerecht de burgerlijke vordering, welke in
samenhang v66r hetzelve was gebracht,
niet onttrekt :
Overwegende dat wijlen Stasse slechts
als burgerlijk verantwoordelijke voor verweerder Moreau in de zaak stond;
Overwegende dat aanlegger geen enkel
middel inroept tegen de beschikking van
het bestreden vonnis waarbij hem de door
hem tegen Moreau ingestelde vordering
ontzegd is ;
Overwegende derhalve dat niet ontvankelijk is, bij gebrek aan belang, het middel hetwelk tegen het bestreden vonnis
slechts opkomt in zover dit de ten verzoeke van aanlegger tegen Stasse ingestelde vordering door het overlijden van
laatstgenoemde vervallen verklaart;
oi:n die redenen, verwerpt <1e voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 juni 1958. ~ 2" kamer. - l'oo-rzitte·r,
H. Sohier, voorzitter. - Ve-rslaggeve-r,
H. Daubresse. - Gelijlclttidende co?!clusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleite-r, H. Van
Ryn.

2"

KAMER.-

812

9 juni 1958

1° MIDDELEN VAN VERBREKING.
IN STRAFZAKEN. MID DEL DA'.r EEN BEOORDE.LING IN FEITE VAN DE FEITENRECHTER BESTRIJDT. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2o MIDDELEN VAN VERBREKING. IN STRAFZAKEN. BURGERLI.TKE VORDERING. MIDDEL AFGELEID UIT DE ONTSTENTENIS VAN GELDIGE VOLMAOHT VAN DE MANDATAHIS VAN DE BURGERLI.TKE PAR1.'I.J, DIE HOGER
BEROEP INGESTELD HEEF'l'. MIDDEL AAN DE
FEI'.rENREOHTER NIE'l' ONDERWORPEN. MIDDEL NIE'.r ONTI'ANKELIXK.

1o Is niet ontvanlceUjlc, het middel dat
een beoonleling in teit'e van de feiten1'echter bestrij dt.
2o [[an niet voot· de eet·ste maal v661' het
hof voorgesteld wonlen het middel afgele·id uit de ontstentenis van gelclige volma;cht van de mandata1·is d!ie namens cle
buruerlijlce pat·tij hoge1· beroep ingesteld heeft (1).
(KAYENBERGH EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
«LA PAIX )), '1', HIROHOI'ITOH.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 december 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
I. Aangaande de voorziening, ingesteld
door Kayenbergh als beklaagde :
A. Ten aanzien van cle beslissing gewezen over de tegen aanlegger ingestelde
publieke vorclering :
Over het eerste middel afgeleid uit cle
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 156 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreden
vonnis, om zekere getuigenissen af te wijzen en er andere in aanmerking te nemen,
zijn beslissing gemotiveerd heeft door de
heer Rotman de enige onafhankelijke getuige te heten, clan wanneer in geen enkele tekst, hetzij van het Wetboek van
strafvordering of in dat van burgerlijke
rechtsvorclering, een onderscheicl gemaakt
is tussen niet onafhankelijke en. onafhankelijke getuigen :
Overwegencle clat het bestreclen vonnis,
om de tegen aanlegger aangevoerde telastlegging bewezen te verklaren, steunt op
de « elementen van het dossier ll en niet
op de verklaring van een met name aangeduide getuige;
(1) Verbr., 7 februal'i 1955
1955, blz. 453).

(;h·r.

J1erb1·.,

Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
En overwegencle clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is ;
B. Ten aanzien van de beslissing gewezen over de door Hirchovitch tegen aanlegger ingestelde burgerlijke vordering :
Over het tweecle midclel afgeleid uit cle
schending van de artikelen 15 en 16 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
op de politie van het wegverkeer en van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
cloorclat het bestreden arrest, hoewel tegen de meclebeklaagde Hirchovitch Jules
een inbreuk op artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 als bewezen
beschouwcl en vaststellend dat de wagen
van Hirchovitch met het voorste licht op
het kruispunt kwam op het ogenblik der
botsing, geacht :qeeft dat de tegen Hirchovitsch aangevoercle telastlegging zonder
verbancl van oorzaak tot gevolg was met
de botsing en dat aileen aanlegger in burgerlijk opzicht voor het ongeval aansprakelijk was, en de eis van verweerder als
burgerlijke partij integraal gegrond en
die van aanlegger niet gegroncl verklaard
heeft om de reden dat, hoewel de inbreuk
op artikel 15 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 als bewezen beschouwd
was, deze telastlegging <<met de geleden
schade geen verbancl van oorzaak tot gevolg heeft dan wanneer het bestreden
vonnis evenwel de beslissing van de rechtbank van politie te Brussel van 25 november 1957 bevestigd heeft door de vrijspraak van aanlegger van cle inbreuk op
artikel 26-1 o van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 te handhaven :
Overwegencle clat de beoordeling van het
verbancl van oorzakelijkheid tussen een
misdrijf en een schade tot de soevereine
macht van de rechter over cle grond behoort·
-Dat' het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 174 en 203 van
het Wetboek der strafvordering, doorclat
het bestreden vonnis het tegenberoep,
door de raaclsman van verweerder namens
deze ingesteld, toegewezen heeft, dan
wanneer de volmacht krachtens welke dat
beroep ingesteld is onregelmatig was :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
der rechtspleging blijkt dat aanlegger,
die v66r de rechter over de groncl zijn
verweer teg~n de burgerlijke vorclering
van verweerder voorgedragen heeft, betwist heeft dat diens raadsman over een
gelclige volmacht beschikte om namE'ms
zijn client hoger beroep in te stellen ;
Overwegende derhalve dat het midclel,
hetwelk noch op de bevoegdheid, noch op

-813
de openbare orde betrekking heeft, nieuw
en niet ontvankelijk is ;
II. Aangaande de voorzieningen ingesteld door Kayenbergh als burgerlijke
partij en door de verzekeringsmaatschappij « La Paix >> :
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop bet hof vermag acbt te slaan
blijkt dat de voorzieningen betekend· zijn
aan verweerder; dat zij niet ontvankelijk
zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de
kosten.

9 juni 1958. - 2• kamer. - Voorzittm·,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggevet·,
H. Valentin. - Gelijkluidende conclus·ie,
H. Roger Janssens de Bistboven, eerste
advocaat-generaal.
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1° ONVRUWILLIGE VERWONDINGEN
EN DODING. - VERKEERSONGEVAL. VERDACH'l'E STAANDE HOUDENDE DA1' HIJ ZICH
VOOR ·EEN HINDERNIS WELKE HIJ NIET KON
VOORZIEN BEVONDEN HEEF'l'. - ARREST ER
ZICH TOE BEPERKENDE DI'l' VERWEER DOOR
BESCHOUWINGEN VAN ALGEMENE AARD 'l'E BEAN'l'WOORDEN. - 0NWE'l'TELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.
- VoRMEN. - IN S'l'RAFZAKEN'. - VooRZIENING VAN DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PAR1'IJ. - MEMORIE TER GRIFFIE
VAN HE'!' HOF NEERGELEGD. - NOODZAKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT
BIJ HET HOF.
3° VERBREKING. - UITGEBREIDHEID. VERBREKING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE
VERDACHTE VEROORDEELD WORDT. - REGELMATIGE VOORZIENING VAN DE BURGERLIJlr
VERANTWOORDELIJRE PAR'l'IJ. VERBREKING WELKE DEZE VAN HET DISPOSITIEF BETREFFENDE DEZE PARTIJ MET 'ZICH BRENGT.
1° Wannee1· een autobestmtrder, wien onvrijwillige ve·rwondingen ten laste ge~
le.Qd zijn, in conclttsies, sta·ande hmtdt
zioh voor een hindernis wellce hij niet
lvon voorzien bevonclen te hebben, daar
het Teind, slachtoffer van het ongeval,
plots de stoetJ ve1·laten heett om de rijbcw.n ovet· te stelcen en, al lopend, blindelings tegen het achte1·ste deel van de
vrachtwagen terechtgelvomen is, is onwettelijlc het arrest dat er zich toe beperlct in algemene bewoo1·dingen te verlclaren dat, da·ar het over jonge lcnapen
gaat die in de nabijheid van de rijbaan
aan het spelen zijn, dergelijlce voorvaZ..
. len ueenszins onvoorzienbaar zijn, zan-

der te ondm·zoelcen at ten deze hei
slachtoffer al dan niet een onvom·zienbare hindel"nis opgelevet·d had (1).
2° Is niet ontvanlcelijlc de memorie van
de bttrgerlifJc verantv;o01·delijke partij,
aanlegster tn vet·brektng, ter gt·ifjie van
. het hot zoncleT de tussenkomst van een
advocaa.t bij dit hot neeTgelegd (2).
3° lVannee1· fle bttrgerlijlc vcrantwoordelijke partij zich 1"C1Jelmatig voorzien
hcett, brengt fle vet"b1·elcing van fle beslissing waarb·ij fle vcrflachte veroot·fleeld wcrfl fle verbreking mede van het
flispositiet betreffcnfle cleze pa1"tij (3).

(BORKEN EN CUPPENS, '.r. MA'.rWITJOW EN « ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALI'l'ES CHRE·
'.riENNES ».)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 23 december 1!Jo57 in boger beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Luik ;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
.1L Over de voorziening van Bokken, beklaagde :
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
scbending van artikel 97 van cle Grondwet, doordat bet bestreden vonnis onvoldoende met redenen omkleed is en geen
antwoord verstrekt op de bij conclusies
aangevoerde verweren :
Overwegende dat aanlegger ten laste gelegd was onvrijwillig bij gebrek aan vooru_itzicbt of voorzorg, clocb zonder bet inzlcl;tt om cle persoon van een ander aan te
randen, slagen of verwondingen veroorzaakt te bebben aan bet kind Ginek Matwitjow;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
vaststelt dat Bokken met een snelbeld van
55 kilometer' per uur « een betrekkelijk
omvangrijk voertuig {6,50 m bij 2,25 m)
bestuurde op een rijbaan welke slechts
zes meter breed was; dat drie knanen levendig a an het spelen waren op de -linker
stoep, clit is op iets meer dan drie meter
van de positie welke te bunner boogte de
linker zijde van bet voertuig, hetwelk
niet strikt recbts bield, zou innemen >>;
Overwegende dat de in boger beroep
door aanlegger regelmatig genomen conclusies luiden dat hij « zicb voor een bindernis bevonden beeft welke hij volstrekt
niet kon voorzien; dat innners uitg·emaakt

(1} Raadpl. v~rbr., 24 september 1956 (Arr.
Verbr., 1957, blz." 25).
(2) en (3). Verbr., 13 december 1954 (Bull. en
PASIO., 1955, I, 371).

-814is dat het. ki.nd plots de· stoep i•erlaten
heeft om de- rijbaan haaks en al lopend
over te steken en dat het blindelings tegen
het achterste deel van de linker zijde van
de vrachtwagen terechtgekomen is; dat
d.ergelijke handelwijze voor de weggebruikeL· te enenmaJe onvoorzienbaar is en hem
in de onmogelijkheid stelt het ongeval te
woorkomen; ... dat het enkel anders zou
kunnen wezen inclien bewezen was, wat
ten deze niet het geval is, dat bijzondere
omstandigheden het oversteken van de rijbaan door een van hen (dit wil zeggen
dqor een van de kinderen) konden laten
voorzien »;
Overwegende dat de rechter in hoger beroep zich ertoe beperkt op die conclusies
te antwoorden << dat het volstrekt vaststaat dat jonge knapen, die levendig aan
het spelen zijn in de nabijheid van de rijbaan, door hun spe1 en de achteloosheid
van hun leeftijd natuurlijk kunnen gepracht worden tot het begaan van onvoorzichtigheden welke kunnen · gaan tot het
plots oversteken van de openbare weg in
weerwil van het verkeer der voertnigeri;
dat dergelijke voorvallen feitelijk geens~
zins onvoorzienbaar zijn ll;
Dat het bestreden vonnis mitsdien op
dit punt enkel door beschouwingen van
algemene aard gemotiveerd is; dat de
rechter in hoger beroep niet onderzoekt of
ten deze het slachtoffer al dan niet een
voorzienbare hincler:i:ds heeft opgeleverd,
zoals hij bij de bovenaangehaalde concllisies verzocht was te doen;
.
Waaruit volgt dat deze conclusies niet
passend beantwoord werden en dat b.et
mid del gegrond is;
B. Over de voorziening van Cuppens,
burgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegende dat de memorie welke zonder de tussenkomst van een advocaat bij
het Hof van verbreking voor aanlegger ter
griffie van dit hof neergelegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, aangezien aanlegger
zich regelmatig voorzien heett, de verbreking van de beslissing van veroordeling
van beklaagde de veL·breking van het dispositief betreffende de burgerlijk verantwoordelijke partij met zich brengt;
II. .Aangaande de over de burgerlijke
vorderingen van verweerders gewezen beslissingen :
Over de voorzieningen van beide aanleggers :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing de verbreking met zich brengt van de
beslissingen, zowel de eindbeslissingen als
de niet definitieve, die over de burgerlijke
vorderingen gewezen zijn en het gevolg
van de eerste zijn;
·
Om die redenen, verbreekt het bestre-

den· ·vonnis; beveelt dat melding 'van onc1erhavig arrest zal gemaakt worden op de
ka,nt van de vernietigde beslissing; .Iaat
de kosten de Staat ten laste; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zetelende in hoger beroep.
9 juni 1958. - 2" kamer. - Voorzitte1·,
H. Sohier, vootzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijlcluidende oonolusie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal._
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.ARRESTEN. - IN STRAFZAKEN. - BURGERLIJTKE VORDERING. - VEROORDELING VAN
DE VERDACHTE TOT HET VOLLEDIG HERSTEL
VAN DE SCHADE. - 00NCLUSIES VAN DE VERDACHTE STAANDE HOUDENDE DA'l' ER TOT EEN
VERDELING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID
AANLEIDING WAS OU REDEN VAN EEN DOOR DE
BURGERLIJRE PAR'l'IJ GEPLEEGDE FOUT. ~
NIE'l' BEAN'l'WOORDE CONCLUSIES. - NIE'l'
:ME'l' REDENEN OMKLEDE ARREST.
Is niet met redenen omlcleed het a1·rest
dat de verdaohte tot het volledig hm·stel
van de dam· de burge!'lijlce partij ondergane sohade veroordeelt, zonde1· de oonolusies . van de verdaohte te beantwoorflen, wellce a,an de bur.l]eTlijlce pa1·tij een
welbepaalcle tout toesohreven om !'eden
van rlewellce zij voor de sohade gedeelteUjlc veTantwoordelijlc was (1).

(HEINEN,

'1'.

BOEMER _EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat aanlegger een onvrijwillige doding en inbreuken op de verkeerspolitie ten laste gelegd waren; dat
hij veroordeeld werd tot een enige straf
van een maancl gevangenis en 100 frank
geldboete;
I. Aangaancle de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid
voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;. II . .Aangaande de over de burgerlijke
(1) Verbr., 4 october 1954, (Bull. en

1955, I, 65).
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-815vorderingen van verweerders gewezen beslissing :
Over het enig middel afgeleid uit de
schending van 'artikel 97 van de Grondwet, van de artikelen 1319, 1320, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 48 van het
koninklijk besluit van 8 april 1954, het
reglement op de verkeerspolitie bevat"
tende, doordat, dan wanneer aanlegger
tot een verdeling van de verantwoordelijkheid concludeerde, hierbij de aangereden Antoon Reinertz verwijtend gereden
te hebben op 1,40 m. van de rand van de
door hem gevolgde weg, het bestreden
arrest de redenering niet beantwoordt en
geheel de verantwoordelijkheid voor het
ongeval aanlegger ten laste legt omdat hij
Reinert met het uitstekend deel van zijn
voertuig aangereden heeft, zonder te onderzoeken of Reinertz, die het door beklaagde bestuurd voertuig had zien aankomen, zo dicht mogelijk bij de rand van
de rijbaan was gaan lopen, zoals hem
door voormeld artikel 48-4 voorgeschreven
was:
Overwegende dat aanlegger, ten betoge
dat de aangeredene ook een fout begaan
heeft welke op het gebeuren van het
ongeval een invloed heeft uitgeoefend, in
de in hoger beroep genomen conclusies
aanvoerde : « dat de burgerlijke partijen
tegelijkertijd staande houden dat de
automobilist in het midden van de rijbaan
reed en dat de voetganger, in wiens rechten zij staan, uiterst rechts op de rijbaan
ging ; dat deze stelling niet houdbaar is :
immers, zo de automobilist in het midden
van de rijbaan reed met een 2,20 m.
breed voertuig, moest dit ongeveer 1,10 m.
ruimte ter weerszijden van de denkbeeldige middenlijn innemen; welnu, de weg
is 5 m. breed zonder de bermen, waaruit
volgt dat de voetganger op 1,40 m. van
de rechterrand van de weg moest gaan;
dat bovendien moet aangestipt worden
dat de voetganger slechts door de buitenkant van de bak van het voertuig getroffen werd >> ; .
Overwegende dat het bestreden arrest
ter beantwoording van deze conclusies
enkel vaststelt : « dat zo de aangeredene,.. inderdaad de vrachtwagen van
beklaagde heeft zien komen aanrijden,
hij zich op dat ogenblik rechts op de
rijbaan bevond, zoals beklaagde zelf toegegeven heeft; dat de reden waarom de
aangeredene door het voertuig van beklaagde geraakt werd, is de bijzondere
grootte van dit voertuig waarvan de bak
ter weerszijden van het chassis ver uitstak; dat door de mist, enerzijds, en de
lichtuitschijning der lampen anderzijds,
de aangeredene zich geen rekenschap heeft
kunnen geven van de bijzondere gesteldheid van het voertuig dat op hem kwam
toegereden; dat de stand van de lampen

hem misleid heeft nopens de werkelijke
omvang van dat voertuig en dat hij zich
veilig, mocht achten op de plaats die hij
op de rijweg innam » ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep dus niet onderzoekt, zoa,ls hij
door aanlegger verzocht was, of de aangeredene geen fout begaan heeft welke op
het gebeuren van het ongeval een invloed
uitgeoefend heeft, door artikel 48-4 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
niet in acht te nemen, waarbij aan de
voetganger voorgeschreven is zo dicht
mogelijk bij de rand van de rijbaan te
lopen zodra hij een voertuig ziet of hoort
naderen ;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is in zover het de schending van artikel 97 van de Grondwet doet gelden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest in zover daarbij uitspraak is gedaan over de burgerlijke vorderingen;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt aanlegger tot de helft der kosten,
laat de andere helft de Staat ten laste ·
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
9 jtmi 1958. - 2e kamer. - Vom·zitter,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. -'--- Gelijlcluidende concl~!sie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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WEGCODE, ARTIKEL 36.

Het door a·rtilcel 36 van cle Wegcode gesteld verbod is niet beperlct tot het
afzonderlijlc gebaar dat het 1titstappen
wit een voert~tig of het instappen in een
voertuig ozJleve·rt, zij slaat noodzalcelijlc
oolc op de handelingen of bewegingen,
die, zoals het' openen van een portier,
bestemd zijn tot het uitvoeren van zodanige in- of 1titstapbewegingen (1).

(TAGLlEN'l'I,

'1'.

IPACH EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 januari 1958 ·il;t hoger beroep
(1) Vergel. verbr., 9 juni 1958, in zake Rensonnet, t. Midrez (Bull. en PASIC., 1958, I,
1122, en de noot).
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gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
I. Aangaande de beslissing gewezen over
de ten laste van aanlegger ingestelde publieke vordering :
Over het eerste middel, eerste onderdee!, afgeleld uit de schencling van artikel 36 van het koninklijk besluit vari
8 april 1954 op de politie van het wegverkeer, doordat de bestreden beslissing aanlegger uit kracht van voormeld artikel 36
veroordeelt, dan wanneer zij vaststelt dat
d,e breedte van de rijweg en de afwezigheid van hindernissen het Ioach mogelijk
maakten verder van· de stilstaande wagen
van aanlegger af te rijden, hetgeen impliceert dat dezes aanwezigheid naast zijn
voertuig voor de andere weggebruikers
geen gevaar opleverde of hen niet hinderde; tweede onderdeel, doordat het bestreden vonnis aanlegger krachtens artikel 36 veroordeelt, dan wanneer het niet
vaststelt dat aanlegger in zijn wagen
stapte toen de motorrijder op zijn hoogte
kwam, de enige omstandigheid welke zijn
veroordeling hau kunnen rechtvaardigen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond vaststelt dat aanlegger « cle ernstige
onvoorzichtigheid begaan heeft het portier
van zijn voertuig te openen op het ogenblik toen de motorrijder (de medebeschuldigde) op zijn hoogte kwam ... dat deze
wegens de onverwachtheid van deze op
zijn weg komende hindernis de gepaste
maatregelen niet heeft kunnen nemen om
de aan deze foutieve manceuvre te wijten
gevaarlijke toestand te verhelpen;
Overwegende clat uit deze beschouwingen volgt dat de rechtbank zich laten leiden heeft door een soevereine beoordeling,
niet enkel van de in het middel gereleveerde omstandigheden van plaats, doch
insgelijks van de omstandigheden van tijd
om aanlegger een deel van de verantwoordelijkheid ten laste te leggen; .
·
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond vaststelt dat << het in de feitelijke
omstandigheden de beklaagde 'l'aglienti
volgens het voorschrift van artikel 36 van
het koninklijk besluit van 8 april1954 verboden was zich daar te bevinden waar hij
was om zijn wagen in te stappen aan de
kant waar de motorrijder Ipach reed )) ;
Overwegende dat het door artikel 36 gesteld verbod, tot doel hebbend de veiligheid van de andere voorbijrijdende weggebruikers te verzekeren, niet benerkt is
tot het afzonderlijk gebaar dat het uit- of
instappen oplevert, doch noodzakelijk bok
slaat op de handelingen of bewegingen
die, zoals het openen van een portier bestemd zijn tot het uitvoeren van zodanige
in- of uitstapbewegingen;

Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, tegenstrijdigheid in de redenen welke
met een ontbreken ervan gelijkstaat en
van artikel 36 van het koninklijk be~luit
van 8 april 1954 op het ·Wegverkeer, doordat het bestreden vonnis de redenen van
de eerste rechter overneemt en ze tegenspreekt, aangezien, dan wanneer deze
rechter aanlegger aanwreef een ernstige
onvoorzichtigheid begaan te hebben door
het portier van zijn voertuig te openen op
het ogenblik toen de motorrijder op zijn
hoogte kwam, de bestreden beslissing erkent dat aanlegger op dat ogenblik dat
portier weer gesloten had :
Overwegende dat het bestreden vonnis
er g~enszins op wijst dat aanlegger zijn
portrer weer gesloten had, doch vaststelt
dat hij dit <<ten dele)) weer gesloten had;
Dat, daar het op een door de termen
van het vonnis tegengesproken bewering
rustend, het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantH~le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing gewezen
over de burgerlijke vordering·en :
Overwegende dat bij deze beslissing
niet over een betwisting omtrent de bevoegdheid uitspraak gedaan is en dat zij
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
9 juni 1958. - 2" kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijkltt·ldende conclttsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. Pleite·r, H. Van
Leynseele.
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10 INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - BEZWAARSCHRIFT. TWEE OPEENVOLGENDE
AANSLAGEN WELKE EEN ENKEL BELASTBAAR
GEHEEL TEN LASTE VAN ONDERSCHEIDEN BELAS'l'INGPLICH'l'IGEN UITMA'KEN. - TERMIJNEN
OM 'l'EGEN DE 'l'WEEDE BEZWAAR IN 'l'E DIENEN
ZICH TOT HE'l' BEZWAARSCHRIF'l' TEGEN DE
EERSTE UI'l'STREK'KENDE.
2° INKOMS'l'ENBELASTINGEN. - BEZWAARSCHRIFT. -RECHT EN PLICH'l' VAN DE
DIRECTEUR NIET ALLEEN OVER DE. BETWIS'l'IN-

-817GEN WELKE HEM DOOR EEN ONTVANKELIJK
BEZWAARSC\IRIFT
ONDERWORPEN
WORDEN
UITSPHAAK ,'l'E DOEN, MAAR DE AANSLAG IN AL
HAAR BESTAimELEN ZO TEN VOORDEEL VAN DE
BELASTINGPLICHTIGE ALS TEN VOORDEEL VAN
DE FISCUS VAN AMBTSWEGE TE VERBE'l'EREN.

3° INKO:M:STENBELASTINGEN. -

BE-

ZWAARSCHRIF'l'.' BESLISSING VAN DE DIREC'l'EUR OVER DE BE"l'WIS'l'INGEN WELKE BIJ
HEM DOOR HE'.r BEZWAARSCHRIF'l' AANHANGIG
GEMAAKT WERDEN. BETWISTING EEN DAAD
VAN EIGENLIJKE RECHTSMACHT Url'MAKENDE.

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

ZWAARSCHRIF'.r. -,- RECH'l'SPLEGING VOOR DE
DIREC'I'EUR VAN DE BELASTINGEN. RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING VAN DE BELASTINGPLICH'l'IGE
'.riJDENS
DEZE
RECHTSPLEGING.
RECH'l'SPLEGING WELKE VOOR DE BELANGHEBBENDE HE'f RECHT NIET VOORZIET KENNIS TE
NEMEN VAN AL DE BESTANDDELEN VAN RET ADMINIS'l'RA'l'IEF DOSSIER NOCH DE VERPLICHTING 'voOR DE DIREC'l'EUR HEM UIT 'fE NODIGEN ZIJN OPMERKINGEN TE MAKEN EN ZIJN
VERDEDIGING VOOR TE DRAGEN.

4° De artilcelen 61 tot 65 van de samen,qesohalcelde wetten betretfende de inlcomstenbelastingen dchten, ten einde de
rechten van de verdedig·ing van de belastingpliohtige te vrijivaren bij het onclerzoelc en het bereohten van een doo1·
hem tegen het bed1·ag van zijn aanslag
ingediend 1Jezwan1·, een eigen en volledig
stelsel van adm·inist?·atieve 1'eohtsple,qing in. Die bepalin:uen voo1·zien niet het
reoht voor de belanghebbende lcennis te
nemen van al de bestanddelen van het
administratief dossie1· noch de verpliohting voo1· de di1·eoteu1· hem uit te no·digen zijn opmet'lvingen te ma.Jcen en zijn
verdediging voo1· te drag en (4).

(N. V. << E'l'ABLISSEMEN'l'S A. MOUCHAR'l' E'f
FILS>>, '1'. BELGISCHE S'l'AA'.r, MINISTER VAN
FINANCIEN.)

ARREST.

1° In het get7al wa.a;rin twee opeenvolgende aanslagen, zelfs in hoofde van
ondersoheiden belastingpliohtigen ten
kohiere gebraoht, wegens de invloed van
de ene op de andm·e, een enkel belastbaar ,qeheel uitmalcen, breidt de wettelijke teTmijn o1n tegen de tweede beZW(})ar in te dienen zioh uit tot het
bezwaw;·sah1-ift tegen de eeTste (1). (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 61, par. 3.)
2° Wegens het ka1·a1cter van openbare
o1·de van de belast-ing en uit hoofde van
het feit dat, Tcraohtens artilcel 61, paragraaf 3, der samengesohalcelcle wetten
bet1·effende de inkomstenbelastinuen, de
direatettr dm· belastingen lcennis heett
van de aanslag die het voo1·we1·p van
een betwisting ttitmaalct, blijlct d·at de
direGtettr de macht en de plioht heett,
niet alleen ttitspraalc te doen over de
betwistingen, wellce hem door een ontvanlcelijlce reclamatie onderw01·pen worden, dooh oolc in het belang van een
wetteUjlce verdeling van de belasting
tussen degenen die in cle lasten van cle
Stant moeten voorzien, van ambtswege
de aanslag in a.l zijn bestanddelen zo
ten voordele va'n de belast'ingpliohtige
nls van de jislctts te verbeteren (2).
3° De wet vm·leent aan de di1·eotetw van
de belastingen gerue1Jen om ttitspra.alc te
doen ove1· het bezwaarsohrift van de bee
lastingplichtige tegen zijn aanslag in de
belastinuen een nwcht vnn jurisclictie (3).
(1) Z!e de noot ondertekerid W. G. onder dit
arrest in Bull. en PASIC., 1958, I, 1125.
(2) (3) en (4) Zie de noot ondertekend W. G.
onder dit adest in Bull. en PASIC., 1958, I,
1128.
VERBR.,

1958. -
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HET HOF ; - Gelet op het arrest door
het Hof van cassatie op 10 juli 1956 gewezen waarbij de zaak naar het Hof van
beroep te Luik verwezen werd;
Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni
1957 gewezen door het Hof van beroep
te Luik;
Over het eerste middel, afgeleiu nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 50, 55, 61 en inzonderheid 61,
paragraaf 3, 65 en 66. der wetten betreffende de inkomstenbelastingen bij besluit
van de Regent dd. 15 januari 1948 samengeschakeld, 2 der wet van 30 mei 1949
houdende exceptionele en interpretatieve
maatregelen inzake directe belastingen,
doordat het bestreden arrest beslist heeft
dat de directeur, door het bezwaarschrift
kennis hebbend van het geheel van de
aanslag zoals hij op het kohier werd gebracht, en van al zijn bestanddelen, het
recht en de plicht heeft al de door de
administratie zo ten nadele van de Schatkist als ten nadele van de belastingschuldigen in het vestigen van· de aanslag begane fouten te verbeteren, dan wanneer,
het bezwaarschrift, buiten de door artikel 61, paragraaf 3, der samengeschakelde
wetten voorziene
termijn
ingediend
sleehts .ontvankelijk was, zoals de directeur het in zijn beslissing erkende, voor
zover de inning van de litigieuse rnobilienbelasting onverenigbaar was, wegens
dubbele belasting, met de aanvullende belastingen in hoofde van de consoorten
lVIouchart op het kohier gebracht, en dan
wanneer, bijgevolg, de directeur het recht
niet had, ter gelegenheid van het onderzoek van clit bezwaarschrift waarvan het
voorwerp wettelijk beperkt was, de aan-
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slag in ZlJll geheel te hE!rzien en de ontlastingen welke hij wegens dubbele belasting moest verlenen te compenseren met
een aanvulling van rilobilienbelasting wegens andere oorzaken versclluldigd en op
andere inkomsten gevestigd dan die welke
tot grondslag van de betwiste aanslag
gediend hadden, noch de tenkohierbrenging op gezegde andere inkomsten van een
aanvulling van aanslag in de nationale
crisisbelasting te bevelen :
Overwegende dat bet middel op de bewering steunt dat het bezwaarschrift
buiten de door artikel 61, paragraaf 3,
der samengeschakelde wetten voorziene
termijn zou ingecliend geworden zijn en
dat de ,directeur d'er belastingen voornoemd bezwaar slechts ontvankelijk zou
verklaard hebben in zover de inning van
de mobilienbelasting een dubbele belasting ui trriaakte;
Overwegende dat het middel v66r bet
hof van beroep niet werd opgeworpen en
door het bestreden arrest niet werd onderzocht;
Overwegende dat de aanlegster de reclamatie bij haar voorziening niet heeft
gevoegd;
Overwegende nochtans, enerzijQ.s, dat
uit de beslissing van de directeur der
belastingen blijkt dat de aan1egster haar
bezwaar ingediend heeft binnen de wettelijke termijn van voornoemd artikel 61,
paragraaf 3, waarover de consoorten Mouchart beschikten om tegen de te hunnen
laste in 1952 gevestigde supplementaire
aanslagen bezwaar in te dienen, termijn
waarover de aanlegste1• in gemeenschap
met hen beschikte om bezwaar in te dienen tegen de aanslag in de. mobilienbelasting in llaren hoofde in 1948 gei:nd; dat
de supplementaire aanslagen inclerdaad in
hoofde van de consoorten Mouchart ten
kohiere gebracht en de mobilienbelasting
in hoofde van aanlegster gei:nd, op hetzelfde inkomen gevestigd, wegens de invloed van de ene op de andere, een enkel
belastbaar geheel uitmaakten ;
Overwegende, anderzijds, dat de directeur der belastingen niet beslist dat de
door aanlegster kracbtens voornoemd artikel 61, paragraaf 3, ingediende reclamatie slechts ontvankelijk was in zover de
inning van de mobilienbelasting een dubbele belasting uitmaakte, doch wel dat ze
geldig ingediend was voor zoveel ze tot
voorwerp heeft de mobilienbelasting te
critiseren welke in haren hoofde gei:nd
werden, in zover die inning van belasting
onverenigbaar is met de aanvullende belastingen in hoofde van de consoorten
Mouchart ten kohiere gebracht; dat de
woorden «in zover >> niet de ontvankelijkheid van de reclamatie, doch wel het
voorwerp van de betwisting beperken ;.

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending vari de artikelen 97 .van de
Grondwet, 50, 55, 61 en inzonderheid 61,
paragraaf 3, 62 en 65 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen bij besluit
van de Regent d.d. 15 januari 1948 samengeschakeld, doordat het bestreden arrest beslist heeft dat de directeur der belastingen, kennis hebbend van een bezwaar door de belastingplichtige, het
recht en de plicht heeff al de door de
administratie zo ten nadele van de Schatkist als ten nadele van de belastingschuldige begane fouten te verbeteren en bijgevolg, het recht heeft de tenkohierebrenging van aanvullende aanslagen te bevelen, dan wanneer, enerzijds, geen enkele
wetsbepaling die macht aan de directeur
geeft, clat cleze integendeel een macht
van jurisclictie uitoefent en geroepen
worclt de tusseil de taxerencle macht en
de belastingplichtige tot stand gekomen
geschillen te beslechten, hetgeen hem op straffe terzelfdertijd rechter en· ]}artij
te zijn, - belet zelf die taxerende macht
uit te oefenen en, anderzijds, de directeur
zoals elke macht van jurisdictie, zelf de
litigieuse kwesties niet bij hem kan aanhangig maken, wat hem verplicht zijn
onderzoek tot de in de aan hem onderworpen reclamatie vervatte bezwaren te
beperken :
Overwegende dat, wegens het karakter
van openbare orde van de belasting en uit
hoofde van het feit dat, krachtens artikel 61, paragraaf 3, der samengeschakelde
wetten betreff(\llde de inkomstenbelastingen, de directeur der belastingen kennis
heeft van de aanslag die het voorwerp van
een betwisting uitmaakt, blijkt dat de
directeur de macht en de plicht heeft,
niet alleen uitspraak te doen over de betwistingen welke hem door een ontvankelijke reclamatie onderworpen worden,
doch ook, in het belang van een verdeling,
overeenkomstig de wet, van de belasting
tussen degenen die in de lasten van de
Staat moeten voorzien, van ambtswege de
aanslag waarvan hij kennis heeft in al
en ieder van zijn elementen zo ten voordele van de belastingplichtige als van de
fiscus te verbeteren;
Overwegende dat, zo cle directeur, aan
wie de wet een macht van eigenlijke
rechtspraak verleent, geroepen is de gescbillen te beslechten welke tussen de administratie en de belastingplichtige tot
stand zijn gekomen clit is omdat de wetgever deze procedure heeft ingevoerd in
de administratieve faze van de vestiging
van de belasting, doch door de uitwerkingen van die toestand te compenseren
met bet verlenen aan de belastingplichtige

;____ 819 van een ber\)ep voor het hof van beroep,
recht dat de Staat niet heeft;
Dat het micldel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 50, 55, 62, 65 en 66 der wetten
betreffende de inkomstenbelastingen bij
besluit van de Regent van 15 januari 1948
samengeschakeld, 2 van het decreet van
20 juli 1831 over de pers en van de rechten
van de verdediging, doordat het bestreden
arrest de door de directeur der belastingen gewezen beslissing niet heeft willen
vernietigen wegens schending van de
rechten der verdediging, en bijgevolg, ook
niet de supplementaire aanslagen waarvan dle beslissing de titel van vestiging
uitmaakte, om reden dat de fiscale wet
de te volgen procedure geregeld heeft en
noch de mededeling van de stukken en
argumenten, noch de voorstelling van een
mondelinge of schriftelijke verdediging
heeft voorzien en dat de rechten van de
verdediging gevrijwaard werden door het
beroep v66r het hof van beroep, dan wanneer de directeur der belastingen een
macht van rechtspraak uitoefent en te
dien titel, de rechten van de verdediging
moet eerbiedigen, hetgeen impliceert dat
hij niet mag uitspreken op aan de partij
niet, medegedeelde stukken en zonder
voornoemde partij nit te nodigen haar
v·erdediging voor te dragen en opnierkingen (e maken, de mogelijkheid van een
beroep v66r het hof van berQep te dien
opzichte zonder belang zijnde, daar de
rechten van de verdecliging v66r elke
graad van rechtsmacht nageleefd moeten
worden:
Overwegende dat de artikelen 61 tot 65
der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen ten einde de rechten
van de verdediging te vrijwaren, een eigen en volledig stelsel van administratieve
rechtspleging inrichten voor het onderzoek en het berechten van een door een
belastingplichtige tegen het bedrag van
zijn aanslag ingediend bezwaar;
Overwegende dat, tot de administratieve faze beperkt, clie bepalingen het
recht voor de belanghebbende niet voorzien kennis te nemen van al de bestanddelen van het administratief dossier noch
de verpliching voor de directeur hem uit
te nodigen zijn opmerking·en te maken en
zijn verdediging voor te dragen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist
heeft, enerzijds, dat de tussen. de aanlegster, de weduwe Mouchart en haar
zoon gesloten overeenkomst « wel althans
in schijn, een geldlening JJ uitmaakt, dat

« het fiscaal recht rekening client te houden met de werkelijkheden en niet met
schijnhandelingen JJ, clat de c.ontracten
niet moeten clienen om de werkelijkheid te
verdichten, dat de aanlegster «onder de
schijn van een lening, een inbreng in
vennootschap JJ heeft verdicht en dat de
aanlegster tot listen is overgegaan om
aan de verrichting de schijn van een lening te geven, en anclerzijds, dat het litigieus contract van de lening slechts de
benaming draagt en werkelijk een inbreng in vennootschap uitmaakt en <<{]at
het in werkelijkheid .bestemd is om de
gehele uitwerking ervan te hebben zonder
dat een tegenbrief noodzakelijk weze JJ,
dan wanneer het strijdig is terzelfdertijd
te beslissen dat de aanlegster de werkelijkheid heeft verdicht door een schijncontract van lening en een tegenbrief in
het leven te roepen welke een contract
van inbreng in vennootschap uitmaken, en
anderzijds dat de schijnakte zelf een contract van inbreng in vennootschap uitmaakt, en doordat de beweegredenen van
het bestreden arrest in alle geval dubbelzinnig zijn en aan het Hof van cassatie
niet toelaten zijn toezicht over de wettelijkhefd van de beslissing uit te oefenen :
Overwegencle, enerzijcls, dat het niet
strijdig is vast te stellen dat de akte die
in schijn bestemd was om een overeenkomst van lening te bewijzen, in werkelijkheid een overeenkomst uitmaakt die
een inbreng in vennootschap verdicht ten
einde de fiscus te bedriegen; dat, anderzijds, in strijd met de bewering van het
middel, het bestreden arrest verre van het
bestaan van een tegenbrief in te roepen,
beslist dat de akte in werkelijkheid een
inbreng in vennootschap uitmaakt waarvan het bestemd is al de uitwerkingen
te hebben « zonder dat een tegenbrief
nodig weze JJ ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 en 2 der samengeschakelde
wetten op cle handelsvennootschappen
(boek I, titel IX van het W etboek van
koophanclel) 1134, 1163, 1319,. 1320, 1322,
1832, 1833, 1855 en 1892 van het Burgerlijk
Wetboek, 35, paragraaf 3, der wetten betreffende de inkomstenbelastingen bij besluit van de Rege1it d.d. 15 januari 1948
samengeschakeld, doordat het bestreden
arrest beslist heeft da t het litigieus contract slechts cle benaming droeg van een
lening en werkelijk een inbreng in vennootschap uitmaakt om reden dat : l" de beweerde lening noch tegen vast percent noel!
tegen normale veranderlijke interest is toegestaan; 2° dat zij bezoldigd wordt door
een voorafneming van 50 t. h. op de
winsten van de vennootschap; 3" de bij de

-820vennootschap aldus ingebrachte som totaal
en zonder voorbehoud aan de schommelingen van de onderneming ol}derworpen is,
daar de geldschieters zowel de verliezen
van de vennootschap door de beroving van
het inkomen, als de winsten moeten aannemen; 4° de geldscl1ieters zelf vennoten
van de vennootschap zijn waarvan een van
hen directeur is, en zij in feite, de werkelijke meesters zijn, vermits zij 97,5 t. h.
van het kapitaal bezitten en zij aldus, niet
aileen deelnemen aan het beheer van de
gestorte som, maar de enige en werkelijke
beheerders ervan zijn; 5° ten slotte de
geleende som de prijs vertegenwoordigt
van de opdracht op de vennootschap van
het handelsfonds welk zij tot doel heeft
uit te baten, dan wanneer het tussen aanlegster en de consoorten J\!Iouchart gesloten contract wel een contract van geldlening uitmaakt en dat het bestreclen arrest dus de bewijskracht van die akte
heeft geschonden door aan voornoemde
akte de draagwijdte van een contract van
inbreng in vennootschap te geven, en dan
wanneer geen enkele van de ingeroepen
motieven wettelijk de beslissing van het
hof van beroep rechtvaardigt, beslissing
volgens welke het contract waaraan het
bestreden arrest de schijn van een contract van lening toekent, in werkelijkheicl
een contract van inbreng in vennootschap
zou zijn:
Overwegende dat, uit de vijf feitelijke
bestanddelen in het middel vermeld, waarvan de eerste drie bedingen van de overeenkomst betreffen en waarvan de laatste
twee er vreemd aan zijn, het bestreden
arrest afleidt dat gezegde overeenkomst
een akte van inbreng in vennootschap uitmaakt, vermond onder de schijn van een
lening met het doel de fiscus te bedriegen;
Overwegende dat, niet gegrond zijnde
op de enkele termen van de overeenkomst
doch ook op extrinsieke elementen, deze
interpretatie de bewijskracht niet zou
kunnen miskennen van de overeenkomst,
doch een soevereine beoordeling uitmaakt
door de rechter over de grond van een
geheel van sfoffelijke feiten ;
Overwegende dat uit de feitelijke elementen waarop het wijst, het bestreden
arrest wettelijk zijn beslissing heeft kunnen afleiden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de aanlegster tot de
kosten.
10 juni 1958. - 2• kamer. - Voor·zUte·r,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. ---: Ve1·slaggever, H. Vroonen. Gel'ijlcl~t.idende oov.clousie, H. Ganshof van
der J\!Ieersch, advocaat generaal. - Plei-

ters, HH. de lVIey en Fally (beiden van de
Balie van beroep bij het Hof te Brussel).
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BEvVIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
IN ZAKE RECHTSTREEKSE BELAS1'INGEN. STUK.KEN W AARUI'l' BLIJKT DAT DE BELA STING
OP DE INKOllfSTEN VAN DE ROERENDE GOEDEBEN, DOOR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, AAN
DE BRON INGEHOUDEN WERD OP DE DIVIDENDEN AAN DE AANDEELHOUDERS BE'fAALD. ARREST ZIJN BESLISSING STEUNENDE OP HET
FElT DAT DE BELAS'fiNG DOOR DE VENNOOTSCHAP GEDRAGEN GEWEEST IS. SCHENDING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

Sohendt de bewijslcr·aoht van de alcten
wellce vastst'ellen dat de belasting op de
1·oerende inlcomsten, door een nawrnloze
vennootsohap, aan de b1·on ingehouden
werd op ?e dividenden aan de aandeelhm~ders betaald, het a1"!'est dat zijn beslissinu steunt op. het teit dat de belasting door de vennootsohap gedragen goweest is.
(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN,
1'. N. V. «ANCIENS ETABLISSEMENTS VERSCHURE >).)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 917 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 14, paragraaf 2, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
bij besluit van de Regent dd. 15 januari
1948 samengeschakeld, en 33, 1°, van de
wet van 8 maart 1951 waarbij de wetten
en besluiten betreffende de nationale crisisbelasting, samengeordend bij het besluit van 16 januari 1948, van af het
dienstja·ar 1951 worden gewij~igd, doordat
het hof van beroep, door de beroepen gegrond te verklaren, in onderhavig geval
beschouwt dat de mobilH.lnbelasting verschuldigd op de uitgekeerde clividenden
door de verwerende vennootschap betaald
werd, ter outlasting van haar aandeelhouders, om daaruit af te leiden dat deze belasting niet bij de dividenden moet gevoegd worden met het oog op het berekenen van de nationale crisisbelasting welke
de inkomsten treft aan de aandelen toegekend krachtens · artikel 33, 1 o, van de wet
van 8 maart 1951, daar de toepa:ssing van
· artikel 14, paragraaf 2, der samengescha-

-821kelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, uitdrukkelijk door voornoemd
urtikel 33, 1 o, uitgesloten wordt, dan wanneer 1 o de mobilienbelasting op de dividenden waarvan sorake geheel aan de
bron ingehouden werd en dus door de aandeelhouders gedragen werd, zoals uit de
aan het hof van beroep onderworpen stukken blijkt (stukken 82 , 8', 14b, 15 2 , 153 , 17
van het dossier nr 140.258/146.912; stukken
6' 3 , 616 , 16' 0 , 16'", 32 en 45/49 van het dossier 130.872/133.870/133.872/149.032/151.115/
152.644) ; 2° het hof van beroep de conclusies van de partijen niet beantwoordt betreffende de werkelijke draagwijdte van
het geschil; 3° geen toepassing gemaakt
werd van artikel14, paragraaf 2, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen om de in de mobilH\nbelasting belastbare grondslag vast te stellen, derwijze dat die wetsbepaling niet in
aanmerking is kunnen komen voor het berekenen van de belastbare grondslag in de
nationale crisisbelasting krachtens artikel 33, 1°, van de wet van 8 maart 1951
verschuldigd; dat deze laatste grondslag
slechts deze van de mobilHlnbelasting op
dividenden kan zijn :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat nit de regelmatig door
aanlegger overgelegde stukken blijkt :
1° dat de gewone algemene vergaderingen
van de verwerende vennootschap, op
19 april 1951, .2! april 1952, 30 april 1953
en 18 maart 1954 gehouden ter afsluiting
van de balans en de winst en verliesrekening van de boekjaren 1950 tot Hl53 een
beraadslaging aangenomen hebben dewelke voorzag dat (( de betaling (van de
dividE'nden) na de aftrekking van de mol>ilienbelasting zou geschieden, deze ten
laste van de aandeelhouders zijnde >> ;
2° dat in de aangiften over de fiscale
dienstjaren 1951 tot 1954 door de verwerende vennootschap gedaan, deze vermeld
heeft dat de mobiUenbelasting werkelijk
door haar ingehouden werd op de aan
haar aandeelhouders uitgekeerde dividenden;
Overwegende dat het bestreden arrest
zijn dispositief niettemin oo de volgende
feitelijke elementen steunt : (( dat het enig
verwijt door verzoekster (hier verweerster) tegen de administratie gericht het
volgende is dat het volgens haar ten onrechte is dat voornoemde administratie de
nationale crisisl>elasting, welke krachtens
artikel 33, 1 o, van de wet van 8 maart
1951 op de inkomsten van aandelen geheven wordt, OD het bedrag der uitgekeerde
dividenden, vermeerderd met de door de
vennootschap betaalde mobilienbelasting,
heeft berekend »; ... (( dat er geen aanleiding bestaat, wanneer de mobiliic\nbelasting door ·de schuldenaar van de inkomsten gedragen wordt, haar bedrag bi,j die

inkomsten te voegen om de nationale crlsisbelasting te berekenen » ;
Overwegende dat door zijn beslissing te
steunen op de vaststelling dat de mobiHenbelasting, over voormelde dienstjaren,
door de verwerende vennootschap gedragen werd, het bestreden arrest de bewijskracht van voornoemde stukken heeft miskend, stukken naar luid waarvan de mobilienbelasting betaald werd door de aandeelhouders en ingehouden werd door de
vennootschap on de dividenden van dezen,
alsook van de door de partijen genomen
conclusies, welke de aanvoering van dergelijk feit niet inhouden;
Waaruit volgt dat in zover de schending
van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek ingeroepen wordt, het
middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest in zover het ten gronde uitspraak
doet; beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Luik.
10 juni 1958. - 2" kamer. - Yoorzitter,
H. Giroul, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ 1'erslaggever, H. Daul>resse. Gelijkl·uidende conclusie, H. Ganshof van
der Meersch, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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BE,VIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
IN ZANE DIRECTE BELASTINGEN. ARREST
llA'l' AFLEIDT UI'l' EEN VERSLAG VAN EEN IN•
SPEC'l'EUR VAN DE BELAS'l'INGEN, DAT VASTSTELT
DAT DE BIJZONIJERE EN 'l'IJDELIJKE BELASTING
OP DE UI'l'ZONDERLIJKE WINS'l'EN OP DE DA'l'UM VAN HET VERSLAG, VOOR HE'l' DIENSTJAAR 1941 NOG NIET GEVESTIGD GEWEES'l' IS,
llA'l' DE AANSLAG IN llEZE BELASTING VOOR DIT
DIENST.JAAR VAN AMBTSWEGE GEVESTIGD GE·
WEEST WAS. ARREST DA'l'· DE BEWIJS-·
KRACH'l' VAN DI'l' VEBSLAG MISKENT.

!J.Hslcent ae bew·ijsk·racht van het ver~lr1g
door een inspectetw van cle belastingen
opgesteld, dat vaststeu· dat cle bijzonrlere en tijdelijlce belasting op de uitzonclerlijlce winsten ten laste van de belastingplicht'i,qe, 01J de datt~m van het versla.g, voor het clienstjaat· 1941, n.og niet
gevestigd geweest is, het atTest flat wit
d'it stttlc afieiclt dat de aanslag in deze
belasting voot· dit clienstjaat· van ambtswege gevestigd geweest wa.s.

-822(BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
T. VANDERMEIREN, WEDUWE VEHCAMP'l' EN
CONSOHTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 112 van de Grandwet, 1319 tot 1322 van het Bnrgerlijk Wethoek, 55 en 56 van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen en 9 van de wet
van 10 januari 1940 tot invoering van een
bijzondere en tijdelijke belasting op de
nitzonderlijke winsten, doordat het bestreden arrest, alhoewel het erkent dat
voornoemde aanslagen, betreffende de bijzondere en tijdelijke belasting op de uitzonderlijke winsten, slechts gedeeltelijk
willekeurig zijn, in ·zover ze gevestigd
werden vanaf een handelsinkomen van
769.926 frank, in steele van een geldig erkend inkomen van 630.037 frank, ze niettemin in hun geheel vernietigt, om reden
dat ze van ambtswege gevestigd werden
bij afwezigheid van aangifte, dan wanneer voormelde aanslagen niet van ambtswege gevestigd werden, doch dat integendeel nit de stukken van het dossier blijkt
dat zij gevestigd werden met .inachtneming van de procedure voorzien door artikel 55, paragraaf 1, der samengeschakelde wetten, na kennisneming van de
door belanghebbende op 30 november 1943
ondertekende aangifte (stuk bl. 124) en na
zending van een bericht van wijziging van
29 april 1944 (stuk bl. 126) waarop behoorlijk op 20 mei 1944 werd geantwoord
(stuk bl. 127), het hof van beroep door op
het stuk 19 van het dossier te steunen,
een verwarring heeft begaan tnssen het
dienstjaar 1940 en het dienstjaar 1941, de
aan de akten verschnldigde bewijskracht
aldns heeft geschonden, zodoende, onwettelijk voor het geheel de litigieuze aanslagen heeft vernietigd, dan wanneer die gehele vernietiging inderdaad, geenszins gerechtvaardigd was, vermits het hof van
beroep zelf, amlerzijds, de maat bepaalde
waarin ze als willekeurig dienclen beschouwd te worden :
Overwegencle dat de verweerders tevergeefs staande houden dat het bestreden
dispositief wettelijk gerechtvaarcligd zon
blijven door andere motieven dan die van
het bestreden arrest;
Overwegende dat · die bewering, steunende op feitelijke elementen welke noch
nit de vaststellingen van de rechter over
de grond, noch nit de stukken waarop het
hof vermag acht te slaan blijken, feitelijke gronclslag mist ;
Overwegende' dat het hof van beroep het
bestreden dispositief hierop steunt dat nit

het stuk 19. van het dossier blijkt dat de
aanslagen in de tijdelijke en bijzondere
belasting over het dienstjaar 1941 van
ambtswege gevestigd werden bij niet-indienen van aangifte;
Overwegende dat dit shill: 19 het verslag
van de inspecteur is met het onderzoek
gelast van het door wijlen Eugene Vercampt ingediend bezwaarschrift zowel tegen de gewone belastingen als tegen de
bijzondere en tijdelijke belasting over het
dienstjaar 1940;
Overwegende dat, wat het dienstjaar
1940 betreft, dit verslag weliswaar vermeldt dat de bijzondere en tijdelijke belasting welke voornoemd verslag « uitzonderlijk » noemt, van ambtswege ingekohierd werd wegens niet-indienen van aangifte, doch dat wat die zelfde aanslag betreft over het dienstjaar 1941, het verslag
slechts deze zin inhoudt : « de uitzonderIijke belasting blijft nog v66r 30 juni
eerstkomend te vestigen, dit dossier zal
dns aan de betrokkene dienst te bekwamer tij d moeten teruggezonden worden ll ;
Overwegende dat nit dit verslag, dat
vaststelt dat de bijzondere en tijdelijke
belasting over het dienstjaar 1941, nog
niet gevestigd werd, het bestreden arrest,
zonder de aan dit verslag verschuldigde
bewijskracht te schenden, niet kon afieiden da t de aanslagen in de bijzondere en
tijdelijke belasting over het dienstjaar
1941 van ambtswege gevestigd werden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest d och enkel in zover het voor
het geheel de aanslagen vernietigt in de
bijzondere en tijdelijke belasting begrepen
onder de artikelen 1200 en 1205 van het
kohier over het dienstjaar 1944 bij navordering van rechten over het dienstjaar
1941 en de aanlegger tot de teruggave van
hun bedrag, tot de moratoire interesten
alsook tot een derde der kosten veroordeelt; beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders tot de kosten ;
verwijst de aldns beperkte zaak naar het
Hof van. beroep te Lnik.
10 jnni 1958. - 2" kamer. - Voorzitter·
en verslaggever, H. Git·oul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclusie, H·~ Ganshof van der Meersch,
advocaat-generaal. ~ PleUers, HH. Van
Leynseele en Van Deuren (deze laatste
van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel).
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - IN ZAKE DIRECTE BELASTINGEN. - HOF VAN BEROEP GEPAS'l' EEN
MIDDEL BEAN'l'WOORD HEBBENDE DAT DOOR EEN
BELASTINGPLICHTIGE OPGEWORPEN WAS DIE
ZIJN VERHAAL. 'l'EGEN EEN BESLISSING VAN DE
DIREGl'EUR DER BELASTINGEN UITGEOEFEND
HEEFT. - GEEN VERPLICH'l'ING INSGELIJKS
DE BEWERING 'l'E BEANTWOORDEN WELKE TO'l'
STAVING VAN DIT MIDDEC GEUI'l' WORDT MAAR
WELKE GEEN ONDERSCHEIDEN MIDDEL UI'l'MAAK'l'.
Het hof va,n be1·oep, aat gepa,st het middel
bea,ntwoordt dat voor ha,a,r in oonclusies
opgewortJen wo1·dt door de belastingplichtige clie zijn verhaa.l tegen een ?eslissing door de clii"ecteu1· der belasttrlr
gen in zake rechtstreelcse !Jela,.stingen
gewezen uitgeoefend heett~ ts met verplioht insgelijlcs cle bewenng te bewntwoorden wellce tot staving va,n dit middel ge11it wordt maar wellce .Q~en verweermiddel ttitrn(J)alct onde1·schetden van
dit wellc het beantwooTd heeft. (Grond-

wel:, art. 97.)
(BLAIRON, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

beantwoord door aanlegger bij conclusies
regelmatig opgeworpen :
Overwegende dat door erop te wij.~en
dat uit he£ administratief onclerzoek bliJkt
clat niet bewezen is dat aanlegger gebruik
zou gemaakt hebben, in de loop van het
fiscaal clienstjaar 1950, van glazen die een
groter inhoudsvermogen hadden dan
33 centiliter, het bestreden arrest op gepaste wijze de bewering heeft beantwoord
naar luid waarvan de aanlegger in de loop
van het jaar 1949 glazen van 50 centiliter
zou gebezigd hebben;
Overwegende dat door in zijn conclusies
te kennen te geven dat er in het dossier
talrijke attesten waren, waaraan hij als
enkele draagwijdte gaf het bewijs te leveren van het gebruiken in de loop van
het jaar 1949 van glazen van 50 centiliter,
aanlegger geen ander vercledigingsmiddel
opwierp dan clatgene dat door het bestreden arrest beantwoord werd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 juni 1958. - 2• kamer. - Voorzitter
en ve1·slaggeve1·, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gelijlcluidende
conclttsie, H. Ganshof van cler Meersch,
advocaat-generaal. Pleite1·s, H. Van
Leynseele.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 11 december 1957 gewezen door
het H~f van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, aanleggers
· bezwaren onderzoekend wat de weigering
betreft van het beheer van financien de
afzet aan te nemen, door hem, in glazen
van een inhoudsmate van 50 centiliter
gedurende het dienstjaar 1950, dit bezwaar ongegrond heeft verklaard door er
zich toe te beperken staande te houden
« dat uit het administratief onderzoek gebleken is dat indien de ·verzoeker werkelijk in zijn rekken glazen heeft gehad met
een groter inhoudsvermogen dan 33 centiliter nochtans niet is kunnen bewezen
worde'n dat hij ervan zou gebruik hebben
gemaakt in de loop van het litigieus
dienstjaar (zie advies van de inspecteur,
stuk 39 en stuk 31) ll dan wanneer, bij
middel 'van regelmatige conclusies, de
aanlegger gewag maakte van bewijsmiddelen, bestaande uit talrijke attesten in
dien zin, welke ter gr~ffi~ binnen de wettelijke termijn neergelegd werden en dus
wel na het administratief onderzoek waarnaar het bestreden arrest enkel verwijst,
hetwelk arrest aldus het middel niet heeft
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(TWEE ARRES'l'EN.)

1° VOORZIENING IN VERBREKING.
- AFSTAND. - IN BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST DA'l' DE ECH'l'SCHEIDING TEGEN EEN
VAN DE ECH'l'GENOTEN Ul'l'SPREEKT. - ECHTGENOOT DIE EEN VOORZIENING INSTEL'l'. AFSTAND VAN DE VOORZIENING HEEF'l' GEEN
BERUSTING IN HET ARREST TOT GEVOLG. GELDIGE AFSTAND.
2° BELGISCH CONGO. - MIDDELEN VAN
VERBREKING.- WRAKING VAN DE RECH'l'ERS.
- RAADSHEER IN EEN HOF VAN BEROEP DIE
WE'l'TELIJX VERPLICHT WAS ZICH 'l'E ONTHOUDEN. - RAADSHEER DIE ZICH NIE'l' ONTHOUDEN HEEh''l'. - :MIDDEL KUNNENDE VOOR
HET EERST v66R HE'l' HOF VAN VERBREKING
OPGEWORPEN WORDEN.
30 BELGISCH CONGO. - RECHTERLIJKE
INRICHTING. - WRAKING VAN DE RECHTERS.
- RAADSHEER IN EEN HOF V.AN BEROEP DIE
VOORHEEN, ALS MAGISTRAAT VAN RET OPENBAAR MINISTERIE, ZIJN ADVIES IN DE ZAAK
GEGEVEN HEEFT. - VERPLIOHTING ZICH ALS
RECHTER TE ONTHOUDEN, ZELFS VAN AMB'l'SWEGE.
1 o De echtgenoot tegen w·ie een an·est de
echtsoheiding

ttitgesprolcen

heett

kan

-824geZdig ats.tand aoen van de voorziening
door hem tegen deze besZi8sing• ingesteZcZ, wanneer de atstand geen berusting in deze tot gevoZg heett (1). (Eerste

arrest.)
2° · l·Vanneer ttit cle

stt~klcen, wctaTop het
hof acht vermag te sZaan, bZijkt aat een
raacZsheer in het hof "Uan beroep aie,
in Belg·isch Kongo, het bestTeden arrest
gewezen heett, zich wetteZijlc had moeten onthotulen, lean het m·iddeZ hient.it
atgeZe·icZ cZat cZeze raacZsheer z·ioh niet
onthottden heett voor het eet·st v66t· het
hot OJJgewoqJen worden (2). (Koninklijk

besl. van 22 december 1934, art. 54.)
(Tweede arrest.)
3° De raacZsheer in een hot van beroep in
Belgisch Congo clie voorheen een adq;ies
in de zaalc gegeven heett, nameZijlc als
magistraat van het openbaar ministm·ie
is verplicht z·ioh te onthouden, zeZts indien de pat·tijen deze onthotr.ding niet
tJoorgesteZd hebben. (Kon. besl. van

22 december 1934, art. 53 en 54.) (Tweede arrest.)
(KRAUER, '1'. BLAUER.)
EERS'l'E ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Leopolclstad ;
Overwegende dat aanlegger Brauer,
bij akte van 30 juni 1957 onclertekend door
hemzelf en door zijn raadsman, Mer De
Bruyn, advocaat bij het hof, verklaard
heeft van zijn voorziening afstand te
doen, met aanbod al de kosten van deze
voorziening, van {le afstand zelf en van
het arrest waarbij hij zou gedecreteerd
worden te betalen ;
Dat deze afstand op 13 juli 1957 aan
verweerder betekend is ;
Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat de afstand van de voorziening berusting met zich brengt in het dispositief
van het bestreden arrest waarbij tegen
aanlegger de echtscheiding uitgesproken
worclt ; dat er termen zijn om de afstand
van de voorziening te decreteren;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
12 juni 1958, - 16 kamer. - VoorzitteT,
H. Wouters, eerste voorzitter. - VeTslaggeve·r, H. Piret. - GeZijlcZtticlende concltt\1) Zie de voetnota 1 in Bull. en •PAsrc.,
195'8, I, 1137.
(2)· Zie de voetnota 2, ondertekend R. H.,
in Bull. en PASIC., 1958, I, 1137.

sie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procnreur generaal. - Pleitet·s, H. De Bruyn.

'l'WEEDE ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Leopoldstad;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 17 van de wet
van 18 october 1908 op het beheer van
Belgisch Congo, gewijzigd door de wet
van 10 augustus 1921, 1, 10, 32, 34, 53
en 54 van het koninklijk besluit van 22 december 1934 tot samenordening van de decreten betreffende de rechterlijke i:p.richting en de bevoegdheid, 1 van de ordonnantie van de administrateur-generaal in
Congo van 14 mei 1886, goedgekeurd bij
decreet van 12 november 1886 over de beginselen welke in de rechterlijke beslissingen in acht dienen te worden genomen,
en schending van het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk een magistraat,
die in een zaak de functie van openbaar
ministerie uitgeoefend heeft, naderhand
van die zaak geen kennis mag nemen als
rechter, doordat het besh·eden arrest
gewezen ·is ' door een zetel waarvan de
voorzitter voordien in dezelfde zaak zijn
advies gegeven had als waarnemend substituut-procnrenr-generaal op de terechtzitting op 18 december 1952 van het Hof
van beroep te Leopoldstad, dan wanneer
de functies van openbaar ministerie en
rechter niet achtereenvolgens door eenzelfde persoon in eenzelfde zaak mogen
uitgeoefend worden, en dat, bovendien,
krachtens de in het micldel aangeduide
artikelen 53 en 54, de magistraat die voordien als openbaar ministerie van dezelfcle
zaak kennis genomen had, de wettelijke
verplichting had zich te onthonclen :
Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de heer Etienne Declerck, die alstoen
de functies van substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep te Leopoldstad uitoefende, op 18 december 1952 zijn
aclvies gegeven heeft in de zaak welke
toen bij dat Hof aanhangig was en waarin beide gedingvoerende partijen de echtscheiding ten nadele van de andere partij
vorderden;
Dat het arrest van 13 januari 1953,
waarbij zekere door aanlegger voorgebrachte excepties afgewezen zijn, op de
conclusies van dhr Declerck gewezen
wercl;
Dat het bestreden arrest van 28 febrnari 1956 gewezen werd op het hoofden het tegenberoep tegen een vonnis dat
in voortzetting van het arrest van 13 ja-

-825
nuari 1953 gewezen werd, en dit met de
meergenoemde heer Declerck, alstoen
raadsheer in het Hof van beroep te Leopoldstad, als voorzitter;
Overwegende dat de artikelen 53 en 54
van het koninklijk besluit van 22 december 1934, tot samenordening van de (lecreten op de rechterlijke inrichting en de
bevoegdheid in Belgisch Congo, bepalen
dat elke rechter die een advies. in de
zaak heeft gegeven zich dient te onthouden, zonder het geval uit te sluiten waarin het advies voorheen gegeven is in de
uitoefening van de functie van ambtenaar
van het openbaar ministerie ;
Dat artikel 54 preciseert dat de rechter
niet enkel het vermogen heeft zich te
onthouden, doch dat hij zich cc moet )) onthouclen;
Dat de aldus opgelegde verplichting van
onthouding blijft bestaan tot met het
wijzen van het vonnis; dat daartoe geen
eis tot wraking, door een der gedingvoerende partijen voorgebracht, vereist is;
Overwegende dat, aangezien raadsheer
Declerck zich niet onthouden heeft, de ·
zetel welke het bestreden arrest heeft gewezen, onregelmatig samengesteld was ;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt· worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerster tot (le kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Elisabethstad.
12 juni 1958. - 1 6 kamer. - VoorzUte1·,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggevm·, H. Piret. - Gelijklltidende conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. De
Bruyn en Simont.
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ONTEIGENING TEN .ALGEMENE NUTTEl. WEDERAFS'l'AND AAN DE VROEGF)RE
EIGENAAR. TERREIN DAT, IN IEDER VAN
ZIJN DELEN, GEBRUIKT GEWEEST IS TOT RET
DOEL VAN ALGEMEEN NU'f DA'r DE ON'l'EIGENING
RECHTVAARDIGT.- TERREIN DAT, BOVENDIEN,
EEN ANDERE BES'l'EMMING GEKREGEN, HEEFT.
GEEN RECHT OP WEDERAFS'l'AND.

Opdat de vroegere eigen1w1· v·an een on.teigend terrein op de wederafstand ervan, door artikel 23 van de wet van
17 ap1·iz 1835 voorzien, ZOit lmnnen a.ansp!·aalr, malcen, is het vereist dat het
terrein niet de bestemming van algemeen
nut zou verk·rijgen met het oog waarop
het onteigend geweest is; de omstandig-

heid clat het ten·ein, alhoewel in ieder.
van zijn delen tot dit doel van. algemeen
nut gebntilct, bovendien, een andere bestem~ning gelcregen heejt, heeft niet het
ontstaan tot gevolg van het reoht op
wederatstand (1).
(DEPRlli:, T. GEMEENTE SIN'f-JOOST-TEN-NODE EN
N. V. CC HABITATIONS A BON MARCJiiE DE
SAINT-JOSSE-'l'EN-NOODE ll.)
ARREST.

HET .HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11 en 97 van de
Grondwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 23 van de
wet van 17 april 1835 op de onteigening
ten algemenen nutte en, voor zoveel als
nodig, 544, 54G, 552, 577bis (wet van 8 juli
1924) van het Burgerlijk Wetboek, eerste
onderdeel, doordat het bestreden arrest,
onder bevestiging van het beroepen vonnis, aanlegster haar vordering ontzegt
welke strekte onder meer tot de wederafstand, overeenkomstig artikel 23 van de
wet van 17 april 1835, van het deel van
het onteigend onroerend goed - (9'/106 ) dat niet tot doeleinden van openbaar nut
gebruikt is doch· op 28 mei 1953 zonder vergelding aan tweede verweerster afgestaan
is, zonder de verwerping van deze eis
te motiveren en zonder op de conclusies
van aanlegster op dit punt antwoord te
verstrekken, dan wanneer aanlegster concludeercle cc dat aannemen dat het eigendom van eeu ouverdeeld tiende deel in
hoofde van de gemeente volstaat om de
wederafstand van het goed te beletten,
een 01fficiele bekrachtiging van de miskenning van artikel 23 van de wet van
17 april 1835 zou opleveren; dat, zo er
niettemin rekening diende te worden gehouden met het in eigendom hebben, door
de gemeente, van een onverdeeld tiende,
de wederafstand het aau tweede geintimeerde afgestane onverdeelde negentiende
tot voorwerp zou dienen te hebben ll,
tweede onderdeel, doordat het bestreden
arrest verklaart cc dat de gelijkvloerse
verdieping van het onroerend goed en bijgevolg het onteigend goed een bestemming ten algemene nutte hebben gekregen
en dat noch het bouwen op de verdiepingen van appartementen door de naamloze vennootschap cc Habitations a bon
(1) Over de draagwijdte van artikel 23 van
de wet van 17 april 1835, raadpl. verbr.,
18 maart 1948 (Ar•·. Verb>'., 1948, blz. 159) en
de noot ondertekend C. RENARD sub Luik,
11 juli 1950 (J ourn. trib., 1951, blz. 180).

-826marche 11, noch het afstaan wnder ver- van 8 juli 1924) van het Burgerlijk Wetgelding van een onverdeeld gedeelte van hoek, 11 en 97 van de Grondwet, doordat
het terrein aan deze vennootscha]}, noch het bestreden arrest aanlegster de wederhet bestaan van gemeenschappelijke delen afstand, voorzien door artikel 23 van ·de
deze toestand hebben kunnen wijzigen >>, wet van 17 april 1835, van het onverdan wanneer deze redenen tegenstrijdig cleelde negentiende van het onteigend goed
zijn, daar «de gelijkvloerse verclieping weigert, dan wanneer hetzelfde arrest ervan het onroerend goed 11 niet cc het ont- kent dat dit negentiende afgestaan is aan
eigend goed 11 is, doch slechts een gering een derde, tweecle verweerster, die voor
dee! van clit goed, en de afstand van het !mar rekening op de verdiepingen apparonverdeelde negentiende van het onroe- tementen gebouwd heeft, en dat derhalve
rend goed aan een derde om er apparte- bewust negentiende van het onroerend
menten te bouwen die zijn eigendom zijn goed de bestemming van werken ten algede bestemming ten algemene nutte van het mene nutte niet gekregen heeft met het
oog waarop het onteigend is;
aldus afgestane negentiende uitsluit :
Overwegende dat nit het antwoord op
Overwegende, wat het eerste onclerdeel
betreft, dat het arrest vaststelt dat de het eerste middel blijkt dat het arrest
gemeente Sint-Joost-ten-Node, eerste ver- zegt, niet, zoals de voorziening . beweert,
weerster, het eigendom van een dee! van dat cc het onverdeeld negentiende van het
het onteigend terrein dat aanlegster toe- onteigend goe.d 11 aan tweede verweerster
behoord had, en voor het overige een on- afgestaan is, doch we! dat deze cc een onverdeeld dee!, eentiende groot, behouden verdeeld dee!, negentiende groot, van een
heeft, een onverdeeld dee!, negentiende deel van het onteigend terrein >> afgestaan
groot, zonder vergelding aan tweede ver- is;
Overwegende dat, aangezien eerste verweerster afgestaan zijnde; dat het vervolgens erop wijst clat, zo tweecle ver- weerster op gans het onverdeelde dee!
weerster verdiepingen gebouwd heeft die van het terrein een gelijkvloerse verdietot appartementen bestemd zijn, eerste ping l1eeft laten bouwen 'welke haar uitverweerster op gans het onverdeelcl deel sluitend toebehoort en beantwoordt aan
van het terrein op haar kosten en zich de bestemming ten algemene nutte, omhet uitsluitend eigendom ervan voorbe- schreven in het onteigeningsbesluit, het
houdencl, de gelijkvloerse verdieping hof van beroep daaruit wettelijk heeft
heeft laten bouwen welke een oefenzaal kunnen afleiden dat de aan tweede veren gangen omvat die beantwoorden aan de weerster gedane afstand niet belet dat het
in het onteigeningsbesluit omschreven ·be- onteigend terrein in ieder van zijn delen
gebruikt worde tot het doel van algemeen
stemming ten algelnene nutte;
Overwegencle dat het arrest aldus aan- nut met het oog waarop tot de onteigening
neemt dat, zoals in de in het micldel aan- machtiging verleend is, en, derhalve, dat
gehaalcle conclusies betoogcl was, de om- de voorwaarde waarvan het eerste lid van
stancligheicl dat eerste verweerster een on- artikel 23 van de wet van 17 april 1835 de
verdeelcl dee! van het onteigend terrein vordering tot wederafstand afhankelijk
behouden had niet zou volstaan hebben stelt ontbreekt;
Dat het middel naar recht faalt;
om de verwerping van de aanvraag on1
wederafstand, door aanlegster ingediend,
Om die redenen, verwerpt de voorziete rechtvaarcligen; dat het echter die ver- ning ; veroordeelt aanlegster tot de koswerping verantwoordt door de gezamen- ten.
lijke eleinenten waarop het wijst;
12 juni 1958. ~ 1 6 kamer. - Voo1·zitte1·,
Overwegencle, wat het tweecle onclercleel
aangaat, dat het arrest zegt, niet dat het H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslagonteigend onroerencl goed, doch dat het geve1·, H. Bareel. - Gel'ijlcltt·iclencle cononteigencl terrein, door het bouwen, voor clu.sie, H. Raoul Hayoit · de Termicourt,
de uitsluitencle rekening van eerste ver- procureur-generaal. - PleUe·rs, HH. della
weerster, van een gelijkvloerse verclie- Faille {1'Hl1ysse en Van Leynseele.
ping waarin een oefenzaal en gangen ingel'icht zijn, de · bestemming ten algemene nutte, omschreven in het onteigeningsbesluit, heeft gekregen;
Dat derhalve de grief van tegenstrij1" KAMER.- 12 juni 1958
digheid in de redenen op een onjuiste nitlegging van het arrest ·gesteund is;
1° BELGISOH KONGO. IN KoNGO
Dat het middel feitelijke grondslag
OVEULEDEN VREEMDELING. PLAATSELIJKE
mist;
OVERHEDEN GELAST l\1ET RET TREFFEN VAN
MAATREGELEN VAN BEWARING EN VAN BEHEER
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
WAT BETREFT DE GOEDEREN, WELKE VAN DE
schending va11 de artikelen 23 van de wet
NALATENSCHAP DEEL UITMAKEN. BEPALING
van 17 april1835 op de onteigening ten alNIET VAN TOEPASSING WANNEER EEN NIET VERgemene nutte, 544, 546, 552, 577bis (wet
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ZAKENDE ER~'GENAAM ZlCH OP HE'l' TIJDSTIP
VAN HE'l' OVERLIJDEN 'fER PLAA'!'SE BEVINDT.
2° BELGISCH CONGO.- IN CONGO OVERLEDEN VREEMDELING. - CURATOR DIE WETTELIJK DE OPDRACH'l' VAN BEWARING EN VAN
BEHEER VAN DE VAN DE NALATENSCHAP DEEL
UITMAKENDE GOEDEREN AANGEVANGEN HEEFT.
- TER PLAAl'SE KOMEN VAN DE OPVOLGER
DIE VAN ZIJN HOEDANlGHEID LAAT BLIJKEN. 0PDRACHT VAN DE CURA'!'OR EEN EINDE NEMENDE. - Ul'!'ZONDERING.

Over het middel afgeleid uit de schen~
ding van de artikelen 7 en 20 van de wet
van 18 october 1908 op het beheer van
Belgisch Congo, 1 van de ordonnantie
van de administrateur-generaal van Congo
van 14 mei 1886, 1 van het decreet van
de Koning-Soeverein van 28 december
1888, aangevuld door het decreet van
23 maart 1934 betreffende de nalatenschappen van in Congo overleden vreemdelingen, 1, 2, 3, 5 van het besluit van
31 juli 1891 van de administrateur-gene:)_ 0 De bepal-ingen van het dec1·eet van de
raal van het departement van buitenKoning-Soeverein van 28 december 1888,
landse zaken betreffende de erfopvolging
van de besluiten van 31 j~tli 1891 en van in Congo overleden vreemdelingen,
26 maart 1896 en van de ministerM!le be- 1 en 2 van het besluit van 26 maart 1896
sluiten van 23 nw•art 1911 en 15 maat·t van de Staatssecr;etaris betreffende de
1913, wellce de plaatselijlce overheclen vereffening van de nalatenschappen van
van Belgisch Congo gelasten met het vreemdelingen en van het enig artikel
t1·effen van maatt·egelen van bewaring van het ministerieel besluit van 23 maart
en van behee1' wat bet1·ett cle goederen, 1911 betreffende de vereffening van de
wellce van cle nalatenschap deel uitma- el'flatingen van vreemdelingen en van het
Tcen van in Kongo ovet·leden v•·eemcle- enig artikel van het ministerieel besluit
Ungen, zijn niet van toepassin.q, name- van 15 maart 1913 betreffende de termijn
lijlc., wannee·r een niet vm·zakencle erf- voor de vereffening van de erflatingen
genaam zich op het tijdstip van het der Belgen en vreemdelingen, 197, 258,
overlijclen ter pla.atse bevindt (1).
259 en 260 van het Burgerlijk Wetboek
2° Een vreemdel'ing in Congo overleden van Belgisch Congo, decreet van de Kozijnde en cle mwator over cle nalaten- ning-Soeverein van 30 juli 1888 hetwelk
sohappen wettelijlc de opdracht van be- het boek van het Burgerlijk Wetboek
waring en van beheet· van de van de vormt dat de materie der contracten en
nalatenschap deel ujtmalcende ·goederen verbintenissen inhoudt, doordat het. beaangevangen hebbende, stellen het te1· streden arrest, na in zijn redenen vastplaatse komen van cle opvolger d·ie van gesteld te hebben dat de genaamde Marcel
zijn hoeclanigheicl laat blijlcen en zijn Caux, van Franse nationaliteit, op 17 mei
aanspraalc maken op cle erfenis een eincle 1954 te Leopoldstad overleden is zonder
aan cle opcl1·aoht van de ctwator, zelfs ter plaatse erfgenamen of een testament·in-clien cle .termijn van zes maanclen (2) (3), uitvoerder te laten, dat verweerster die
door a·rtikel 5, licl 3, van het besluit van zich in Frankrijk bevond pas drie dagen
31 juli 1891 voo1·zien, niet verstreken is, na het overlijden van haar echtgenoot te
onder voorbehottd, desgevallend, van Leopoldstad aangekomen is en dat aanlegomstal1ldighedmh welke een onmidclellijlc ger ondertussen reeds begonnen was met
uit handen geven van de nalatenschap het nemen van de nodige maatregelen tot
cloor cle curato1· onmogelijlc maken.
het bewaren van de opengevallen nalatenschap en geweigerd heeft de door ver(CURATOR OVER DE NALA'l'ENSCHAPPEN IN DE weerster opgevorderde nalatenschap nit
handen te geven v66r de verstrijking van
PROVINCIE LEOPOLDS1'AD, '1'. LAMON.)
de termijn van zes maand gesteld bij artikel 5 van het besluit van 31 juli 1891,
ARREST.
onder aftrekking van zekere bedragen
wegens kosten en het proportioneel beHET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 april 1957 gewezen door het
betreft deze bepaling het geval van opvolgers
Hof van beroep te Leopoldstad ;
(1)_ Raadpl. verbr., 14 juli 1955 (A•·•·. Verbr.,
1955, blz. 953).
(2) De voorziening hield staande da t de termen van bet laatste lid van artikel 5 van het
besluit van 31 jnli 1891 « Bij bet verstrijken
van de zes maanden zal het roerend actief aan
de erfgenamen overgedragen worden » juist de
hypothese bedoelden van bet ter plaatse komen, tijdens de opdracht van de curator, van
een opvolger die zich op het tijdstip van het
overlijden in den vreemde bevond. Weliswaar

die zich, volgens de termen van artikel 1 van
hetzelfde decreet, op het grondgebied van
Congo bevinden, maar « op een van de plaats
van het openvallen van de nalatenschap te ver
verwijderd punt », om de bewaring en het bebeer van de goederen van de nalatenschap te
knnnen verzekeren.
(3) Vergel., waG betreft bet beheer van de
in Belgisch Congo nagelaten erfgerechtigden
« wa:imeer e1· geen aanleiding bestaat tot toepassing van de bepalingen van het decreet van
28 december 1888 », het decreet van 3 april
1954, artikel 6.
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heeft zowel om de niet andersluidende had dienen te staken en de nalatenschap
redenen waartegen hoger beroep als om nit handen te geven v66r de verstrijking
eigen redenen, welke hieruit zijn afgeleid van de door de wet ingevoerde termijn
dat in geen enkele van de in het middel van zes maanden en zodra een erfgenaam
aangeduide wets- en reglementsbepalin- (of een testamentuitvoerder) ter plaatse
gen, die de materie van de nalatenschap- komt en de opengevallen nalatenschap oppen van vreemdelingen in Belgisch Congo eist, en dat aanlegger, dit niet gedaan
beheersen, voorzien is in het geval dat hebbende, een font begaan heeft welke
een erfgenaam of een testamentuitvoer- het toekennen van een som van 50.000 fr.
der na het openvallen van de nalaten- schadevergoeding aan verweerster rechtschap en v66r het normaal einde van de vaardigt, en, anderzijds, dat er termen
opdracht van de curator ter plaatse komt, aanwezig waren om verweerster de som
en hieruit dat de eerste rechter, op de van 37.797 frank, wegens kosten van een
voet van de ordonnantie van 14 mei 1886, niet gewettigd beheer, terug te geven,
terecht de algemene re<;hts- en billijkheids- dan vooral wanneer uit de redenen van
beginselen toegepast heeft om te beslissen het beroepen vonnis, welke door het bedat de curator over de nalatenschappen streden arrest overgenomen zijn, blijkt
zijn opdracht moet staken en de nalaten- dat verweerster van haar hoeclanigbeid
schap nit handen moet geven zodra een pas heeft kunnen doen blijken op 22 of
erfgenaam (of een testamentuitvoerder) 23 augustus 1954, dit is meer dan drie
ter plaatse komt en de opengevallen na- maanden na haar aankomst op bet gron.dlatenschap opeist en hieruit dat aanleg- gebiecl der Kolonie :
ger derhalve, door te weigeren de nalatenOverwegende dat uit de stukken waarop
schap van wijlen dhr. Caux nit handen te het hof vermag acht te slaan blijkt dat de
geven, in zijn functie van curator over de genaamcle Caux, Frans onderclaan, echtgenalatenschappen een font begaan heeft noot van verweerster, op 17 mei 1954 in
waarvoor de Kolonie, van welke hij het Belgisch Congo overleed;
orgaan is, aansprakelijk is en welke het
Dat, steunencl op de bepalingen betoekennen van vergoedende schadevergoe- treffencle de bewaring, het beheer. en de
ding voor het door verweerster ondergane vereffening van de in Belgisch Congo
nadeel rechtvaarcligt; dat tenslotte de opengevallen nalatenschappen van ·vreemeerste rechter de vonlering van verweer- delingen, aanlegger als orgaan van de
ster, strekkende tot teruggave van de Kolonie, de band legde op de goederen van
kosten gemaakt voor het ongewettigd be- de nalatenschap Caux; dat verweerster,
heren van de nalatensGhap, te recht ge- . drie dagen na het overlijden van haar
grond verklaard heeft, dan wanneer in echtgenoot in Belgisch Congo aangekomen
de staat der door het bestreden arrest zijnde, zich de aldus in bezit genomen
vastgestelde feiten, de grond van de tus- goederen wilde doen teruggeven; dat aansenkomst van aanlegger in zijn hoedanig- legger weigerde, onder inroeping van arheid van curator over de nalatenschap- tikel 5 van het besluit van de administrapen van de provincie Leopoldstad, om teur-generaal van bet departemerit van
van ambtswege alle conservatoire maat- buitenlandse zaken van 31 juli 1891, v66r
i·egelen te treffen welke nodig waren tot de verstrijking van een termijn van zes
bewaring van de nalatenschap van wijlen maanden de goecleren nit handen te gedhr. Caux, gelegen is in artikel 1 van ven;
Dat de door verweerster ingestelde vorhet decreet van de Koning-Soeverein van
28 december 1888 en in artikel 1 van het dering strekt tot het bekomen van terugbesluit van de administrateur-generaal betaling van de kosten welke {loor aanvan het departement van bnitenlandse za~ legger afgehouden zijn uit hoofde van de
ken van 31 juli 1891; dat aanlegger, aan- bewaring en het beheer van de nalatengezien hij wettelijk met de macht bekleed schap Caux en van veroordeling van aanwas ten opzichte van deze nalatenschap legger om schadevergoecling te betalen nit
alle tot de bewaring ervan nodige maat- hoofde van het nadeel dat de terughouregelen te treffen, de plicht en de verbin- ding van de nalatensehap en van zekere
tenis had clie macht uit te oefenen tot met bestanddelen van baar persoonlijk pade verstrijking van de termijn van zes trimonium haar zou berokkend hebben;
Dat nit de vaststellingen van de reehter
maanden, in gebiedende termen gestelcl
door artikel 5 van het beslnit van 31 juli over de grond blijkt dat de door verweer1891, onder voorbehoud van mogelijkhe- ster ingeroepen hoedanigheid van enige
den van verlenging van de termijn, be- algemene erfgename van haar echtgenoot
paald en ingevoerd door het enig artikel nooit door aanlegger betwist is;
Overwegende dat het bestreden arrest
van het ministerieel besluit van 15 niaart
1913; dat het bestreden arrest mitsdien de aanspi'aken van verweerster ingewilten onrechte, door een verkeerde toepas- ligcl heeft;
Overwegende dat de in het middel aansing van de ordonnantie van 14 mei 1886,

-829
geduide bepalingen niet van toepassing
zijn op het geval waarin de niet verzakende erfgenaam van de in Belgisch
Congo overleden vreemdeling zich op het
tijdstip van het overlijden ter plaatse
bevindt;
Dat zij niet beletten dat het orgaan
van de Kolonie goederen teruggeeft welke
dat orgaan in bezit genomen heeft, zodra,
door de aankomst ter plaatse·van de erfgenaam, de opdracht van de curator ophoudt gerechtvaardigd te zijn;
Dat het ter plaatse komen van en het
aanspraak maken op de erfenis door de
opvolger welke van zijn hoedanigheid
laat blijken, een stelsel dat georganiseerd
is voor het bewaren, het beheren of het
vereffenen van een niet opgeeiste nalatenschap zonder voorwerp maken;
Dat hieruit volgt dat de curator in beginsel geen recht heeft om van dan af
zijn bevoegdheden uit te oefenen tot met
de verstrijking van de voor andere gevallen gestelde tennijn van zes maanden;
Overwegende ·dat uit geen enkele van de
vaststellingen van het. bestreden arrest
blijkt dat de vereisten van de bewaring en
van het reeds ondernomen beheer het onmidde1lijk uit handen geven van de nalatenschap door de curator onmogelijk gemaakt hebben, noch dat bewust uit handen geven niet is kunnen geschieden ter
oorzake van de tussenkomst van schuldeisers van de nalatenschap;
Dat het middel naar recht fault;

EEN ANDERE BEPALING BEHEERD TOEPAS'J'. SCHENDING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DEZE
BEPALINGEN.
1° Schendt de bewijslc1'acht van de conclusies van een. partij de beslissing wellce
aan deze partij de belcenten·is van. .bij de
concl!tsies betwiste alcten toeschritt (1).

(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
2° Bohendt de bewijskracht van de at·tikelen 14 en 30 van het algemeen bevel
van 15 maart 1929 van de N ationale
JJ1aatsohappij det· Belgische spoot·wegen
cle beslissing welke op de zondagrust,
doot· wrtilcel14 beheerd, de bepaling toetJast van m·tUvel 80 wellce het werlc dat
nachtdiensten bevat regelt. (Burg. Wet-

hoek, art. 1319, 1320 en 1322.)
(NA'l'IONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN, 'J'. MARTENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden beslissing op 25 juli 1956 door de Werkrechtersraad, kamer voor werklieden, te
Antwerpen, uitspraak doende in laatste
aanleg;
·
Over het eerste middel afgeleid .uit de
schending van de artikelen 1319 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat de bestreden beslissing de vordering van verweerder gegrond heeft verklaard en eiseres
veroordeeld heeft tot het betalen van
Om die redenen, verwerpt de voorzie- 790 frank schadevergoeding wegens zogening; veroordeelt aanlegger q1talitate qun zegd onregelmatig doen verrichten van
tot de kosten.
zondag- en nachtwerk, om reden dat verweercler « voorhouclt dat hij gedurende de
12 juni 1958. - 1° kamer. - Voot·zitter, maanden september en october meer zonH. Wouters, eerste voorzitter. - Ve·rslag- dagwerk en nachtdienst diende te verrichGelijkl!ticlende congevet·, H. Piret. ten dan de andere bedienden behorende
clusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
tot dezelfcle soort of categorie; dat verp~·ocureur-generaaL Pleitet·s, HI-I. Anweerster (thans eiseres) in hare besluiten
siaux en Van Leynseele.
clit erkent ll, dan wanneer eiseres uitdruk~
kelijk in hare besluiten voor de rechters
over de grond staancle hield « dat ten
andere artikel 30 spreekt van bedienden
van eenzelfde soort, wat niet het geval is
voor de noteerders-telefonisten en de drie
noteerders gelast met speciale takep_ ll,
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doordat de bestreden bes1issing, eiseres
om reden dat ze zogezegd
Jo BEJWIJS. - BEWI.JSKRAOHT VAN DE AK- veroordelend
erkende dat verweerder, die een der drie
TEN. - IN BUUGERLIJJ(E ZAKEN. - BESLIS- noteerclers
is, belast met speciale taken,
.SING WELKE AAN' OONOLUSIES VAN EEN PARTIJ een bediende van dezelfde soort of cateDE BEKEN'l'ENIS VAN DAABBIJ BETWIS'l'E AiKTEN goric zou zijn als de ancleren, dan wanTOESOHRIJFT. - SOHENDING VAN DE BEWIJS- neer eiseres zulks uitdrukke1ijk ontkende
KBACHT VAN OONCLUSIES.
alzo de in het middel aangehaalde wets~
2° BEJWIJS. - BEWIJSiKUAOHT VAN DE AK- beschikkingen geschonden heeft :
' TEN. - IN liURGERLIJKE ZAKEN. - ALGEOverwegende dat de eis van verweerder,
MEEN BEVEL VAN 15 .MAAUT 1929 VAN DE NA'J'IONALE JVIAA'l'SCHAPPIJ DER BELGISCHE ertoe strekte aanlegster te doen veroorSPOORWEGEN. - BESLISSING WELKE DE BE(1) Verbr., 21 januari 1955 (Bull. en PAsrc.,
. PALING, DIE HE'J' WERK NAOHTDIENSTEN BE- ,
VATTENDE UEGEL'f, OP DE ZONDAGRUST DOOR · 1955, I, 528).
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delen tot de betaling van twee vergoedingen om de bepalingen van het algemeen bevel nr 13 van 15 maart 1929 van
de Nationale maatschappij der Belgische
spoorwegen te hebben miskend door :
1" verweerder, noteerdeT van die maatschappij, te hebben verplicht zeven zondagen te werken, tijdens de maanden september en october 1953, dan wanneer, in
strijd met artikel 14 van voormeld bevel,
andere noteerclers van dezelfde stelplaats
zulke prestaties niet moesten leveren;
2° aan verweerder, gedurende hetzelfde
tijdperk, nachtdienst te hebben opgelegd,
waarvan gezegde noteerders, in strijd met
artikel 30 van het bevel, vrijgesteld werden·
O;•erwegende dat, naar luid van artikel 30, de diensttijden welke nachtdienst
bevatten zoveel mogelijk op gelijke wijze
moeten verdeeld worden onder al de bedienden van eenzelfde soort ;
Overwegende dat de bestreden beslissing erop wijst dat « aanlegger (hier verweerder) voorhoudt dat hij gedurende de
maanden sentember en october meer zondag-werk en -nachtdienst diende te verrichten dan de andere bedienden behorende
tot dezelfde soort of categorie als hij JJ ;
dat zij eraan toevoegt dat « verweerster
(hier aanlegster) in hare besluiten deze
feiten erkent JJ;
Overwegende dat, integendeel, die conclusies deden gelden dat bedoeld artikel 30 « van bedienden van eenzelfde sooTt
spreekt, wat niet het geval is voor · noteerders-telefonisten en cle drie noteeTders
gelast met speciale taken JJ ;
Overwegende dat, door aan de conclusies van aanlegster de bekentenis van
daarbij betwiste feiten toe te schrijven,
de sententie de bewijskracht van die
conclusies miskend heeft;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1131. van het
Burgerlijk Wetboek, 14 en 30 van het algemeen bevel nr 13 van 15 maart 1929, en,
voor zoveel als nodig, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat de bestredeJ;t beslissing eiseres wegens de miskenning van
hare verplichtingen betreffende het zondag- en nachtwerk van verweerder, veroordeelt tot een schadevergoeding van
790 frank, om reden dat << waar in de
aTtikelen 14 en 30 van het algemeen bevel
nr 13 van 1929 de woorden « zoveel mogelijk JJ voorkomen, deze niet dienen verstaan en uitgelegd geworden als zou verweerster (thans eiseres) niet de verplichting hebben de zondag- en nachtdienst
over al de noteerders te verdelen, en vrij
zou zijn deze noteerders uit te sluiten
welke zij verkiest, daar indien men zulks
moest aannemen, dezelfde woorden in het

artikel 14, alinea 1, en in het artikel 30
geen betekenis zouden hebben; dat der~
halve is gebleken dat verweerster de zondag- en nachtdienst niet gelijkelijk verdeelde over al de noteerders, alhoewel
zulks mogelijk was, en derhalve; de artikelen 14 en 30 van het algemeen bevel
van 15 maart 1929 miskende JJ, dan wanneer, zoals eiseres uitdrukkelijk in haTe
besluiten staande hield, artikel14 van het
algemeen bevel, dat eiseres uitdrukkelijk
aanhaalcle, haar geenszins de verplichting
oplegde de zondagrust gelijkelijk over
alle beclienden van dezelfde soort te verclelen, en de bewoordingen van artikel 30
desaangaande enkel de nachtrust betreffen en volleclig vreemd zijn aan de inrichting van de zondagrust, behandeld door
artikel14, doordat de bestreden beslissing
de regelen uitgevaarcligd door de a·rtikelen 14 en 30 vermengend en op zondag- en
op nachtrust toepassende, dan wanneer
deze artikelen afzonderlijk en zondagrust
en nachtrust betreffen, alzo de in het.middel aangehaalde wetsbeschikkingen gescllonden heeft :
Overwegende dat de bestreden sententie
beslist dat aanlegster niet aileen artikel 30 miskend heeft door .de nachtrust
niet op gelijke wijze onder aT de noteerders te verdelen, doch ook artikel 14 door
na te laten een identische verdeling van
de zondagrust onder clezelfde bedienden te
doen en aanlegster nit dien hoofde tot de
betaling van een tweede vergoeding veroordeelt;
Overwegende dat artikel 14 voorschrijft
dat de rusttijden zoveel mogelijk per gehele dagen worden toegestaan, bij voorkeur op zon- en erkende feestdagen;
Dat het algemeen bevel nr 13, voor de
zondagprestaties, geen verdeling op gelijk wijze onder al de bediende van eenzelfde soort oplegt, zoals het bepaalt bij
artikel 30 voor de diensttijden welke
nachtdiensten bevatten;
Overwegende dat, door artikel 30 toe
te passen op de alleen door artikel 14
beheerde rusttijden, de sententie de bewijskracht van beide bepalingen miskend
heeft;
Dat, in· zover het de schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek inroept, het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar de werkrechtersraad,
kamer voor werklieclen, te Leuven.
13 juni 1958. - 1e kamer. - Voonzittm·,
H. de Clippele, raadsheer .waarnemend
voorzitter.
· Verslaggeve·r, .H. Huy-
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GeUjlclnidende
conclusie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Van
Ryn en Veldekens.
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VOORZIENING IN VERBREKING.
AFS1.'AND. IN BURGERLIJKE ZAKEN.
VOORZIENING VAN EEN GEMEEN'J'E. BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD. - AKTE
WAARBIJ AFSTAND WORDT GEDAAN, MET AANBOD
DE KOSTEN TE BETALEN. - AKTE BE'l'EKEND
EN TER GRIFFIE AFGEGEVEN. - DECRE'l'ERING.
Het hot decreteert de ajstand van de voo-rzien.ing van een gemeente overeenlcomstig een besluit van het college van bu?·gemeester en schepenen en een. beslissing
?Jan de gemeenteraad gedaan do-or een
alcte, die het aanbod bevat de lcosten te
betalen, aa,n verwee1·de1·s betelcend geweest is en ter ,qrijfie afgegeven is (1).

(Gemeentewet, art. 148.)
(STAD BRUSSEI, EN ONTVANGER DER SPECIALE
JlELAS1.'INGEN TE IlRUSSEL, 'J'. VANNUVEL EN BES'J'ENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD
VAN IlRABANT.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de ter gri,ffie
de zestiende mei 1958 afgegeven akte getekencl door JVIer Van Leynseele, aclvocaat
bij het Hof van cassatie, hanclelend<o
krachtens bijzondere vohnacht aan hem
verleend, enerzijcls, op 13 maart 1958,
door de ontvanger der speciale belastingen, achtste bureel, te Brussel, anderzijds, naar luicl van een besluit van
4 april 1958 door het college der burgemeester en schepenen van de stad Brussel
genomen, akte waarbij afstancl wordt ge·
daan, namens voornoemcle ontvanger der
stacl Brussel; van de door me partijen
tegen het anest van 12 juli 1955 van het
Hof van beroep te Brussel ingestelcle voorziening, met aanbocl te betalen, de stad
Brussel, de kosten yan haar afstancl, en
voornoemcle ontvanger de kosten van het
gecling in cassatie en
van zijn afstancl;
Gelet cip de beslissing van afstand met
aanbod d.e kosten ervan te betalen, op
24 maart 1958 door de gemeenteraad van
de stad Brussel genomen ;
· Overwegencle clat die afstanden op
13 mei 1958 zo aan Augustin Vannuvel als

die

(1) Verbr., 17 maart 1921 (Bull. en PAsiC.,
1921, I, 295) ; vergel. verbr ., 3 november 1866
(ibid., 1866, I, 395) en 12 juli 1955 (A1'1". Ye•·bi'.,
1955, blz. 935).

aan de bestendige deputatie der provinciale raacl van Brabant betekend werden;
Om die reclenen, decreteert de afstand
van de voorzieningen; veroordeelt de ontvanger der speciale belastingen, achtste
bureel, te Brussel, tot de kosten van de
aanleg in cassatie en tot die van zijn afstand; veroordeelt de stad Brussel tot de
kosten van haar afstand.
13 juni 1958. ~ 1• kamer. - Voo?·zitte?·,
H. de Olippele, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bareel. Gelijlcltt'idende conclu.sie, H. Roger Janssens {}e Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleitrw, H. Van Leynseele.
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VERKEER. - WEGCODE, ARTIICEL 26-1.
ARRES'l' DAT IN FEITE VAS'l'S'l'ELT DAT HET ONMOGELIJK IS DE SNELHEID TE IlEPALEN WAARAAN EEN BES'l'UURDER REED. - UIT DEZE
VASTSTELLING AFLEIDENDE DAT HE'J' NIET BEWEZEN IS OAT DEZE BESTUURDER NAGELATEN
HEEFT ZIJN SNELHEID TE REGELEN IN DE MATE
DOOR HET GEZICH'l'SVELD VEREIST. - WET'l'ELIJKHEID.
Uit a·e vaststelling in feite dc~t het onmogeUjlc is de snelheid te bepalen. waaman
een bestmwde1· 1·eea lean de feitem·echtei· wettelijlc afieiden dat het niet bewezen is dat deze bestittwder nagelaten
heejt zijn snelheid te 1·egelen in de mate
door het gezichtsveld vereist.
(PAELFLIE11

EN

N.

V.

NOORDERME'J'AALHANDEL

YEURNE-NIEUWPOORT,

'l'.

HOLVOE'l'.)

ARRES'J'.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
·
I. In zover de voorziening van Germain
Palfliet gericht is tegen de beslissing over
de tegen hem ingestelde strafvordering :
Overwegencle dat de .substanWHe of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden ·nageleefcl en dat
de veroorcleling overeenkomstig de wet
is;
II. In zover de voorziening van de
naamloze vennootschap Noordermetaalhanclel Veurne-Nieuwpoort,
burgerlijk
verantwoordelijke partij tegen het openbaar ministerie gericht is :
Overwegencle dat aanlegster geen mid·
del doet gelden ;

--------------
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zijn tegen de beslissing over de burgerlijke vorderingen :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 26 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende het algemeen reglement op het verkeer, {:loordat,- dan wanneer eiseres in regelmatig genomen conclusies deden gelden dat het slachtoffer
Marcel D'Heygere, rechtgever der burgerlijke partijen, een deel van de verantwoordelijkheid van het dodelijk ongeval
dat hem overkomen was droeg omdat
hij de snelheid van zijn wagen niet naar
zijn gezichtsveld had aangepast, - het
arrest een verdeling van die verantwoordelijkheid afwijst en derhalve de rechten
van verweerders bepaalt zonder met die
verdeling rekening te houclen, om de reden dat, zelfs indien het slachtoffer, gelet op het gezichtsvelcl waarover het door
het gebruik van zijn kruisingslichten beschikte, zijn snelheid op 63 km. per uur
had beperkt, snelheid die, volgens de
aangestelcle deskunclige, hem zou hebben
toegelaten v66r de tractor van eerste eiser te stoppen, hij er niet in geslaagd zou
zijn de volkomen onvoorzienbare hindernis verwekt door die tractor te ontwijken noch zelfs de gevolgen der botsing
enigszins op voordelige wijze te beinvloeden, dan wanneer, 1° door aldus te beslissen de rechter over de grond het middel van eisers niet beantwoordt, vermits hij de kwestie der snelheid van de
door Marcel D'Heygere bestuurde auto,
gelet op het gezichtsveld van deze
laatste, niet eens onderzoekt, - schending van gezegd artikel 97; dan wanneer 2° indien de rechter over de grond
de door de deskundige aangec1uide snelheicl nog te hoog oordeelde om de botsing
te vermijden, hij noodzakelijk vaststellen
moest clat het slachtoffer een font had
begaan door zijn snelheid niet naar zijn
gezichtsveld te regelen - schencling van
voormeld artikel 26 ; dan wanneer 3° de
rechter diende te onderzoeken of die overdreven snelheid, die dus een font uitmaakte, zonder invloed ware gebleven
zelfs indien de aanwezigheicl van de onverlichte tractor als onvoorzienbare hindernis mocht beschouwcl worden; dan
wanneer 4° de aanwezigheicl van een hin<lernis die zich op de baan bevinclt nooit
als onvoorzienbare hindernis kan beschouwd worden indien de aankomende
bestuurcler ze zou opgemerkt hebben zo
hij zijn snelheicl naar zijn gezichtsveld
had aangepast, vermits het aannemen van
het tegendeel als gevolg zou hebben dat
het onvoorzienbaar karakter van de hindernis -uit de miskenn·ing van voormeld
artikel 26 zou voortsnruiten, - wat dan

ook de drogreden· die aan de bestreden·
beslissing ten grondslag ligt in het licht.
stelt :
Overwegende dat het bestreden arrest
door, benevens de in het middel aangehaalde gronden vast te stellen dat de door
D'Heygere ontwikkelde snelheid niet met
juistheid kan worden bepaald beslist dat
het niet bewezen is dat evengenoemde
D'Heygere zijn snelheicl niet zou geregelcl
hebben zoals vereist luidens artikel 26;
Dat het middel in zover het voorhoudt
dat aanleggers conclusies niet beantwoord
werden feitelijke gronclslag mist en voor
het overige overbodige motieven van het
arrest bestrijclt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
16 juni 1958. - 2e kamer. - Voo1·zitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Neven. Gelijlclltiden(l,e conclu.sie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. Ple-iter, H. Van
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VEJRKEEJR. WEGCODE, ARTIKELEN 17 EN
104. - VERDACHTE VERVOLGD OM EEN BEWEGING TE HEBBEN UITGEOEFEND VAN AARD DE
NORMALE GANG VAN EEN ANDERE BESTUURDER
'l'E BELET'I'EN OF TE BEMOEILIJKEN. -ANDERE
BES'l'UURDER DIE IN HE'l' KRUISPUNT GEKOMEN WAS NADA'l' HE'l' ROOD LICHT ZICH BIJ
HET GROENE GEVOEGD HAD. VONNIS DAT
NIE'l' VAS'l'S'l'ELT DA'l' DEZE BESTUURDER ZICH
ZO D!CHT BIJ HET SIGNAAL BEVONDEN HEEFT
DAT HIJ NIE'l' MEER KON S'l'ILSTAAN IN VOORWAARDEN VAN VOLDOENDE VEILIGHEID. GEEN CONCLUSIES VAN DE VERDACH'l'E OMTRENT
DIT PUNT. ~ VEROORDELING VAN DE VERDACH'l'E. WETTELIJKHEID.

Wa-nneer een verdachte vervolgd wordt
tLit hoofde van een beweging te hebben
uitgeoetend van aard de_ normale gang
van een andere bestuurde1· te beletten
of te bemoeilijken, kan cle teitenrechter
hen~ wettelijk uit clien hoofcle veroordelen do-or het normaal karalcter van de
gang van de andere bestuu1·der te steunen op het teit clat deze, aan een kntistmnt waar het verlceer door lichtsignalen van het tweelclmwig systeem geregeltl is, het lichtsignaal voorbijgereden
heett nadat het rood licht zich bij het
groene gevoegd had. Hij is er niet toe
gehouden, buiten het geval van conclusies van de verclachte daaromtrent, uitdnLkkelijlc vast te stellen dat de be-stttttrder zich zo dicht bij het signaal
bevond dat hij niet meer leon stilstaan

-833in voo1·waarden van voldoende veiligheid. (Wegcode, art. 17 en 104.)
(S'l'OOP EN N. V. BELGIAN BUNKERING AND
STEVEDORING CY, '1'. VAN EYNDE EN DE HER'!'.)
ARRES'l',

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 15 october 1957 gewezen · door
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
zetelende in boger beroep;
I. Wat de voorziening van beklaagde
Stoop betreft tegen de beslissing over de
publieke vordering :
Over het eerste middel afgeleid uit de
scbending van artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het
bestreden vonnis eerste aanlegger wegens
inbreuk op dit artikel veroordeeld heeft
op grond van de overweging dat verweerder Van Eynde zijn normale weg
vervolgde vermits hij, bij het naderen van
het verkeerslicht dat voor het kruispunt,
op groen of rood-groen stond, verplicht
was het kruispunt te ontruimen, dan wanneer 1° die motieven dubbelzinnig zijn,
aangezien de gedraging van de burgerlijke
partij gans verschillend diende te zijn
naar gelang het licht groen of rood-groen
was. en het vonnis, in dit laatste geval
had moeten vaststellen dat verweerder
Van Eynde zq dicht het verkeerslicht genaderd was dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kon stilhouden ;
2° het bestreden vonnis verzuimd heeft
vast te stellen dat de burgerlijke partij zo
dicht genaderd was bij het verkeerslicht,
indien dit laatste rood-groen was, dat zij
niet meer op voldoende veilige wijze kon
stilhouden en geen enkele wetsbepaling
een bestuurder die aldus te dicht is genaderd verplicht het kruispunt te ontruimen:
Overwegende dat, gelet op de bepaling
van artikel 104, b, laatste alinea van de
Wegcode, het bestreden vonnis wettelijk
heeft kunnen oordelen dat door het roodgroen licht voorbij te rijden verweerder
Van Eynde zijn normale gang heeft vervolgd; dat, bij gebrek aan conclusies dienaangaande de rechter over de grond er
niet toe verplicht was uitdrukkelijk vast
te stellen dat de door artikel 104, a,
laatste alinea, bepaalde voorwaarde vervuld was, en namelijk dat aanlegger zo
dicbt genaderd was dat hij niet op voldoende veilige wijze kon stilhouden;
Overwegende dat het bestreden vonnis
desaangaande geenszins dubbelzinnig is,
vermits zijn beslissing wettelijk gerechtvaardigd is zowel indien het licht groen
was als indien het rood-groen was;
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat « het kruispunt over de Frankrijklei
VERBR., 1958. 53

moet aangezien worden als een enkel'
kruispunt en niet als drie opeenvolgende
kruispunten en beroepene (verweerder)
Van Eynde verplicht was gans dit kruis-.
punt te ontruimen, het vonnis niet heeft
bedoeld te beslissen dat de bestuurder,
die het signaal bestaande uit een rood·
licht dat verschijnt terwijl het groen licht
blijft branden, te dicht genaderd is om
veilig te kunnen stilhouden, door de Wegcode wettelijk verplicht is het kruispunt
te ontruimen; dat het slechts in feite
heeft laten blijken dat indien verweerder.
Van Eynde gebruik maakte van het door
artikel 104 van de W egcode voorziene
recht het signaal voorbij te rijden hij feitelijk verplicht was het door te rijden
kruispunt te aanzien als een enkel kruispunt en niet als drie onderscheiden kruispunten;
·
Overwegende dat het middel aldus op
een verkeerde interpretatie van het vonnis
steunt en dienvolgens niet kan worden·
aangenomen;
Over het tweede middel afgeleid uit de
schending van artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het
bestreden vonnis op de beweegreden
steunt dat de verschillende verkeerslichten op de vlnchtheuvels van de Frankrijklei alleen betrekking hebben op het voetgangersverkeer dan wanneer het verkeers-·
reglement voorziet dat de lichten en lichtsignalen geplaatst worden « ten behoeve
van het verkeer Jl zonder enige beperking,
en clat de op een kruispunt aangebrachte
verkeerslichten voor alle door artikel 1
voorziene weggebruikers bestemd zijn en
bindend zijn, ~ en dan wanneer zo 'het
vonnis de speciale lichtsignalen ~oorzien
door artikel 106, laatste alinea, heeft bedoeld, het nalaat te vermelden dat be-'
wnste lichtsignalen slechts bijkomende signalen zijn die ten titel van herhaling
kunnen geplaatst worden wanneer de
zichtbaarheid van de lichtsignalen op het
kruispunt door omstandigheden bemoeilijkt wordt :
Overwegende dat door vast te stellen
dat de verkeerslichten op de vluchtheuvels
alleen betrekking hebben op het voetgangersverkeer het vonnis duidelijk heeft
vastgesteld dat het om bijkomende signalen ging, ten behoeve van de voetgangers
aangebracht, overeenkomstig artikel 106
laatste lid;
'
Dat het midclel, gesteuncl op een verkeerde interpretatie van het vonnis feitelijke grondslag mist ;
'
Over het clerde middel afgeleid uit de
schending van de regelen betreffende de
bevoegdheid, doordat de rechtbank aanlegger wegens inbreuk op artikel 17 van
het koninklijk besluit van 8 . april 1954
veroordeeld heeft na hem te hebben vrijgesproken uit hoofde van de in de dag-·
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vaarding voorziene inbreuken op de artikelen 7-2 en 26-1 van betzelfde koninklijk besluit, dan wanneer de vrijspraak
met betrekking tot de oorspronkelijk
weerbouden betichtingen alle mogelijkbeid van wijziging van omschrijving uitsluit :
Overwegende dat, door aanlegger vrij
te spreken uit boofde van de oorspronkeiijke betichtingen, het bestreden vonnis
geenszins beslist heeft dat hij het feit niet
gepleegd had, doch enkel dat het gepleegde feit de in die betichtingen vermelde
misdrijven niet uitmaakte;
Dat het micldel op een verkeerde interpretatie van bet vonnis steunt en derhalve feitelijke grondslag mist;
II, Wat de voorziening van beklaagde
Stoop tegen de beslissing over de burgerlijke vordering betreft :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel inroept ;
IIL Wat de voorziening betreft van de
naamloze vennootschap Belgian Bunkering and Stevedoring Oy, burgerlijk
verantwoordelijke partij :
Overwegende ?.at uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan niet blijkt
dat deze voorziening betekencl werd aan
de partijen tegen wie zij gericht is; dat
zij dienvolgens niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
16 juni 1958. - 2• kamer, - Voonzittet·,
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend
voor21itter. - Vet·slaggever, H. Rutsaert.
........, Gelijlclltidenile conclttsie, H. Depelchin,
advocaat-generaal.
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GEESTRIJKE DR.ANKEN. - GEDEELTEN
VAN DE INRICHTING ANDEREN DAN DEGENE
WAAR'l'OE DE VERRRUIKERS TOEGANG HERREN.
- HUI&ZOEKINGEN. - BIJSTAND VAN DE
VREDERECHTER NIET VEREIST.
De agenten door de vrede·reohte1· m·toe ge. machtigcl· ove·r te gaan tot de huiszoeking in cle _qedeelten van de indohting
van een drankenverkoper anclere dan
degene. waa.1·toe de verbntikers toegan.q
hebben, rnoeten niet door de vredereohter of een aangestelde van deze bijaestaan zijn (1). (Wet van 29 augustus
i~~u~n)

·

!1) Verbr., 12 januari 1925 (Bull. en PAsrc.,
1925, I, 103) ; 3 november 1925 (ibid., 1926,

I, 41).

(VAN PRAET.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet .op het bestreden
arrest op 6 maart 1958 gewezen door bet
Hof van beroep t~ Gent ;
Over het middel : schending van de
artikelen 10 van de Grondwet en 200 van
de wet van 26 augustus 1822, doordat het
bestreclen arrest als wettelijk beschouwt
een huiszoeking waarbij noch de vrederechter noch een door hem afgevaardigde
openbare ambtenaar aanwezig was :
Overwegende dat een onderzoek tegen
aanlegger werd ingesteld nit hoofde van
inbreuk op de wet van 29 augustus 1919
wegens ·onregelmatig bezit van geestrijke
dranken; dat desbetreffend toelating tot
huiszoeking door de vi·ederechter verleend
wenl en deze lmiszoeking overeenkomstig
artikel 14 der wet van 29 augustus 1919
door twee beambten werd uitgevoerd;
Overwegende dat de huiszoeking inzake
inbreuken op cle wet van 29 augustus 1919
door artikel 14 dezer wet geregeld zijnde,
het in het micldel ingeroepen artikel 200
der wet van 26 augustus 1822 ter zake niet
van toepassing was ; dat weliswaar naar
aanleiding van gezegde huiszoeking, verklaringen werden afgelegd op grond waarvan . insgelijks vervolgingen wegens inbrenk op artikel 12 der wet van 12 december 1912 werden ingesteld, doch dat
deze verklai·ingen naar .aanleiding van een
regelmatig gedaan onderzoek opgenomen
zijnde geweest, de aldus gestelde onderzoeksplichten evenmin, als het erop steunend arrest met nietigheid zijn behept ;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantH~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en clat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten:
16 juni 1958. - 2° kamer. - Vom·zitte1·,
H. Vandermersch, raad&heer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Rutsaert.
- Gelijlcluidende conclusie; H. Depelchin,
a c1 vocaat-generaal.
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1° SOLID.ARITEIT. - IN STRAFZAKEN.
BURGERdJim VORDERING. - VERDACHTE EN
RURGERLIJx VERANTWOORDELIJKE PARTIJ
SOLIDAIR TOT SCHADEVERGOEDING VEROORDEELD. - MIDDEL AFGELEID UIT DE ONWEl"l'ELIJKHEID VAN DEZE SOLIDAIRE VEROORDE-
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oordeelden geen rekening met de door de
aanleggers aangevoercle beoordelingsele2° VERJARING. - I N s•rnAFZAKEN. - Pu- menten te moeten houden, het middel niet
hebben beantwoord dat cloor de aanieg·
BLIEKE VORDERING. VERKEER. ~ VERJAgers uit die elementen was afgeleid en hun
RING VAN DE PUBUEKE VORDERING NOODZAKEbeslissing niet wettelijk gemotiveerd hebLIJK BEREIKT NA EEN 'fERMIJN VAN TWEE
ben, en dan wanneer, althans, :indien men
JAAR WAARBIJ DE TIJD GEVOEGD WORDT GEDUmoest oordelen dat de rechters over de
RENDE DEWELKE ZIJ GESCHORST GEWEEST IS.
grond op het door de aanleggers in con~
1° Is n·iet ontva1ilcelijk het n~iddel dat het clusies aangevoerd middel impliciet heba1·rest ver-wijt on-wettig, ten laste van de ben willen antwoorden door de beschou·verdaohte en van de burgerlijlc vm·ant- wing dat «de tegenwerpingen van be-woordelijlce pa1·tij, een solidaire veroor- tichte steun vindend in de mededeling
deling tot sohadevergoeding te hebben der bevindingen van de heer Bar, af~
'ltitgesprolcen -wanneer, voo1· de teiten- cloende zijn weerlegd geworden door de
1'eohter deze solidariteit, uitdruklcelijk beweegredenen voorkomende in het tegengevraagd, niet betwist geweest was (1).
verslag van de H. Goetghebuer >>, alsdan
2° De publielce vorde1·ing uit een inb1·eu1c de redenen van hun be3lissing onduideop de wet ot op de 1·eglementen op de lijk en dubbelzinnig zouden zijn, wat geverlcee1·spolitie ontstaa.n is noodzMcelijlc lijk staat m<:t een gebrek aan redenen,
verjaard -wanneer sinds de ·datum van en het hof met zouden toelaten over de
de teiten een tennijn van t-wee jaa1· wettelijkheid ervan zijn toezicht uit te
verstrelcen is, vermeerderd met de tijd, oefenen, omdat de beschouwingen van het
gedurende de-wellce de verjaring ge- verslag van de deskundige Goetghebuer
sohorst g-weest is {2). (Wet van 1 augus- niet zijn aangeduid welke de door de aantus 1899, art. 7; wet van 17 april 1878, leggers in conclusies aangevoerde middelen zouden beantwoorclen :
art. 26 en 28.)
Overwegende dat door vast te stellen
dat uit de gezamenlijke gegevens der
{HERMANS, T. LECOCQ,
zaak blijkt dat betichte, die op het ogenYANDERMAESEN EN N. V. «LA PROVIDENCE>>.)
blik der aanrijding op de rechterkant van
de baan schuin naar links gericht stond,
ARREST,
« plots de weg afgesneclen heeft van het
RET HOF ; - Gelet op het bestreden slachtoffer >>, het bestreden arrest op onarrest, op 31 december 1957 gewezen door dubbelzinnige en passende wij~e antwoordt op aanleggers conclusies waarin
het Hof van beroep te Brussel;
ter hand van feitelijke elementen, voorge:
Over het eerste middel voorgesteld door houden was dat de betichte stil gehouden
beide aanleggers en afgeleid uit de scherr- had op de uiterste rechter kant van de
ding van artikel 97 van de Grondwet, rijbaan en er gebleven was ;
doordat het bestreden arrest, om ten laste
Dat het middel feitelijke grondslag
van eerste aanlegger de betichtingen I mist;
en IIA bewezen te verklaren en om hem
Over het tweede middel voorgesteld
de gehele verantwoordelijkheid van het
litigieus ongeval te doen dragen, op de door beide aanleggers en afgeleid uit de
beschouwing steunt dat « uit de samen- schending van de artikelen 1319, 1320 en
lopende gegevens der zaak blijkt dat « be- 1322 van het Burgerlijk W etboek, doordat
tichte, die op het ogenblik der botsing het bestreden arrest, uitspraak doende
op de rechterkant van de baan schuin over de vordering van de burgerlijke
naar links gericht stond, plots de weg partij naamloze vennootschap La Proviafgesneden heeft aan het slachtoffer dat dence, beslist « dat over de eisen van de
achter hei:n deze baan in dezelfde rich- b~rgerlijke partijen oordeelkundig is beting volgde )), dan wanneer aanleggers in sl!st geworden >> en in al zijn beschikkinconclusies deden gelden dat de betichte gen het vonnis a q'ltO bevestigt luidens
had stil gehouden op de uiterste rechter welke de eis van gezegde burgerlijke
kant van de rijbaan en er gebleven was, partij niet betwist werd, dan wanneer
en, tot staving van die beschouwing, de aanleggers in conclusies deden gelden dat
verklaring inriepen van de betichte zelf « de verzekeraar-wet geen enkel bescheid
en de verklaringen van de getuigen Van- heeft voorgebracht noch voorbrengt dat
dermaesen en Strauven, waaruit volgt aan de betichte en aan de burgerlijk
dat de rechters over de grond, bij gebrek verantwoordelijke partij toelaat de gee
vorderde bedragen te controleren op hun
.eisbaarheid en hun conformiteit met de
wetgeving inzake arbeidsongevallen >>, en
(1) Verbr., 24 october 1955 (Arr. Verbr.,
daaruit afleiden dat « clienvolgens de eis
1956, biz. 129).
niet kan worden ingewilligd >>, waaruit
(2) Verbr., 3 maart 1958, supra, biz. 476.
LING .. SOLIDAIRE VEROORDELING VOOR DE
FEITENRECHTER GEVRAAGD EN NIET BETWIST.
-.MIDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.
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volgt dat de rechters over de grond door,
met de eerste rechter, te oordelen dat ue
eis van de burgerlijke partij naamloze
vennootschap La Providence niet betwist
werd, het geloof hebben geschonden dat
aan de door de aanleggers genomen conclusies client gehecht :
Overwegende dat, alhoewel het verklaart dat « over de eisen van de burgerlijke partijen oordeelkundig is besiist geworden )) hetgeen het dispositief van het
beroepen vonnis bedoeld, en alhoewel het
het vonnis a qno bevestigt; het bestreden
arrest niet verklaart de beweegredenen
van het vonnis over te nemen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
·
Over het derde middel voorgesteld door
tweede aanlegger en afgeleid uit de sc.hending van artikel 97 der Grondwet, doordat het bestreden arrest oordeelt dat de
tweede aanlegger burgerlijk verantwooruelijk moet verklaard worden voor de betichte, om de redenen dat « terecht ook en
om beweegredenen waarbij het hof zich
aansluit, de eerste rechter tweede gedaagde verantwoordelijk verklaard heeft
voor de betichte, zich minderjarige bij
hem inwonende zoon, over dewelke zijn
waakzaamheid is te kort geschoten ten
overstaan van het gemaakte misbruik .... ll,
Q.an wanneer de tweede aanlegger in conclusies had doen gelden dat « de voorwaarden niet vervuld zijn om de burgerlijke verantwoordelijkheid van de vader
terzake in het geclrang te brengen; dat inderdaad, inzake ongevallen veroorzaakt
door een minderjarige die werkt, de plicht
van toezicht en tegenwoordigheid niet kan
opgelegd worden aan de burgerlijk verantwoordelijke partij ... )) en dat « ... terzake de vader van betichte niet in feite
de bewaking had over zijn zoon-betichte;
dat deze immers werkman is bij een patroon en het ongeval voorviel op de weg
van het werk; dat aldaar de burgerlijke
verantwoordelijke partij in de onmogelijkheid is toezicht te houden; dat ten
andere, voor al wat samenhangt met zijn
werk, de betichte onder de bewaking staat
van zijn werkgever ll, waaruit volgt dat
door dit micldel niet te beantwoorden, de
rechters over de grond hun beslissing niet
wettelijk hebben gemotiveerd :
Overwegende dat het bestreden arrest
de conclusies, waarin tweede aanlegger
voorhield dat hij in feite de bewaking
van zijn zoon, de eerste betichte, niet had,
op passende wijze beantwoordt door, bij
verwijzing naar de beweegreclen van de
eerste rechter betreffende dit bepaald
punt vast te stellen dat tweede aanlegger
zijn minderjarige bij hem inwonende ,
zoon kon beletten de motorfiets te gebruiken;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel voorgesteld door
beide aanleggers en afgeleid uit de scherrding van cle artikelen 1200, 1202 en 1384,
inzonderheid 1384, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest, het vo:ilnis a quo bevestigende, de
aanleggers hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de vergoedingen welke door de
burgerlijke partijen gevorderd worden tot
schadeloosstelling van de door de betichte veroorzaakte schade, dan wanneer,
de hoofdelijkheid geenszins vermoed wordende, geen enkele bepaling beschikt dat
de vader en het minderjarig kind dat met
hem woont, voor wie hij instaat, hoofdelijk gehouden zijn tot het herstellen
van de door de font van dat kind veroorzaakte schade :
Overwegende dat de burgerlijke partijen v66r het hof van beroep de bevestiging gevraagd hebben van de door het
beroepen vonnis uitgesproken solidaire
veroordelingen ;
Overwegende, dat uit de stukken
waarop het hof acht vermag te slaan niet
blijkt clat de in het middel aangehaalde
grief, welke vreemd is aan de bevoegdheid en aan de openbare orde, aan de
rechtei· in hoger beroep overgelegd ·werd;
dat het mi.clclel dienvolgens niet ontvankelijk is;
Over het middel van ambtswege ten opzichte van de beslissing gewezen over de
tegen eerste aanlegger ingestelde publieke
vordering afgeleid uit de schending van
de artikelen 2 en 28 van de wet van
17 april 1878 en 7 van de wet van 1 augustus 1899 :
Overwegende dat eerste aanlegger onder de telastlegging Ilb vervolgd werd om
op 27 december 1955 inbreuk te hebben
gepleegd op artikel 11-2 van de Wegcode
van 8 april 1954; dat het bestreden arrest
hem uit dien hoofde tot acht dagen gevangenisstraf veroordeelt;
Overwegende dat de publieke vordering,
bij gebrek aan een grond van schorsing;
op 31 clecember 1957, datum waarop het
arrest gewezen werd, verjaard was;
En overwegencle voor het overige, wat
betreft eerste aanlegger; dat .de substantiele of op straf van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
.
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak doet nopens de telastlegging Ilb, verwerpt de
voorzieningen voor het overige; zegt dat
melding van onderhavig arrest zal gee
maakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
eerste aanlegger tot de tweederden van df\

-837kosten van ZlJn voorziening, het overige
derde ten laste van de Staat zijnde en
tweede aanlegger tot de kosten van zijn
voorziening ; zegt da t er geen aanleiding
bestaat tot verwijzing.
16 juni 1958. - 2• kamer. - VoorzUtm·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
- Gelijklttidende concltts-ie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, HR. Simont en De Bruyn.
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ExTRA-

BELASTING. HOEDANIGHEID VAN DE BELASTINGPLICHTIGE. BESTAAN VAN INKOMSTEN,
WINSTEN OF DATEN AAN DEZE BELASTING ONDERWORPEN. BEWI.TS.

H et hof Vtin beroep waa1·bij een ~·eclama
tie ingediend is te{fen de beslissing van
de directetw van de rechtstreelcse belastingen, en fla.t beslist flat aanletJger fle hoedan·igheid heeft van belastin{fschttlditJe voor fle extrabelastin{f en
dat de door de aflministratie in aamnerking genomen befli"at~en inkomsten, winsten of baten uitmaken aan deze belasting onderwm·pen, 1·eohtvaardigt niet
wettelijk deze beslissing aoor de reden
flat aanlegger, tijdens de oorlogsjaren,
belangrijlce sommen ge'investeercl heett
in deelbewijzen van vennootscha1Jpen en
in onroerende goefleren en door, bovenflien, vast te stellen dat zij omtrent de
bezittingen van aanlegger VO(k 1 ja,
nuari 1940 niet ingeUcht is.
(HOLVOE'l' EN SERRUYS,
'1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
. Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending· van de artikelen 97 en 112 van
de Grondwet, 1320, 1322, 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 55 en 56 van de
wetten 'betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 1, 2, 3 en 19
van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting, doordat het
bestreden arrest enerzijds aanneemt dat
de belastingplichtigen binnen de belastbare periode exceptionele baten of inkomsten hebben verkregen, dan wanneer het
anderzijds bepaalt 1° dat geen argument
kan worden afgeleid uit het tegoed op de

bankrekeningen op 9 october 1944, daar de
administratie verwaarloosd heeft zich
over de toestand van die rekeningen op
1 januari 1940 in te lichten, 2° dat het bezwaarlijk aan te nemen is dat de belastingplichtigen op 1 januari 1940 onderscheidenlijk slechts 50.000 fr. en 25.000 fr.
aan geld, schuldvorderingen en mobilaire
waarden zouden bezeten hebben, wanneer
zij om zo te zeggen volkomen eigenaars
van een kleine nijverheid in Noord-Frankrijk waren, en, eerste onderdeel, bet arrest aldus een tegenstrijdigheid in de motieven inhoudt welke met een gebrek aan
motivering gelijk staat, tweede onderdeel,
de ambtshalve aanslag op onnauwkeurige
feiten en elementen steunt, waardoor die
aanslag nietig is, zodat niet kan bewezen
worden dat aanlegsters of hun rechtsvoorganger aan de extrabelasting onderhevig
waren:
Over beide onderdelen :
Overwegende dat, om te beslissen dat
het bewijs van de hoedanigheid van belastingplichtige in de extrabelasting alsook
van de belastbaarheid van de door de administratie vastgestelde bedragen gebracht
werd, het bestreden arrest steunt op de
vaststelling dat aanlegsters of hun rechtvoorganger tijdens de oorlogsjaren aanzienlijke sommen in vennootschappen hebben belegd, en dat wijlen Floris Li:miaire
bovendien eigendommen in Frankdjk
heeft aangekocht ;
· ·
·
Overwegende dat het arrest aan de andere zijde er op wijst, eensdeels, dat het
zonder belang voorkomt dat de administratie verwaarloosd heeft de toestand van
de bankrekeningen op 1 januari 1940 .na
te gaan, anderdeels dat bezwaai'lijk kon
aangenomen worden dat de belastingplichtigen op zelfde datum onderscheidenlijk
slechts 50.000 frank en 25.000 frank aan
geld, schuldvorderingen en mobilaire
waarden zouden hebben bezeten, · bedragen
die door de administratie in aanmerking
genomen werden tot bewijs van hun hoedanigheid .vall belastingplichtige en van
het belastbaar karakter van de aan de extrabelasting onderworpE)n sommen ;
Overwegende dat op gronil van die vaststellingen de rechter niet vermocht te beslissen dat de beleggingen en aankopen
het bewijs leverden van de· belastingplichtigheid van aanlegsters of van hun rechtsvoorgangers in de extrabelasting, noch
van het bestaan van J.n de extrabelasting
belastbare inkomsten of baten;
Dat het arrest aldus zijn dispositief niet
overeenkomstig de wet rechtvaardigd
heeft;
Om die redenen, en zonder het tweede
middel te onderzoeken clat niet tot een
meer uitgebreicle verbreking kan leiden,
verbreekt het bestreden arrest; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal ge-

-838maakt worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder
tot de kosten ; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
17 juni 1958. ·~ 2" kamer. ~ Voorz-itter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - lle1·slaggever, H. Neven. Gelijlcl7~idende concl·usie, H. F. Dumon,
advocaat-generaal. - Ple'iters, HH. A.
Vidts (van de Balie van beroep te Gent)
en Van Leynseele.
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RECLAMATIE. DIJ.lECTEUR VAN DE BELASTINGEN,
DIE VASTSTELT DAT INKOMS1'EN, BETREFFENDE
EEN ANDER DIENSTJAAR DAN DAT VAN DE AANSLAG, DIE RET VOORWERP VAN DE RECLAMATIE
UITGEMAAKT HEEFT, NIET BELAST GEWEEST
ZIJN EN DIE BEVEELT EEN AANSLAG OP DEZE INKOMSTEN TE VESTIGEN. .AANSLAG DIE RET
VOORWERP KAN UITMA'KEN VAN EEN RECLAMATIE TOT DE DIRECTEUR GERICHT EN NIET
RECHTSTREEKS VAN EEN VERHAAL VOOR RET
HOF VAN BEROEP.

Wanneer de directewr van de belastingen,
bij wie een reclamatie tegen een aanslag in de rechtstreekse belastingen aan.hangig gemaalct werd, vaststelt dat inkomsten, betrejfende een ander dienst.jaar, niet belast geweest zijn en dat hij
beveert een aanslag te vestigen op deze
inlcomsten, heett het hot van beroep, op
het ve1·haal tegen de beslissing van de
directeur, de macht niet om van de ald1M gevestigde aansla,q lcennis te nemen.
H et lcomt de belastin.qplichtige toe een
reclamatie aan de d'lrecteur te richten (1).
(DECLERCQ, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1957 gewezen door het
hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97, 110 en 111 van
de Grondwet, 141 en 470 van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, 1315,
1316, 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2 van de wet van 15 mei
1846 op 's Rijks comptabiliteit, gewijzigd
(1) Verbr., 29 mei 1951 (A1'1', Verb1·., 1951,
biz. 570) en de noot onder verbr., 28 februari
1956 (ibid., 1956, biz. 529).

door ar'tikel 5 van de wet van 9 april
1935, 25, 32, 39, 42, 65, 66, 67, 74 en 74/lis
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 12 september 1936,
bij de besluiten van 3 juni 1941 en 31 juli
1943 en bij het besluit van de Regent van
15 januari 1948, 7 tot 16 van de wet van
6 september 1895, 1 en 2 van de wet van
23 juli 1953 betreffende het beroep v66r
het hof van beroep en de voorziening
v66r het Hof van verbreking in zake directe belastingen, 1 varil de besluitwet van
17 december 1942, 1 van de wet van 30 juli
1947, 61, 1°, 'van de wet van 1 october
1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, 28, 1,
van de wet van 1 augustus 1952 houdende
wijziging van laatstgemelde wet, 1 en 2
van de wet van 17 juni 1938, van het besluit van 16 juni 1941 en van de wetten
betreffende de nationale crisisbelasting,
samengeschakeld bij besluit van de Regent van 16 januari 1948, 1° doordat,
door de aanslag gevestigd onder artikel 662.578 over het dienstjaar 1956, navordering van 1947, die enerzijds niet bij
toepassing van alinea 2, doch wel van
alinea 1 van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten ingekohierd werd, en
, die, anderzijds, geen wijziging uitmaakte
van de door de directeur der belastingen
herziene aanslagen, verkeerdelijk als
<< subsidiaire >> aanslag te bestempelen, het
hof van beroep zich bevoegd verklaart om
over die aanslag uitspraak te doen; a) dan
wanneer het hof van beroep slechts bevoegd is om kennis te nemen van de aanslagen die door de aan de directeur der
belastingen onderworpen reclamatie betwist worden, en van de aanvullende aanslagen waarvan de inkohiering door de
directeur bevolen .wordt bij wijze van
wijziging van de betwiste en herziene
aanslagen, b) en dan wanneer, bij toepassing van artikel 74bis van de samengeschakelde wetten, enkel de subsidiaire
aanslagen, bepaald bij alinea 2 van bedoeld artikel, zonder nieuwe reclamatie
en beslissing en zonder :riieuw beroep aan
het hof van beroep kunnen onderworpen
worden, met uitzondering van de nieuwe
aanslagen bedoeld bij alinea 1 van hetzelfde artikel 74bis, 2° en doordat het bestreden arrest de onder artikel 662.578
over het dienstjaar 1956, bij navordering
van 1947 (ihkomsten van 1946) ingekohierde aanslag geldig en niet vervallen
verklaart, om reden dat die aanslag
slechts de wedervestiging zou zijn, uitgevoerd krachtens artikel 74bis van de
samengeschakelde wetten, van een aanslag
over het fiscaal dienstjaar 1945 die om
een andere reden dan de verjaring vernietigd w,erd, dan wanneer uit de yaststellingen' van het arrest blijkt dat de

-839maakt en waarop de beslissing is gevallen,
dit hof er slechts kennis van kon nemen
inclien cleze vooraf het voorwerp van een
reclamatie was geweest waarop de clirecteur een beslissing had gewezen waarvan
aanlegger in beroep was gekomen ;
Dat, zonder machtsoverschrijding, het
hof van beroep zich clan ook niet « bevoegcl ll heeft kunnen verklaren om over
de aansiag ingekohierd onder de vermelcling << dienstjaar 1956, navordering 1947
artikel nr 662.578 ll, uitspraak te doen;
Dathet eerste onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest in zover het uitspraak doet over de
aanslag gevestigd ten laste van aanlegger
over het dienstjaar 1956, navorclering
1947, artikel 662.578 alsmecle over de kosten; beveelt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigcle beslissing;
veroorcleelt verweercler tot de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.

vroegere aanslag (fiscaal dienstjaar 1945)
op de inkomsten van het jaar 1944 sloeg
en ontheven werd om reden van een
tijdens dat jaar geleden verlies, waaruit
volgt dat de nieuwe voor het dienstja:ar 1947 op grond van een in 1946 ontvangen vergoeding ingekohierde aanslag,
niet gevestigd werd in verband met dezelfde elementen als de aanslag die hij
zogezegd vervangt; dat derhalve voornoemd artikel 74bis niet toepasselijk was,
en dat de kwestieuze aanslag door verval
getroffen is :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest en uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan, blijkt dat,
bij de beslissing die ·bestreden werd door
het beroep waarop het arrest werd gewezen, de directeur der belastingen uitspraak heeft gedaan over de reclamatie
van aanlegger tegen aanslagen zowel in de
gewone inkomstenbelastingen over de
dienstjaren 1941 tot 1945 als in de e:Jci:rabelasting; dat, na ontlastingen te hebben
verleend ondermeer wegens aanneming
van het verlies van een schip geclurende
het dienstjaar 1945, de directeur aan de
controleur opdracht heeft gegeven een
aanslag over het dienstjaar 1947 te vestigen wegens de betaling aan aanlegger,
in de loop van dit laatste dienstjaar, van
een vergoeding tot herstel van gemeld
verlies; dat die aanslag over het dienstjaar 1947 werd ingekohierd onder vermelding << dienstjaar 1956, navordering 1947,
artikel 662.578 ll ;
Overwegende dat de directeur aldus
slechts uitspraak heeft gedaan met betrekking .tot aanslagen gevestigd op de
door aanlegger gedurende de dienstjaren 1941 tot 1945 behaalde inkomsten,
aanslagen ·die uitsluitend het voorwerp
van de reclamatie zijn geweest, en dat
hij geen aanvullende inkohiering heeft
bevolen ter uitvoering van enige door
hem aan die aanslagen gebrachte wijziging; dat hij echter, ter gelegenheid van
het onderzoek van de tegen die aanslagen gerichte reclamatie; aan de controleur opdracht heeft gegeven op inkomsten
van een ander dienstjaar, namelijk 1947
- en dienvolgens op onderscheiden be~
lastingelementen - een aanvullende aanslag te vestigen ;
Overwegende dat, daar die aanslag
vreemd is aan de aanslagen die het voorwerp zijn geweest van de reclamatie die
ingevolge het beroep van aanlegger, bij
het hof van beroep aanhangig werd ge-

17 juni 1958. - 2° kamer. - Voonzitter,
H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Belpaire.
- Gelijkluiaende concl7tsie, H. Dumon,
advocaat-generaal. ~ Ple'iters, HH. van
Bastelaer (van de Balie van beroep bij het
Hof te Brussel) en Van Leynseele.

(1). Raadpl. verbr., 3 maart 1955 (Arr. Yerb1·.,
1955, biz. 562); Fr. verbr., 7 mei 1957 (Hull. des
m·rf!ts de la cour de cassation, ch. crim., 1957,
nr 385); Hof van justitie van de Europese Gemeenschap voor koien en staai, 28 juni 1955

(Recueil de la jw·isp1·. de la cou1·, bd. I, 195;!..
1955, blz. 261) en vlg ., en de conciusies van
advocaat-generaal Lagrange, in het bijzonder,
biz. 288 en vlg.); DE PAGE, Traite elementai1·e
de d1·oit civil, bd. III, biz. 1002 en vlg.
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GEWIJSDE. INTERPRETA.TIE VAN
VROEGERE BESLISSING. PERKEN.

EEN

Indien een rechte1· de macht hee.ft een
m·oeger gewezen beslissin,q te interp1·eteren, welke duister is of dubbelzinnig
of waa1·van de draagwijdte voor betwisting vatbaar is, mag hij niet, onde1· de
vorm van een interpretatie, een nie7twe
beslissing ve?'lenen, na1nelijTc over een
betw·isting welTce no.q niet beslecht geweest was, uitspraaTc doen (1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
'1'. M., ,J. EN R. SURMON'l'.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;

-840Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 en 1350 tot 1352
van het Burgerlijk Wetboek, 61, paragraaf 3, lid 2, 65, 66 en 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninll:lijk besluit
van 12 september 1936 en, voor zoveel als
nodig, bij de besluiten van 3 juni 1941,
31 juli 1943 en het besluit van de Regent
van 15 januari 1948, 1 van de wet van
30 mei 1949 houdende exceptionele en interpretatieve maatregelen in zake directe
belastingen tot aanvulling van artikel 61,
paragraaf 3, van de bij het besluit van de
Regent dd. 15 januari 1948 samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, 2, 2°, van de wet van 27 juli
1953 tot vervanging van artikel 61, paragraaf 3, laatste lid,· van voormelde samengeschakelde wetten, 5, paragraaf 6 en 19
van de wet van 16· october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd _behaalde exceptionele inkomsten,
winsteri· en baten, doordat, onder voorwendsel van interpretatie, het hof van beroep bij het bestreden arrest van 26 februari 1957, beslist dat elk der consorten
Surmont op een referentie recht heeft, zowel vo·or de aan JJet dienstjaar 1949 verbonden aanslag in de extrabelasting als
voor de aan het dienstjaar 1946 verbonden
aanslag in de extrabelasting, en daartoe
inroept dat onmogelijk kan bepaald worden welke nieuwe elementen, die bij het
vestigen van de aanslag in de extrabelasting over het dienstjaar 1946 onbekend
waren, voor de aanslag in de extrabelasting over het dienstjaar 1949 in aanmerking werd.en genomen, zodat beide aanslagen moeten geacht worden op dezelfde elementen gevestigd te zijn, met het gevolg
dat de tegen de aanslag over het dienstjaar 1949 gerichte reclamatie zich bij toepassing van artikel 61, paragraaf 3, laatste lid, van de sam.engeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen tot de
aanslag over het dienstjaar 1946 uitstrekt,
en het arrest van 26 juni 1956 dan ook
moet verstaan worden in deze zin dat elk
der consorten Surmont afzonderlijk na
toekenning van zijn eigen referentie moet
belast worden, dan wanneer, eerste onderdeel, het hof van beroeo bij het arrest
van 26 juni 1956 aileen beslist heeft over
de regelmatig voor de directeur der belastingen betwiste aanslagen, te weten deze
gevestigd voor het dienstjaar 1949 of bij
navordering van rechten aan dit dienst. jaar verbonden, zulks duidelijk blijkt uit
de in het beschikkend gedeelte van dit arrest gebruikte termen << vernietigt de betwiste aanslagen )), vermits de door de belastingplichtigen betwiste aanslagen uitdrUkkelijk in de reclamaties van 23 maart
1950 vermeld werden en de directeur der
belastingen zijn beslissing tot geen andere

aanslagen heeft uitgebreid, het arrest van
26 juni 1956 dus klaar en ondubbelzinnig
is en niet vatbaar voor een andere interpretatie dan die welke er aan door de directeur der belastingen werd gegeven, na"
melijk dat de betwiste aanslagen, die door
het arrest van 26 juni 1956 nietig worden
verklaard, aileen de in het jaar 1949 g;evestigde aanslagen zijn, het hof van beroep bijgevolg zijn bevoegdheid is te buiten gegaan en de bewijskracht van laatstbedoeld arrest geschonden heeft door er
bij het bestreden arrest een grotere draagwijdte aan toe te kennen, tweede onderdee!, bij gebrek aan een voorziening in
verbreking tegen het arrest van ~6 juni
1956 binnen de termijn van negentig vrije
dagen voorzie.n bij artikel 14 van de wet
van 6 september 1895, vervangen bij artikel 1 van de wet van 23 juli 1953, dit arrest definitief is geworden en het hof van
beroep bijgevolg door de uitbreiding welke
het er aan in het bestreden arrest heeft
gegeven het er aan verbonden gezag van
het gewijsde geschonden heeft, derde onderdeel, de aanslag in de extrabelasting
over het dienstjaar 1946 op andere mate- .
riele elementen werd gevestigd dan de
door de reclamaties van 23 maart 1950 betwiste aanslagen, zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier, zodat
deze reclamaties, bij toepassing van artikel 61, paragraaf 3, laatste lid, der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, niet tot de aanslag in de
extrabelasting over het dienstjaar 1946
konden uitgebreid worden :
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanslagen oorspronkelijk ten laste van .verweerders op grond
van- de door hen aangegeven cijfers gevestigd werden, te weten aanslagen in de gewone belastingen voor elk der dienstjuren
1941 tot 1945 alsmede een aan het dienstjaar 1946 verbonden aanslag in de extrabelasting;
Overwegende dat vervolgens de administratie, oordelend dat de verweerders .hogere inkomsten behaald hadden dan die
welke zij aangegeven hadden, aanvullende
aanslagen gevestigd heeft zo in de gewone
belastingen over de dienstjaren 1941 tot
1945 als in de extrabelasting; dat al die
aanvullende aanslagen aan bet dienstjaar
1949 verbonden werden;
Overwegeride dat elke verweerder een
reclamatie bij de directeur ingediend heeft
waarin hij nauwkeurig bepaalde voormelde aanvullende aanslagen te bedoelen;
Dat door zijn beslissing van 11 october
l955, de directeur, uitsluitend uitspraak
doende ten opzichte van voormelde aanslagen, outlasting verleende van de aanvullende aanslagen in de gewone belastingen, en, n,tet betrekking tot de aanslag in
de extraJ;>elasting (dienstjaar 1949}, de

-841aanspraken van verweerder ongegrond
verklaarde waar zij beweerden hun bedrijf niet gemeenschappelijk te hebben
geexploiteerd in de zin van artikel 27,
paragraaf 3, der samengeschakelde wetten
en dat bijgevolg, voor elkeen een afzonderlijke aanslag op grondslag van zijn
deel der inkomsten diende gevestigd; dat
de directeur dienvolgens de reclamatie
met betrekking tot de aanvullende aanslag
in de extrabelasting afwees ;
Overwegende dat, op het tegen die beslissing ingesteld beroep, het hof van beroep, bij arrest van 26 juni 1956, na
hierop gewezen te hebben dat er slechts
een enkele betwisting bestond met betrekking tot de splitsing van de winsten, het
beroep gegrond verklaarde, « de bestreden
beslissing te niet deed in zover zij de
« splitsing der winsten Jl geweigerd had,
en de betwiste aanslagen in de extra-, de
bedrijfs- en de crisisbelasting vernietigde JJ;
Overwegende dat door een tot het hof
van beroep gericht verzoekschrift, verweerders dit rechtscollege verzocht hebben het arrest van 26 juni 1956 te interpreteren en scherper te omlijnen door te
beslissen, enerzijds, dat voor al de aanslagen de splitsing van de winsten diende
te worden toegepast, en dat, bijgevolg,
wegens de aftrekking van een referentiewinst voor elke verweerder, totale outlasting diende verleend te worden van al
de aanslagen in de extrabelasting, zoveel
van de aan het dienstjaar 1946 verbonden
oorspronkelijke aanslag als van de aan
het dienstjaar 1949 verbonden aanvullende aanslag, en, anderzijds, dat de aanslagen in de gewone belastingen over de
dienstjaren 1941 tot 1945 opnieuw zullen
berekend worden;
Overwegende dat, op dit verzoekschrift
uitspraak doende, het bestreden arrest
vaststelt dat verweerders slechts reclamatie ingediend hebben tegen de aan het
dienstjaar 1949 verbonden aanvullende
aanslag in de extrabelasting en dat, indien de eerste aanslag in die belasting
wel definitief zou blijken, cc bezwaarlijk
zou kunnen voorgehouden worden dat de
tweede (dit wil zeggen de aanvullende
aanslag) op nieuwe elementen werd gevestigd ... , dat in die omstandigheden
beide naar de zin van de laatste alinea
van artikel 61, paragraaf 3, moeten worden
geacht op dezelfde elementen te zijn gevestigd ... , zodat de reclamatie tegen de
aanslag over 1949 ook geldt voor de aanslag over 1946; .. . dat dientengevolge,
wanneer requestranten v66r de clirecteur
en v66r het hof van beroep aanspraak
maakten op cc de splitsing der winsten Jl,
cleze aanspraak zowel voor de tweede als
voor de eerste aanslag gold JJ ;
Dat, op die beweegredenen steunende,

het arrest beslist dat het arrest van 26 juni
<< dus iii deze zin moet verstaan worden dat elk der consorten Surmont afzonderlijk na toekenning van zijn eigen referentie moet worden belast JJ, en voor
recht zegt cc dat elk der consorten Surmont zowel voor de aanslag verbonden
aan het dienstjaar 1949 als voor deze verbonden aan het dienstjaar 1946 recht
heeft op een referentie JJ ;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet verklaart dat het arrest van 26 juni
1956 duister of dubbelzinnig is, noch dat
de betekenis of de draagwijdte van zijn
beslissing derwijze voor betwisting vatbaar is dat een interpretatie zich opdringt, doch dat het, na vastgesteld te
hebben dat dit arrest geen uitspraak gedaan heeft over de oorsponkelijke aanslag in de extrabelasting, beslist dat deze
aanslag en de ·aanvullende aanslag in
dezelfde belasting op dezelfde elementen
gevestigd werden, dat de tegen de aanvullende aanslag gerichte reclamatie bijgevolg voor de oorspronkeijke aanslag
gold, en dat de door het arrest van 26 juni
1956 getroffen beslissing ook voor de .oorspronkelijke aanslag geldt ;
Overwegende dat het bestreden arrest
aldus een nieuwe beslissing heeft getroffen en het gezag van het gewijsde van
het arrest van 26 juni 1956 heeft geschonden;
Dat het tweede onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerders tot de kosten ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep te Luik.

1956

17 juni 1958. - 2• kamer. - Voo1·zUter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter, - Verslaggever, H. Neveu:Geli.ilchtidencle oonol~tsie, H. Dnmon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.

2"

KAMER. -
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INKOl\fSTENBELASTINGEN. - AANSLAG
VAN AMBTSWEGE. - LAATTIJDIGE AANGIF'.rE.
- ADMINISTRATIE VAN RET RECHT AFZIEND
DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE TE VES1'IGEN EN
EEN RECTIFICATIEBERICHT AAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGE RICHTENDE. ~ BELASTINGPLICHTIGE, DIE, BINNEN DE TERMIJN, Dll' BERICHT
NIET BEANTWOORDT, - ADMINISTRATIE RET
RECHT l'ERUG VERlCRIJGENDE YAN AMBTSWEGE
AAN TE SLAAN.

-842WanneeT, als een belasUngplichUge zijn
awngifte buiten ae wettelijlce teTmijnen
neeTgelegfl heett, de aclminist-ratie, floor
.hem een Tectificatiebedcht t·e zenuen,
e-rvan afgezien heett gebntik te malcen
van het t•echt cle aanslag van ambtswerle te vestigen, ve-rk-rijgt z·ij het reeht
opnie7tW cleze pt·oeefltt-re van aanslao
ann te 1oenclen, ind·ien de belnstingpliehtige in gebt·elw blijft het be-richt in de
wettelijlce termijn te beantwoot·clen.

(Impliciete oplossing.)
(WEYLER EN J. EN H. VERVLIET,
T. BELGISCHE STAAT, MINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 15 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1319, 1320, 1322 en 1356 (in
het bijzonder derde lid) van het Burgerlijk Wetboek, en 56 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist dat de toepassing van
artikel 56 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen
gerechtvaardigd is en dat het onverschillig is de reden na te gaan die deze toepassing rechtvaardigt, daar aanleggers i;n
hun eerste v66r het hof van be1'oep genomen conclusies zouden verklaarcl hebben de toepassing van de procedure van
aanslag van ambtswege op zichzelf niet
te hetwisten, dan wanneer, eerste onderdee!, de termen van ·de conclusies · deze
verklaring hoegenaamcl niet bevatten
cloch, integendeel, de toepassing van artikel 56 der samengeschakekle wetten betreffende de inkomstenbelastingen formeel en uitdrukkelijk betwistten, tweede
onderdeel, er tegenstrijcligheid bestaat
tussen de motieven van het bestreden arrest, waar het enerzijds verklaart dat
de toepassing van gemelcle artikel 56 gerechtvaarcligd was, terwijl het anderzijds
vaststelt dat de aangifte regelmatig was,
hetgeen de toepassing van dat artikel uitsluit :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
de toepassing van artikel- 56 der samen~
geschakelde wetten niet enkel rechtvaardigt op grond van de in het middel aangehaalde reden, doch bovendien vaststelt
dat de aanslag van ambtswege gerechtvaai·digd was, hetzij omdat de aangifte
niet binnen de wettelijke termijn ingediend werd, hetzij omdat de belastingplichtige niet binnen de wettelijke termijn
geantwoord had op een rectificatiebericht

hem door de aclministratie opgestuurd
niettegenstaancle het te laat indienen van
zijn aangifte ;
Overwegende dat het eerste ondercleel
van het middel derhalve tegen een overboclig motief van het arrest opkomt en
derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegende clat het arrest niet vaststelt clat de aangifte regelmatig was; dat
het, in de onderstelling dat de aclministratie, ingevolge het zenden van een rectificatiebericht, van het recht om wegens
het te laat indienen van de · aangifte
ambtshalve een aanslag te vestigen zou
afgezien hebben, beslist dat deze proce~
dnre regelmatig was omdat de belastingplichtige het bericht niet binnen de wettelijke termijn beantwoord had;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1320 en 1322 van het Bnrgerlijk Wetboek en 55, paragraaf 1, en 61,
paragraaf 3, van de samengeschakelde
wetten, doorclat het bestreclen ·arrest beslist dat de aangifte titel vormt tegen de
belastingplichtige, en dat er geen spraak
kan zijn de oorspronkelijke ,eisen als niet
gebonclen te aanzien door de balansrekening, waaromtrent blijkt dat het gebrek
aan delgingen niet op enige missing berust maar op de mening dat voor dit jaar
geen delgingen gerechtvaardigd waren,
dan· wanneer, eerste ondercleel, het hof
van beroep, door aldus te beslissen, miskent dat een aangifte tot op de datum
van cle verstrijking van de reclamatietermijn kan gewijzigcl worden, hetgeen in
omlerhavig geval geschied is, tweecle onderdeel, het bestreclen arrest de bewijskracht van de termen van de door de oorspronkelijke eiser ingediende reclamatie
op dubbele wijze heeft geschonden, door
enerzijds de wijziging van aangifte welke
clie reclamatie inhield zonder meer te ontkennen, en anclerzijds door te beslissen
dat er geen aanleiding bestond tot dwa,
ling in feite of in. rechte, hetgeen integendeel nit de termen van bedoelde reclamatie blijkt :
Overwegende dat beslissen dat de gegevens van de aangifte, opgemaakt door de
rechtsvoorganger van aanleggers, aan
laatstgenoemden tegenstelbaar zijn omdat
zij het bewijs niet aanbrengen dat bij
het opstellen van de balansrekening, op
wier bestancldelen de aangifte rust, gezegde rechtsvoorganger een missing zou
begaan hebben, geenszins aan een belastingplichtige het recht ontzegt een reclamatie in te dienen tegen een aanslag
gevestigd overeenkomstig de aangegeven
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Cijfers noch te bewijzen dat hij een missing heeft begaan ;
Overwegende dat, waar het verder beslist dat de reclamatie ongegrond is om
reden dat de rechtsvoorganger van aanleggers de ingeroepen delgingen niet. als
iioodzakelijk had aangezien, het arrest
de bewijskracht van de reclamatie, in
zover er in aangevoerd werd dat een dwaling in feite of in rechte door hem begaan was geweest, niet kan geschonden
hebben; dat het middel niet kan aangenomen worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 26 (in het bijzonder paragraaf 2, 4°), 32, paragraaf 1, 44, 45,
55, paragraaf 1, en artikel 56 der sameng·eschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest beslist dat het zonder toedracht is
de hoogte der voorgestelde delgingen te
beslechten, en dam·door enerzijds ontkent
dat delgingen moesten toegepast worden
in 1949, en anclerzijds een delging van
meer dan 15 t. h. in 1948 bekrachtigt,
dan wanneer, eerste onderdeel, zelfs ingeval van ambtshalve aanslag, het hof van
beroep moet onderzoeken of de door de
belastingplich tige ingeroepen omstandiglieden al dan niet, hetzij in feite hetzij
in reclite, hun bewijskrachtige waarde
aan de door de administratie aangenomen
vermoedens ontnemen, tweede onderdeel,
dan wanneer afschrijvingen ·moeten beantwoorden aan een werkelijke waardeverminclering welke zich in de loop van het
belastbaar tijclperk voorgeclaan heeft :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt, enerzijds dat aanleggers, ten
deze, de bewijslast dragen van het juiste
beclrag van het belaste inkomen, en anderzijds dat zij een wijziging van de wijziging van de oorspronkelijke aangifte,
welke ten titel van feitelijke vermoeclen
door de administratie worclt ingeroepen,
niet rechtvaardigen;
Dat het derhalve een juiste toepassing
van artikel 56 van de samengeschakelde
wetten geclaan heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest,
op grond onder meer van de voor 1949
door de rechtsvoorganger van aanleggers
opgemaakte balansrekening en van de in
1948 toegepaste delging, waaromtrent de
rechter vaststelt dat .geen missing in
hoofde van gezegde rechtsvoorganger gebleken is, in feite en derhalve soeverein
beslist dat de door aanleggers voorgestelde delging voor het jaar 1949 abnormaal en dienvolgens niet gerechtvaardigd
is;

Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt · aanleggers tot de kosten.
17 juni 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitte1·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - VeTslaggever, H. Delahaye.
Gelijkhtidende conc'lusie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. P.
Rouse (van de Balie van beroep bij het
Hof te Brussel) en Van Leynseele.
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BETAALDE JAARLIJKSE VERLOVEN
EN FEESTDAGEN. - BETAALDE VERLOFDAGEN. - ARREIDER AFWEZIG OM REDEN VAN
ZIEKTE. - ARREIDER DIE HET WERX .NIE'l'
HERVAT HEEFT TIJDENS DE LAATS'l'E TWAALF
\VERKDAGEN WELKE EEN FEESTDAG VOORAFGAAN, OM REDEN VAN DE TOEPASSING VAN DE
WETSREPALINGEN BETREFFENDE HET VERLOF
VAN DE LOONARBEIDERS. - RECHT OP RET
LOON DAT OP DEZE FEESTDAG BETREKKING
HEEFT.
De aTbeider die, na afweziy geweest te
zijn om. reden van ziekte, het werlc niet
hervat heeft gedurende de laatste van
de twaalf werkdagen, wellce een feestda,g vooTafgaan, om 1·eden van de toepassing van de 1vetsbepalingen betrettende het ve1·lof van de loona1·beiders,
heett Techt op het normaal loon voor
deze teestdag (1). (Besluitwet van 25 fe-

bruari 1947, art. 8; besluit van de Regent van 2 april1947, art. 11, door art. 6
van het besluit van de Regent van
15 juli 1947 vervangen.)
(JACQUEMIN, T. N. V. « CHARBONNAGES DE BONNE
ESPERANCE, nATTERIE, BONNE FIN ET VIOLETTE ll.)
ARREST.
I-JET HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 3 februari 1956 in laatste
ttanleg gewezen door <le werkrechtersraad te Luik, kamer voor werklieden;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 2, 5 en 8 van de
besluitwet van 25 februari 1947 (gewijzigd door artikel 1 van de wet van 30 december 1950) betreffende het toekennen
aan de arbeiders van loon voor een zeker
aantal feestdagen per jaar, 1, 9 en 11
(inzonderheid 11, 1°, b) van het besluit
yau de Regent van 2 april 1947 tot bepa(1) Zie noot onder dit arrest in Bull. en

PAsrc., 1958, I, 1167.

-844ling van de algemene modaliteiten van uitvoering van evengemelde besluitwet (gewijzigd, wat de artikelen 1 .en 11 aangaat,
door de artikelen 1 en 6 van het besluit
van de Regent van 15 juli 1947), voor
zoveel als nodig, 3, 4 en 6 van de wetten
betreffende het jaarlijks verlof der loonarbeiders, samengeordend op 9 maart 1951,
en 97 van de Grondwet, doordat de bestreden sententie, hoewel voor vaststaand
houdend dat aanlegger, een in dienst van
verweerster staande arbeider, na wegens
ziekte vim 5 april tot zaterdag 16 juli
1955 afwezig te zijn geweest, het werk
niet hervat had op maandag 18 juli
« doordat de periode van het gezamenlijk
jaarlijks verlof liep van 18 juli tot 26 juli
1955 JJ, hem het loon voor de feestdag van
21 juli 1955 geweigerd heeft tot het betalen waarvan zijn vordering strekte, om
de reden « dat niet bleek dat de jaarlijkse verlofdagen ... met werkdagen dienden te worden gelijkgesteld... ten aanzien
van het recht op de uitbetaling van een
loon voor een feestdag JJ en cc dat de in artikel 11, 1°, b, van artikel 6 van de wet
van 15 juli 1947 vervatte bepaling slechts
gold ten voordele van de arbeiders die
wettelijk op een verlof van tenminste
twaalf dagen recht hadden JJ, dan wanneer, zo cc geen aanspraak kan maken op
loon voor een feestdag, de arbeider die
niet gedurende ten minste een dag gewerkt heeft in de periode van twaalf
werkdagen welke die feestdag voorafgaat,
zelfs om redenen van gerechtvaardigde
afwezigheid JJ, deze regel evenwel uitzondering lijdt, onder meer, in het geval
waarin die redenen van gerechtvaardigde
afwezigheid zouden voortspruiten uit de
cc toepassing van de wettelijke bepalingen
betreffende het verlof van de loonarbeiders JJ, naar welke voormeld artike111, 1°
b, zonder de minste beperking of veren:
ging verwijst, doordat de bestreden sententie, door aanlegger het voordeel van
deze uitzondering te weigeren, niettegenstaande de vorenbeschreven feitelijke toestand, om de bovenaangehaalde redenen
waardoor de algemene termen van de wettekst en de duidelijk uitgedrukte wil van
de wetgever miskend worden, de in het
middel vermelde wetsbepalingen geschonden heeft :
·
Overwegende dat naar luid van artikel 11, 1°, b, van het besluit van de Regent van 2 april 1947, zoals het vervangen is door artikel 6 van het besluit van
15 juli van hetzelfde jaar, geen aanspraak ·
kan maken op loon voor een feestdag, de
arbeider die niet gedurende ten minste een
dag gewerkt heeft · in ·de periode van
twaalf werkdagen welke die feestdag
voorafgaat, zelfs om redenen van gerechtvaardigde afwezigheid, uitgezonderd de
toepassing van de wettelijke bepalingen

betreffende het verlof van de loonarbeiders;
Overwegende dat de bestreden sententie
vaststelt dat aanlegger, die als arbeider
in dienst van verweerster te werk gesteld
was, wegens ziekte afwezig was gedurende de periode van 5 april tot zaterdag
16 juli 1955, en dat hij het werk op maandag 18 juli daaropvolgend niet hervatte,
doordat de periode van het jaarlijks gezamenlijk verlof liep van 18 tot 26 juli
1955;
Overwegende dat mitsdien de niet-tewerkstelling van aanlegger op 18, 19 of
20 juli 1955, werkdagen welke de feestdag
van 21 juli voorafgingen, te wijten was
aan de toepassing van de wetsbepalingen
betreffende het verlof van de loonarbeiders en derhalve viel in de uitzondering,
omschreven in voormeld artikel 11, 1 o, b ;
Dat, waar zij beslist dat deze, in het
middel aangeduide wetsbepaling enkel
geldt ten voordele van de arbeiders die
wettelijk recht hebben op een verlof van
ten minste twaalf dagen, de sententie onwettelijk de draagwijdte ervan beperkt
heeft;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar de werkrechtersraad
te Fleron, kamer voor arbeiders.
19 juni 1958. - 1° kamer. - Voorzittcw,
H. Bareel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Belpaire. Strijdige conchtsie, H. Delange, advocaatgeneraal.
Pleiters, HH. Van Ryn en
Ansiaux.
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SOEVEREINE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER. - EcHTSCHEIDING.- FElTEN VAN WANGEDRAG AAN EEN PARTIJ, EISERES IN ECHTSCHEIDING, VERWETEN.
- RECHTVAARDIGING VAN DE FOUTEN VAN
HAAR ECHTGENOOT JEGENS HAAR. - BEOORDELING IN FEITE.
De teitenrechter beom·deelt soeverein in
feite of ae feiten va,n wangedra,g aa,n
een partij, eiseres in echtscheiding, verweten bewezen zijn en va,n aard de tauten van haa,r echtgenoot jegens haar te
1·echtvaa1·1ligen.
(DE WANDELEER, T. LANDTMETERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 13 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;

-
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Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de vorderingen, zowel door aanlegger als
door verwe~rster ingesteld, ertoe strekken dat de 'echtscheiding toegestaan zou
worden, onderscheidenlijk tegen verweerster en tegep. aanlegger ;
Dat het atrest beide vorderingen toegewezen heeft ;
Dat het m'rest enkel aangevallen is in
zover het de echtscheiding toegestaan
heeft tegen de echtgenoot, hier aanlegger;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 231, 1319 en 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden arrest,
ter beantwoording van de conclusies van
aanlegger, volgens welke de verhouding
welke in 1944, 1945 en 1946 tot stand gekomen zijn tussen verweerster en de Engelse militairen S. en H. van zulke aard
waren dat zij de uitbarstingen in woorden
en daden van aanlegger ten opzichte van
verweerster rechtvaardigden of verschoonden en derhalve de eis tot echtscheiding
van verweerster elke gegrondheid deden
verliezen, zich ertoe beperkt te releveren
dat aanlegger, bij die uitbarstingen niet
gezinspeeld heeft op de schuldige b~trek
kingen van verweerster met bedoelde militairen, dat aanlegger het binnenkomen
dier militairen in de gezinskring bevorderd had en tenslotte dat aanlegger het
goedkeurde dat zijn vrouw en sergeant S.
met elkaar uitgingen en hen ertoe aanspoorde te gaan dansen en zijn echtgenote
vroeg te pogen van die militair verscheidene waren te bekomen, dan wanneer
deze beschouwingen · geen antwoord opleveren op de door aanlegger bij conclusies
voorgebrachte grief waardoor deze aan
zijn vrouw niet alleen zekere onaannemelijke gemeenzaamheid met sergeant H.
verweet, doch ook met hem twee nachten
te hebben doorgebracht en overwogen te
hebben met hem te Ieven, terwijl anderzijds, het arrest geen woord rept' over
de betrekkingen van de andere Engelse
militair, sergeant S., met verweerster, dan
wanneer aanlegger haar bij conclusies
verweet met hem geheime afspraken te
Brussel gemaakt te hebben, zodat niet enkel het arrest niet ten genoege van recht
met redenen omkleed is - schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
1320 van het Burgerlijk Wetboek, - doch
bijgevolg op onjuiste wijze de feiten
. beoordeelt waaruit het het bestaan van
mishandelingen en beledigingen van erge
aard in hoofde van aanlegger ten opzichte
van zijn echtgenote afleidt, op welke elementen deze haar eis tot echtscheiding
steunde :
Overwegende dat het arrest, soeverein
de uitkomst beoordelend van de enquetes

waartoe het dubbel geschil aanleiding gegeven heeft, de « scenes met beledigingen
en geweld >>, de « uitbarstingen in woorden en daden >> die verweerster aanlegger
aanwrijft als bewezen aanziet ;
Dat het verklaart dat die scenes en uitbarstingen volstaan om de echtscheiding
tegen aanlegger te rechtvaardigen;
Dat, aanlegger betoogd hebbend dat zijn
houding verklaard of zelfs gerechtvaardigd werd door het wangedrag van zijn
vrouw met Elngelse militairen na de bevrijding, het arrest antwoordt dat aanlegger bij de scenes met beledigingen en
geweld van dat wangedrag geen gewag
gemaakt had, aldus aannemend dat dit
wangedrag niet de reden van aanleggers
handelwijze was geweest;
Dat het arrest erop wijst dat aanlegger
zelf het binnenkomen van de Elngelse militairen S. en H. in de gezinskring begunstigd had; dat hij zijn vrouw aangespoord had met een van hen uit te gaan;
Dat, anderzijds, over de tegenvordering
uitspraak doende, het arrest beslist dat de
feiten van wangedrag van verweerster
met bedoeJ.de militairen niet ten genoegen
van recht bewezen zijn;
Dat het eruit afleidt dat onder deze
insgelijks in feite beoordeelde omstandigheden aanlegger in het gedrag van zijn
echtgenote geen verklaring of rechtvaardiging kon vinden op het tijdstip to en hi jzelf zich jegens haar op laakbare wijze
gedroeg;
Dat eindelijk het arrest, om te besluiten tot de afwijzing van de door de echtgenoot voorgebrachte opwerping, weigert
de feiten van wangedrag der vrouw in
aanmerking te nemen die na de laakbare
handelingen van de man hebben plaats
gehad, naardien compensatie van ongelijk
in echtscheidingszaken niet mag aangenomen worden ;
Overwegende dat de rechter t•ver de
grond zijn beslissing behoorlijk verantwoord heeft door de vorenaangeha ~tlde redenen;
·
Dat, aangezien deze beweegredenen in
hun geheel de redenen beantwoorden die
aanlegger aangevmird heeft om het schuldig karakter van zijn handelingen te betwisten, het hof van beroep niet behoefde
ze afzonderlijk opnieuw te behandelen om
ze in het bijzonder te weerleggen;
Dat het middel niet gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
19 juni 1958. - 1• kamer. - Voorzitte1·,
H. Bareel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Piret. - Gelijlcluidende conclusie, H. Delange advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Va~ Leynseele en De Bruyn.
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OVEHEENKOMST RET UITWERKSEL
ERKENT
WELKE ZIJ, IN DE INTERPRETA1.'IE Dm HIJ ER·
VAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PARTIJEN
REEFT. GEEN SORENDING VAN ARTIE:EL 1134
VAN RET BUHGERLIJK WETBOEK.

19 juni 1958

VOORZIENING IN VERBREKING.IN BURGERLIJKE ZAKEN. PERSOJ\'EN TEGEN
WIE MEN ZICH KAN VOORZIEN. PARTIJ IN
VRIJW ARING OPGER.OEPEN DOOR DE VERWEER·
DER IN DE HOOFDVORDERING. BEROEP VAN .
DEZE PARTIJ TEGEN DE OORSPRONKELIJKE
AANLEGGER. 0NTVANKELIJKREID VAN DI'l'
BEROEP NIE'l' BE'l'WIS'l'. CONCLUSIES VAN
DEZE PARTIJ TEGEN DEZE AANLEGGER. GEDING TUSSEN HEN VOOR DE FEITENRECHTER
BESTAANDE. VOORZIENING VAN DEZE PARTU
ON'l'VANKELIJK ZOWEL TEGEN DE AANLEGGER IN
VRIJW ARING ALS TEGEN DE OORSPRONKELIJKE
AANLEGGER, ZELFS IN DE AFWEZIGREID VAN
VEROORDELING TE ZIJNEN LASTE TEN VOORDEEL VAN DEZE LAA'l'STE.
ONDEELBAARHEID. Eis STREKKENDE TOT RET BEKOMEN VAN EEN AANVULLING
VAN VERGOEDING VAN UITWINNING. 0PROEPING IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING VAN
EEN DERDE DOOR VERWEERDER. HOOFDZAll:ELIJKE VERWEERDER EN VERWEERDER IN
VRIJWARING '1'01.' DE NIET-TOEPASSING VAN DE
DOOR DE OORSPRONKELIJKE AANLEGGER INGEROEPEN WE1.' GECONCLUDEERD REBBENDE, FEITENREOHTER AANNEMENDE DAT DEZE WE'l'
TOEPASSI!;LIJK WAS. BESLISSING ONDEELBAAR JFGENS ALLE PARTIJEN. VOORZIENING
VAN DE VRIJWARENDE PARTIJ 1.'EN GOEDE KOMENDE /\.AN DE GEVRIJWAARDE PARTIJ IN RET
GEDING IN VERBREKING OPGEROEPEN.

3°

VERHURING VAN ZAKEN. HANDELSHUREN. EIS VAN DE HUURDER STREKKENDE TOT DE BETALING VAN EEN AANVULLING
VAN UITWINNINGSVERGOEDING. EIS GEGROND OP AR'l'illEL 25, 3°, VAN DE WET VAN
30 APRIL 1951. - GEDING v66R DE REOH'l'ER
IN BEROEP HANGENDE BIJ DE IN WERKING TRE·
DING VAN DE WET VAN 29 JUNI 1955 DIE DEZE
BEPALING GEWI.JZIGD REEFT. ~ WET VAN
29 JUNI 1955 TOEPASSELIJK ZELFS INDIEN
EEN DEFINITIEF VONNIS RET RECHT OP DE
RERNIEUWING GEWEIGEHD HEEF'l', DAAH DEZE
OMS'l'ANDIGREID SLEOHTS GEVOLG HEEFT YOOR
DE AANVHAGEN TOT REHNIEUWING OP DE
NIEUVVE BEPALINGEN VAN DEZE WE'_r GEGROND.

4o

BEVOEGDHEID EN AANLEG. IN
BUHGERLIJKE ZAKEN.- BE'l'WISTING BETREFFENDE EEN OONTRAO'l', DA'l' SLEOH'l'S DE VERHURING VAN EEN ONROEREND GOED TOr.l.' VOORWEHP HEEFT. 0NROEREND GOED BESTEMD
VOOR DE UITOEFENING VAN EEN HANDEL.
BETWISTING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE
VREDERECH'l'ER.

5o

OVEREENKOMST.- BINDENDE KRACHT
•rUSSEN PARTIJEN. REOHTEH DIE AAN DE

(1) Raadpl. verbr., 30 januari 1958, S1tpm,
bk 357.
(2) Vergel. verbr., 8 december 1956 en 29 januari 1957 ·(A1T, Ve1·b1·., 1957, blz. 246 en 402);

6°

KOSTEN EN UITGAVEN. VooR·
ZIENING IN VERBREKING. IN: BURGERLIJKE
ZAKEN. ~ GROND VAN NIET-ONTYANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING DOOR ''ERWEERDER OPGEWORPEN EN VERWORPEN, KoSTEN
VAN DE ME)IHiRIE TOT WEDERANTWOORD. TEN LASTE VAN DE VERWEERDER OP DE VOORZIENING,
ZELFS INDIEN DEZE VEHWORPEN
WORDT.

1 o W anneer een. door de verweeTdcr in de
hoofdvordering in V1'ijwaTing opgeroepen partij beroep aangetelcend neeft zowel tegen de verweerde1· als tegen de
oorspronkelijke aanlermer, en llat deze
laatste de ontvanlcelijlcheid van het beroep niet betwist heeft in zove·r het tegen hem uericht w.as en dat deze partij
1·echtstreeks tegen deze aanlegge·r qeaoncl~tdeerd heett, is zij ontvanlcelijk
zich in verbreking te voo1·zien tegelijk
tegen de aanlegge1· in vrijwa·ring en tegen de oorspronkelijke aanlegger, zelfs
indien geen enkele ve1·oo1·deling te zAjnen laste ten voonleel van deze nitgesproken geweest is, daar het geding t·ttS·
sen hen v66T de feiten;rechter ontstaan
is (1).
2o lVanneer, bij de teitem·echter een eis
strelclcende tot het belcomen van een
aanvttll'ing van vergoeding van uitwinning en een e·is tot tu.ssenlcornst en v1'ijwaPing do01· verweerde1· tegen een derde
gedaht aanhangig gemaakt zijor", en dat
hij de concl~tsies verwerpt van de hoofdzalceliflce verweerder en van de verwee1·de·r in vt"ijwaring clie omtrent dit
zw.nt het zelfde belanrr hadden, en be·
slist dat de door de ooTspronlcelijke
eiser inge1·oepen wet tdepasselijk was,
is aeze besUssing jegens alle pa1·tijen
ondeelbaar en komt de voot·ziening van
de vrijwarende partij ten goede aan de
gevrijwaUTde partij in het geding in
verbre7cing opgeroepen (2).
3o Artilcel 1, 5°, van cle wet van 29 jttn·i
1955 d.at artilcel 25, 3°, vctn de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereen·
lcomsten gewijzigd heett is, lcrachtens
art'ilcel 2 van clezelfde wet, toepasselijk
otJ de eis st1·ekl"ende tot de betaling van
een aanvulling van ~titwinningsvergoe
cling, welke voor de reahter in beroep
hangende was bij de in we1·king treding
van deze wet, zelfs in.clien een definitief
vonnis het recht OlJ de he1·nie~twing ge·

21 november 1957 en 8 mei 1958, su.pra, blz. 169
en 712. Raadpl. Fr. verbr., 7 december 1953
(Dalloz, 1954, Jurisprudence, blz. 93).
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-847weigerd heeft (1) ; deze laatste ornstandigheid heeft slechts gevolg voor de aanvragen tdt herniettwing van de huurovereenlcornst op· de in artilcel 1, 1o, 3o
en 4°, van de wet van 29 jttni 1955 voorziene nietttve bepalingen gesteund.
4° De vt·ederechter is bevoegd orn ttit"
spmalc te aoen over een betwisting betreffende een contract dat slechts · tot
voorwet·p heeft de verhu.ring van een
onroet·end goed, zelfs indien dat onroerend goed voor de ttitoefening van een
handel bestemcl is (2). (Wet van 25 maart
1876, art. 3, 1 o; kon. besl. nr 63 van
13 januari 19-35, art. 2; wet van 20 maart
1948, art. 2.)
5° De reaMer sc7Lenclt artilcel1134 van het
But·get·lijlc Wetboelc niet wanneer hij
aan een, overeen7comst het ttitwerlcsel
erlcent dat, in cle interpretntie weUce hij
ervan geeft, zij wettelij7c tussen partij en he eft (3) .
6° In geval van veTwerping van de grond
van niet-ontvanlcelijlcheicl tegen een
voorziening in vet·bt·elcing door veTweeraer opgewoTpen, moeten ae Tcosten van
cle rnemm·ie van weclerantwoMd door de
vet·weeTder gedmgen worden, zelfs indien de voorziening vet·wot·pen woTdt (4).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 juni 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster hieruit afgeleid
dat, bij gebreke van een oorzaak van onsplitsbaarheid tussen de door haar tegen
verweerder ingestelde hoofdvordering en
de door deze tegen de « Brasserie des Carmes )), hier aanlegster, ingestelde vordering tot eenvoudige vrijwaring, aanlegster
verweerster niet v66r het hof kan betrekken daar tussen hen geen geding ingeleid is en bij gebrek aan belang, naardien
de ten voordele van verweerster gewezen

veroordeling enk.el ten laste van verweerder uitgesproken is en een definitief
karakter verkregen heeft :
Overwegende dat verweerster, aanvankelijke eiseres, verweerder, de eigenaar
van het onroerend goed waarin een handel gedreven werd, gedagvaard heeft tot
betaling van een bijbedrag bij de uitwinningsvergoeding welke zij bekomen heeft
ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de vrederechter te
Luik;
Overwegende dat verweerder de « Brasserie des Carmes >> tot tussenkomst en
vrijwaring opgeroepen heeft en, door een
tweede exploot, aanlegster v66r dezelfde
rechter heeft gedagvaard tot terugbetaling van de uitwinningsvergoeding, door
hem betaald ter voldoening aan de door
de vrederechter gewezen eindbeslissing;
Overwegende dat de eerste rechter door
een enige beslissing, gewezen over de
hoofdeis en de eisen tot vrijwaring,
welke hij hem als tegen- en hoofdeis ingesteld zijn, de zaken gezien hun verknochtheid samengevoegd en op de onderscheiden eisen recht gedaan heeft;
Overwegende dat de opgeroepene tot
vrijwaring, hier aanlegster, bij een exploot van 12 januari 1955 van deze beslissing in hoger beroep gekomen is zowel
tegen verweerster als tegen verweerder ;
dat dit hoger beroep waarvan de ontvankelijkheid, zoals het bestreden vonnis onderlijnt, door verweerster niet betwist is
in zover het tegen haar gericht was, niet
gegrond verklaard is ;
Overwegende dat aanlegster tijdens dezP
aanleg rechtstreeks tegen verweerster geconcludeerd heeft onder opwerping van
middelen waardoor de afwijzing van de
oorspronkelijke eis beoogd was en waarvan de inwilliging de tusseneis tot vrijwaring zijn voorwerp zou hebben doen
verliezen; dat zij onder meer betoogde dat
verweerster niet onder de wet van 1955
kon vallen;
Waaruit volgt dat in hoger beroep het
geding tussen aanlegster en verweerster
gevoerd werd ;
Overwegende dat het dispositief van
het bestreden vonnis, waarbij beslist is

(1) Hierover dat de eis tot betaling van de
vergoeding tot uitwinning niet een eis is tot
betwisting van de weigering van hernieuwing
van de huurovereenkomst door de verhuurder
en in een verschillende termijn ingesteld moet
worden, raadpl. verbr., 8 november 1956 (A,.,..
Ve•·br., 1957, blz. 159).
Over de zin van de woorden « thans aanhangige zaken » van lid 1 van artikel 2 van de
wet van 29 juni 195.5, raadpl. verbr., 2 januari
1958, sup..a, blz. 249.
(2) Verbr., 28 april 1949 (Arr. Verbr., 1949,

blz. 274) en de noten 1 en 2; raadpl. insgelijks verbr., 22 december 1950 (ibid., 1951,
blz. :122).
Daar bet ging over een eis ingesteld v66r
de in werking treding van ·de wet van 3 juli
1956 tot wijziging van titel I van hoek I van
het Wetboek van koophandel, had het hof
niet de be1nvloeding door deze van de haar
onderworpen bevoegdheidskwestie te beo01·delen.
(3) Verbr., 28 november 1957, supra, blz. 195.
(4) Verbr., 30 januari 1958, sttpra, blz. 357.

1

(N. V. ((BRASSERIE DES CARMES ll,
T. GEENEN EN N. V. ((BRASSERIE P!EDB<EUF )).)
ARREST.
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dat de wet van 1955 toepasselijk was en
waarbij gevolglijk niet enkel de door de
eerste rechter toegekende vergoeding,
doch tevens de daarmede verbonden bijdrage van de vrijwarende partij verhoogd zijn, ten aanzien van de toepasselijkheid van die wet een beslissing uitmaakt die een is in haar voorwerp, zowel jegens verweerster als jegens aanlegster en verweerder, deze laatste twee op
dit punt hetzelfde belang hebbend;
Dat gelet op deze onsplitsbaarheid de
voorziening van de vrijwarende partij ten
goede komt aan de gevrijwaarde partij
die in de aanleg in cassatie geroepen is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid
niet kan ingewilligd worden ;
Over het eerste middel afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2 van het Burgerlijk Wetboek
en 2 van de wet van 29 juni 1955 tot wijziging van de wet van 30 april 1951 op
de handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds, doordat het besti'eden vonnis verklaard heeft << dat niet meer behoeft te
worden onderzocht, zoals de eerste rechter gedaan heeft, ten gronde, of de << Brasserie Piedbamf ll, daar zij het gehuurde
niet voor het drijven van een kleinhandel
doen dienen had. en noch eigenares noch
huurster van het handelsfonds was, desniettemin de bepalingen van de wet van
30 april 1951 vermocht, in te roepen, en
evenmin of het principe van het recht
van de << Brasserie Piedbamf ll on de uitwinningsvergoeding, hetwelk door de
rechter aangenomen is (vonnis van 29 januari 1953) en in feite door Geenen erkend is (tenuitvoerlegging van dat von"
nis), het gezag van het gewijscle met
zich bracht ten aanzien van het recht
van eiseres - hier verweerster - om de
bijvergoeding te eisen ll, onder overweging,
enerzijcls, << dat de wet van 29 juni 1955
immers seclertdien de wet van 30 april
1951 gewijzigd heeft, clat zij niet enkel
van toepassing is << op de lopencle huurovereenkomsten ll, cloch ook op de hangencle zaken, dus op onderhavige zaak,'
clat zij onbetwistbaar de << Brasserie Pieclbamf ll in beginsel rechtigt tot het vorderen van. de uitwinningsvergoeclingen ll,
en, anderzijds, << dat vergeefs zou opgeworpen worden clat zulks niet het geval
kan zijn clan behoudens een einclvonnis
waarbij het recht op de hernieuwing geweigerd is ll omdat << er dient op gewezen
dat het of de vonnissen die in dit opzicht
aangevoerd zijn (beslissingen van 17 december 1952 en 29 januari 1953) aan de
« Brasserie Piedbamf ll << het recht op hernieuwing ll niet geweigerd hebben, maar
het integendeel te haren voordele hebben
bevestigd door te bevinclen dat de uitwinningsvergoecling haar verschulcligd

was ll, en tenslotte beslist << dat volgens
artikel 25 van de wet van 30 april 1951,
gewijzigd door de wet van 29 juui 1955,
de ten deze door de verhuurder te betalen
vergoecling drie jaar huur is (dit is
315.000 fr.) ... ll, dan wanneer, aangezien
voor de toepassing van de wet van 29 juni
1955 in ieder geval de voorwaarde vereist
is, onder meer, dat geen eindvon:nis gewezen is waarcloor het recht op hernieuwing geweigercl - en niet betwist wordt, er niet mocht beslist worden dat
deze voorwaarde ter zake vervuld was,
vermits de voordien gewezen vonnissen,
door te bevinden dat de uitwinni:ngsvergoeding aan verweerster verschulcligcl
was, deze aldus noodzakelijk en definitief
het recht op hernieuwing geweigerd haclden, rekening houdend met de reden die
de verhuurcler tegen de 'aanvraag om hernieuwing had doen gelden, naardien enkel deze weigering heeft kunnen recht-.
vaardigen dat er bevonden wercl dat de
uitwinningsvergoeding aan verweerster
verschuldigcl was, waaruit blijkt dat het
bestreden vonnis, in zover het uitsluitend
op de bepalingen van de wet van 29 juni
1955 gesteund is, buiten de perken waar.in
bewuste bepalingen zulks toestaan aan
deze wet een terugwerkende kracht toegeschreven heeft en derhalve de in het
middel aalfl.gecluide wetsbepalingen heeft
miskend:
Overwegende clat het micldel uitsluitend
doelt op de vordering, ingesteld bij dagvaarding van verweerster van 13 april
1954 en strekkend tot het bekomen van een
bijbedrag bij de uitwinningsvergoeding op
voet hetzij van artikel 16, IV, hetzij van
artikel 25, 3°, van de wet van 30 april
1951;
Overwegende dat dergelijke vordering
door haar voorwerp van een aanvraag om
hernieuwing van de huurovereenkomst
verschilt ;
·
~:-~:erw~gende dat ver":eerster bij in m~i
19o6 gev1seercle conclusies de rechter m
hoger beroep verzocht om toepassing op
onderhavige zaak van de bepalingen van
de wet van 29 juni 1955 welke krachtens
artikel 2 van deze wet op de aanhangige
zaken van toepassing zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis
deze eis met goed recht inwilligt; dat
immers lid 2 van evengemelcl artikel 2 van
de wet van 29 jtmi 1955, waarvan aanlegster de toepassing ten deze vordert,
enkel de aanvraag om huurhernieuwing
beoogt, waaruit volgt clat, zelfs in het
geval clat, zoals bij het middel betoogd is,
de rechter over de grond zou gedwaald
: hebben omtrent het begrip « eindvonnis
waarbij het recht op hernieuwing ge' weigerd wordt )) het dispositief van zijn
beslissing desniettemin zou .stroken met
lid 1 van de overgangsbepalingen van de

-849wet van 29 juni 1955, en, dienvolgens, met
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het'1 middel derhalve niet ontvankelijk is. bij' gebrek aan belang;
Over het tweede middel afgeleid nit de
scheilding 'van de artikelen 1, 2, 2bis, 3,
8, 12, 37 inzonderheid paragraaf 2, 37bis,
37ter, 38, 5o van de wet van 25 maart
1876 welke titel I inhoudt van het voorafga'and bbek · van het Wetboek van
rechtsplegirw in burgerlijke zaken, zoals
zij gewijzigd is door de volgende wetten,
175 tot 185, 424 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, 2 van de wet
van 15 december 1872 welke titels I tot IV
van boek I' van het Wetboek van koophandel bevat, en 29 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, doordat het bestreden vonnis, uitspraak doende over de
bij exploot van 29 october 1954 door verweerder tegen aanlegster ingestelde vordering, het vonnis bevestigd heeft hetwelk
op 16.december 1954 door de vrederechter
van het tweede kanton Luik gewezen is
« ten aanzien van de samenvoeging der za-.
ken», «in zover dit vonnis de vordering
tot tussenkomst en vrijwaring, door Geenen tegen de naamloze vennootschap
« Brasserie des Carmes 11 ingesteld, in beginsel gegrond verklaard heeft 11 en «in zover het de naamlo.ze vennootschap cc Brasserie des Carmes 11 veroordeeld heeft om
aan Geenen de som van 107.100 frank
terug te betalen, en tevens in zover het
over de kosten van de aanleg beschikt
heeft l>, en aldus impliciet doch noodzakelijk de eerste rechter b~voegd bevonden
heeft om van deze vordering kennis te
.nemen, dan wanneer v'erweerder door het
exploot van 29 october 1954 ten principale een vordering ingesteld had welke
strekte tot veroordeling van aanlegster,
een handelsvennootschap, om hem een som
van 107.100 frank met de handelsinteresten vanaf 23 maart 1953, de datum van
de uitgave dier som te betalen, welke
vordering :in generlei opzicht in de bevoegdheid viel, hetzij van de vrederechter, hetzij van de rechtbank van eerste
aanleg, zodat het bestreden vonnis het
heroepen vonnis niet kon bevestigen zonder de onregelmatigheden ervan over te
nemen, en de rechtbank evenmin de zaak
aan zich kon houden ten einde ten gronde
uitspraak erover te doen :
Overwegende dat de door verweerder
gevorderde vrijwaring omschreven was in
een beding van de in 1948 tussen aanlegster en hem gesloten huurovereenkomst
aan hetwelk verweerder een draagwijdte
toeschreef die aanlegster betwist ;
Overwegende dat naar luid van artikel 3, 1°, van de wet van 25 maart 1876,
de vrederechter bevoegd is om kennis te
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nemen van alle geschillen ter zake van
huishuur;
Overwegende dat nit het bestreden vonnis en uit de stukken waarop het hof
vermag acht te slaan blijkt dat het litigieuze contract enkel betrekking had op
de verhuring van een onroerend goed aan
aanlegster ;
Waaruit volgt dat het middel naar
recht faalt;
'
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 884, tweede lid, 1134, 1135
en 1640 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis verklaart
dat cc waar het geldt te oordelen of de
cc Brasserie des Carmes >> Geenen de waarborg verschulc1igd is welke deze vordert,
geheel de vraag neerkomt op de uitlegging van de in februari 1948 tussen hen
tot stand gekomen huurovereenkomst,
naardien geen twijfel erover heerst dat
deze overeenkomst ononderbroken tussen
partijen van kracht is gebleven, wijl de
cc Brasserie des Carmes 11 in rechten de nakoming ervan gevorderd en bekomen heeft
zonder alstoen het minste voorbehoud te
maken en met voile kennis van de uit~
winning welke de Brouwerij Piedbamf opgelegd werd mits deze overeenkomst
het vonnis van 29 januari 1953 schadeloos
te stellen l>, en dat deze overeenkomst
aanlegster verplicht tot het kwijten van
alle kosten die moeten worden gemaakt
cc om de uitwinning en het vertrek van
de vorige huurders te verkrijgen, op
voorwaarde enkel dat die kosten een karakter van noodzakelijkheid vertonen >l,
en tenslotte beslist, enerzijds, cc dat zulks
ter zake het geval was, nu de litigieuze
som door Geenen aan de cc Brasserie Piedbceuf 1> enkel ter voldoening aan een rechterlijke beslissing betaald is 11, en, anderzijds, dat cc de vergoecling wegens niet
vervulling van het voornemen client gerekend te worden in de kosten die de
« Brasserie des Carmes 11 moet dragen 11,
dan wanneer geen enkele van· de redenen
van het bestreden vonnis een antwoord oplevert op het middel dat namens aanleg. ster in de v66r de rechter over de grond
genomen conclusies ontwikkeld is en volgens hetwelk cc zij in geen geval zou kunnen veroordeeld worden om voor de rekening en in de plaats van Geenen een uitwinningsvergoeding te betalen waarop eiseres, de cc Brasserie Piedbamf 1>, wettelijk
geen aanspraak kon maken 11, aangezien
« zij geen recht had op de hernieuwing van
haar huurovereenkomst, daar de wet van
30 apri11951 haar dit niet toestaat 1>, aanlegster aldus doen gelden hebbend dat
er voldoende middelen bestonden om de
door laatstgenoemde partij :ingestelde eis
te cloen verwerpen, zodat verweerder,
door .van die verweermiddelen. af te zien,

-850het recht verloren had aanlegster aan
te spreken, dan wanneer, subsidiair, vermits de omstandigheid dat aanlegster de
uitvoering van de overeenkomst van februari 1948 bewerkstelligd heeft geenszins
bij haar een verzaking impliceert van het
doen gelden van het door haar v66r de
rechter over de groncl voorgebracht verweermiddel, deze rechter, door blijkbaar
aan te nemen dat het volstaat dat een
rechterlijke beslissing gevallen is opdat de
ter voldoening aan clie beslissing betaalde
sommen het niet zonder noodzaak geworden zijn, in ieder geval de organieke beginselen van de vrijwaring die door de in
het middel aangeduide wetsbepalingen gehulcligd zijn, en tevens de tussen partijen
gesloten overeenkomst miskend heeft, valgens welke beginselen de rechter ertoe gehouden was bovendien te overwegen of er
geen voldoencle micldelen beschikbaar waren welke de gevrijwaarde in staat zouden gesteld heb ben de veroordeling tegen
hem uitgesproken door de rechterlijke beslissing welke hij zou nagekomen zijn te
vcrmijden :
Over het eerste onclerdeel :
. Overwegende dat de rechter, de in het
middel aangehaalde conclusies van aanlegster beantwoordend, erop wijst dat de
in 1948 gesloten huurovereenkomst _opgesteld is in algemene bewoordingen en in
werkelijkheid betrekking lweft, zonder
onderscheicl, op alle kosten welke moeten
gekweten worden om cle uitwinning van
verweerster te verkrijgen, mits die kosten een karakter van noodzakelijkheid
vertonen;
Overwegende dat uit de bij de voorziening gevoegde conclusies niet blijkt dat
aanlegster zich v66r de rechter over de
grond beroepen heeft op een vervallen
zijn van verweerder ten aanzien van zijn
recht op de vrijwaring; dat onder deze
voorwaarcle het bovenaangehaalde antwoord voldoet aan de vormverplichting
gesteld dom; artikel 97 van de Gronclwet
van hetwelk dit onderdeel· van het middel schending inroept; dat dit onderdeel
feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat in dit onderdeel, het
middel, zonder de door het bestreden vonnis gegeven uitlegging van de overeenkomst te critiseren, betoogt dat, waar
hij beslist dat de kosten waarvan verweerder de terugbetaling vordert een karakter van noodzakelijkheid vertonen, om
de reden dat zij betaald waren ter voldoening aan een rechterlijke beslissing,
de rechter over de grond de artikelen 884,
1640, 1134 en 1135 van het Burgerlijk
W etboek geschonden heeft ;
Overwegende dat, in zover het de scherrding van de artikelen 884 en 1640 van het

Burgerlijk Wetboek, die aan de open.bare
orde vreemd zijn, inroept, het middel
nieuw en derlialVe niet ontvankelijk i.s;
Dat, in zover het middel de schen.ding
van de artikelen 1134 en 1135 van . het
Burgerlijk Wetboek doet gelden, de reehter in hoger beroep, na in zijn beslissing
erop gewezen te hebben dat aanlegst~r de
nakoming van de overeenkomst in reehten
gevorderd heeft, zonder voorbehoud te
maken en met voile kennis van de vergoeding die de « Brasserie Piedbceuf l> verscliulcligd was om dezer uitwinning te verkrijgen, vaststelt dat liet voornemen van
partijen geweest is alle ten gevolge van
die uitwinning te kwijten schadeloosstellingen aanlegster ten laste te leggen, voor
het geval dat zij dank zij de uitwinning
van de << Brasserie Pied!mmf >> het onroerend goed moelit betrekken;
Dat de rechter aldus beslist dat, wa·a1·
zij het voordeel van de overeenkomst vordei·de waarbij te haren laste de terugbetaling van de uitwinningsvergoecling beclongen was ;op een tijdstip toen zij wist
dat het rec)lt van de << Brasserie Pieclbamf ll op een uitwinningsvergoeding erkend was, en waar zij in dit opzicht generlei voorbehoud maakte, aanlegster impliciet het karakter van nooclzakelijkheicl
van de betaling van clie vergoeding· door
verweerdei", en dienvolgens, de verplichting yoor liaar ze hem terug te betalen,
aangenomen had;
Dat, door aan de overeenkomst die partijen bindt de gevolgen toe te kennen
welke zij wettelijk tussen lien voortbraclit
in de met redenen omklede uitlegging
welke het ervan verstrekt en welke het
onder meer steunt op de handelwijze van
aanlegster toen zij de nakoming ervan
vorclerde, het bestreden vonnis . de bindende kracht ervan niet miskend heeft;
Dat liet tweecle onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden ;
·
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegster tot de kosten, uitgezonderd de kosten van de
memorie van wederantwoord welke verweerster ten ·1aste gelegd worden.
19 juni 1958. - 1" kamer. - Voo1·zitter,
H. Bareel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Louveaux. Gelijklu.iclende concMtsie, H. Delange, advocaat-generaal. Pleiters, HH. Van
Ryn, De Bruyn en Simont.
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VERHURING VAN ZAKEN.-

PACIIT.0PZEGGING DOOR DE VERHUURDER GEGEVEN,
VERBOD EEN NIEUWE OPZEGGING TE GEVEN

·---~----

-851MINDER \))AN DRIE JAAR NA DE BETEKENING
VAN EEN ljiET DOOR DE RECHTER GELDIG VERKLAARDE ioPZEGGING. VERBOD ZELFS IN DE
LOOP VAN,DE EERSTE TERMIJN VAN INGEBRUIKNEMING V~N RET VERHUURD GOED TOEPASSELIJK.

Het verboa aan de verpaohter van een
landbo~twgoed doo1· lid 3 van het a1·tikel 1776 .van het Bm·gerlijlc Wetboelc
gedaan aan de paohter een nie1twe opzegging te geven m·inder dan dTie jaar
na een n·iet doo1· de reohter geldig verlclaarde opzegging heeft een algemene
draaglcraoht en is, dienvolgens, toep'asselijlc zelfs in de loop van de ee1·ste teTrnijn van ingebntilcneming van het
goed (1).
(DELAIVE, T. DIMANCHE-RIFFONT.)
ARRES1'.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 october 1957 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant, in hoger beroep uitspraak doende;
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat,
de rechtsvoorganger van aanlegger aan
de. verweerders opzegging gedaan hebbend, de geldigverklaring van clie opzegging niet aangevraagd werd;
Dat, min dan drie jaar na bewuste opzegging, dit is op 28 april 1956, aanlegger
op zijn beurt een opzegging aan verweerders betekende tegen 30 april 1958, dit is
tegen de datum van verstrijking van de
eerste termijn van negen jaar van de
landpacht tussen zijn rechtsvoorganger en
de verweerders gesloten ;
Dat, steunende op artikel 1776, lid 3,
van het Burgerlijk W etboek, de rechter
over de grond weigerde recht te doen op
de geldigverklaring van de door aanlegger
ingestelcle vordering tot opzegging, en dit
om reden dat min dan drie jaar verlopen
was tussen de betekening van de niet geldig verklaarde opzegging door de rechtsvoorganger van aanlegger toegestuurd, en
de datum van de opzegging van 28 april
1956, waarvan de geldigverklaring aangevraagd was;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1775 (artikel 14 der
wet van 7 juli 1951 en artikel 1 der wet
van 15 juni 1955) en inzonderheid 1775,

(1) Raadpl. Parl. Besch., Senaat, 1947-1948,
nrs 61 en 158 (Pasinomie, 1951, biz. 621 en
638); Pa•·l. Hand., Senaat, 1950-1951, biz. 1501
en 1502, verklaringen van de HH. Derbaix,
verslaggever, en Rolin; DE CLERCK en LEFERE,
Het nieu10 statuut in zake landpacht, 1952,
nr 132.

lid 1, 5, 7 en 8, 1776 (artikel 15 der wet
vim 7 juli 1951) en inzonderheid 1776, lid 3,
van het Burgerlijk Wetboek, 20 en inzonderheid 20, 1, der wet van 7 juli 1951
houdende wijziging van de wetgeving betreffende de lanclpacht, doordat, daar bewezen is dat aanlegger door een opzegging van 28 april 1956, aan de litigieuze
landpacht een einde heeft gemaakt voor
het verstrijken van de eerste gebruiksperiode die op 1 mei 1948 begonnen was
door het voornemen te uiten zelf het verpachte goecl in bedrijf te nemen, het bestreclen vonnis uitspraak doende zo door
eigen redenen als door overneming van
de motieven van de eerste rechter, weigert recht te doen op de eis tot geldigverklaring van voornoemde opzegging,
onder voorwendsel dat deze gedaan werd
min dan drie jaar na de betekening van
een eerste niet geldig verklaarde opzegging, door de vorige eigenaar aan de verweerders geclaan en dat, bij toepassing
van artikel1776, lid 3, van het Burgerlijk
Wetboek, de nieuwe opzegging niet kon
geldig verklaard worden, clan wanneer
cleze bepaling slechts van toepassing is bij
de verlengde verhuring voor onbepaalcle
duur bij de verstrijking van de tweede
gebruiksperiode en de opzegging dus niet
betreft die gegeven is, zoals in onclerhavig
geval, ten einde aan de verhuring voor het
verstrijken van de eerste gebruiksperiode
een einde te maken :
Overwegencle dat artikel1776, 'lid 3, van
het Burgerlijk Wetboek luiclt : « Werd de
opzegging. door de rechter niet geldig verklaard dan kan een nieuwe opzegging pas
drie jaar na de niet geldig verklaarde opzegging geclaan worden ll ;
Overwegencle dat deze bepaling een algemene draagwijdte heeft; dat ze niet
alleen het geval bedoelt waarin de partijen zich in een periode van tweecle huurverlenging bevinden na verstrijken van de
tweecle gebruiksperiode, cloch ook van
toepassing is ingeval de partijen zich in
de loop van de eerste periocle of van de
tweecle periocle van negen jaar bevinden;
Dat uit cle voorbereiclende werkzaamheden van de wet en inzonderheid uit het
aanvullend verslag der Verenigde Commissies voor landbouw en voor justitie
van de Senaat blijkt, dat de wil van de
wetgever, wanneer hij artikel 1776, lid 3,
uitgevaarcligd heeft, was de vachter gedurencle een minimum van drie jaar te beschermen tegen elke nieuwe opzegging,
onverschillig van waar ze zou komen en
de redenen welke deze zouden wettigen ;
Dat de ingeroepen reden zowel gelclt ingeval de partijen zich bevinden in de
overeengekomen periocle van werking van
de pacht of in periode van wettelijke verlenging voor bepaalde duur, als in geval
zij zich bevinden in periocle van wette-
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-852lijke verlenging voor onbepaalde termijn;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ven op het. aan de andere kant van de
rijweg gelegen rijwielpad ll en dat « welke
de onvoorzichtigheid van het slachtoffer,
hier verweerder, ook is kunnen wezen, het
ongeval ten dele te wijten is aan de onop20 juni 1958. - 1• kamer. - Vo01·zitter, lettendheid van aanlegger, a an 1zijn voor
H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slag- de plaats te hoge snelheid en aan de mageve1·, H. Piret. - G-elijkluiclende con-· nier waarop hij de bocht links ingereden
cl1tsie, H. Hayoit de Termicourt, procu- is ll, dan wanneer deze redenen het punt
reur-generaal. - Pleite1·s, HH. Simont en in het onzekere laten waarom verweerder
als voetganger client te worden aangezien
Ansiaux.
en zij in elk geval geen antwoord opleveren op het middel dat door aanlegger bij
conclusies voorgebracht en hieruit afgeleid
is dat, wanneer hij de rijweg overstak,
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verweerder, in strijd met zi.iri beweringen,
zijn rijwiel niet met de hand voortduwde
MIDDELEN VAN VERBREKING. -IN doch het bereed, zoals bewezen is door
de aard van de beschadigingen, de positie
BURGERLIJKE ZA'KEN. VASTSTELLING DOOR
van het rijwiel en de 'gewonde na het onHET ARREST GEDAAN ZONDER DE CONCLUSIES
TE BEANTWOORDEN. - ANDERE VASTSTELLIN- geval en· de manier zelf waarop dit ongeval zich voorgedaan heeft, waaruit volgt
GEN VAN HET ARREST WEL'KE WET'fELIJK HET
dat de bestreden beslissing niet naar het
DISPOSITIEF RECHTVAARDIGEN. MIDDEL AFvereiste van artikel 97 van de Grondwet
GELEID UIT DE ONTSTENTENIS VAN BEANTWOORmet reclenen omkleecl is :
DING VAN DE CONCLUSIES.
MIDDEL NIET
ON1'VANKELIJK.
In zover het middel schencling van de
Is van belang ontbloot, en dienvolgens artikelen 1.382 en 1383 van het Burgerlijk
niet ontvanlceli.ilc, het middel dat aan W etboek doet · gelden :
het arrest verwijst een vaststelling ueOverwegende dat, aangezien het middaan te hebben zonrler de conclltsies van del niet aanduidt waarin het bestreden
aanlegger omtrent clit p1mt te beant- arrest bewuste wetsbepalingen zou gewoorden, terwijl andere vaststellingen schonclen hebben, het niet ontvankelijk
van het arrest wettelijlc het dispositief is;
rechtvaardigen (1).
In zover het midclel schencling van artikel 97 van de Grondwet doet gelden :
(MOLDEHEZ, T. VAN EESBEEK.)
Overwegende dat aanlegger verklaarde
dat verweerder de rijweg overgestoken
AHHEST.
had per rijwiel en niet, zoals deze verklaarde, te voet en zijn rijtuig bij de
HET HOF ; - Gelet op het bestreden hand voerend;
arrest, op 7 augustus 1!.1!)7 gewezen door
Overwegende dat het arrest laat gelden
het Hof van beroep te Brussel ;
dat verweerder bedoelde w,eg te voet overOver het middel afgeleid uit de scherr- gestoken heeft, doch dat het eraan toeding van de artikelen 97 van de Grand- voegt dat « welke onvoorzichtigheid van
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet- het slachtoffer ook is kunnen wezen, het
boek, doordat het bestreden arrest, onder ongeval ten dele te wi.iten is aan de
wijziging van het beroepen vonnis, aan- onoplettendheid van aanlegger, aan zijn
legger voor de helft voor de schadelijke voor de plaats te hoge snelheid en aan
gevolgen van het ongeval verantwoorde- de manier waarop hij de bocht links inlijk verklaart, om de redenen dat, « zoals gereclen is ll, dat het tenslotte zegt dat.
de eerste rechter terecht erop wijst, er vermits deze laatste fouten tenminste
nit door de verbalisanten opgemaakte even ernstig zijn als de fout welke het
tweede plan blijkt dat aopelant, hier ver- slachtoffer heeft kunnen begaan, de verweerder, de verplichting miskend heeft antwoordelijkheid bij helften moet worwelke hem opgelegd was door artikel 22, den verdeeld ;
Overwegende dat uit cleze redenen af
3°, van het reglement van 1 februari 1.934
de rijweg haaks op zijn as over te steken te leiden valt dat, volgens het hof van
om zich, zoals hij van zins was, te bege- beroep, zelfs in de onderstelling dat de
bewering dat verweerder per rijwiel reed
juist is, aanlegger wegens de door hem
(1) Verbr., 27 januari 1955 (Bull. en PAsrc.,
begane fouten en de zwaarte dier fouten
1955, I, 553). Zo ook voor het middel afgeleid de uit de botsing gesproten schacle ten
uit de dubbelzinnigheid van het op de conclu- belope van de helft client te vergoeclen;
sies gegeven antwoord (verbr ., 19 december
Dat, aangezien deze beschouwing van
1955, Arr. Verb1·., 1956,. blz. 305).
het arrest wettelijk het dispositief recht-

-853vaardigen, het middel van belang ontbloot en dienvolgens niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 juni 1958. - 1• kamer. - Voonritter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Bayot. - Gelijleluidende oonolusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleitm·s, HH. Simont
en DeBruyn.
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ONDERHOUD. - ScrruLDENAAR VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD, IN HOGER BEROEP
STAANDE HOUDENDE DAT DE EERSTE RECH'l'ER
MET DE WERKELIJKE FINANCIELE TOESTAND
GEEN REKENING GEHOUDEN HEEFT. - SCHULDENAAR EEN LAGERE UI'l1:CERING AANBIEDENDE.
- ARRES'l' RET BELACHELIJ:K KARAKTER VAN
RET AANBOD VASTSTELLENDE EN VERKLARENDE
DAT UI'l' DE AAN DE RECHTER IN BEROEP OVERGELEGDE GEGEVENS BLIJKT DAT DE EERSTE
RECHTER EEN OORDEELKUNDIGE RAMING GEDAAN HEEFT. - PASSEND ANTWOORD.

zouden hebben na te gaan of het al dan
niet wettig is voor de echtgenoot welke
het slachtoffer is van gewelddaden, mishandelingen of beledigingen van erge
aard, de echtscheiding te vorderen, dan
wanneer die omstandigheden eens bewezen 'met het karakter dat de wet vereist,
de rechter gehouden is er recht op te
doen, ofwel willen vermoeden heeft dat de
gedraging van de man voor de toekomst
uiet zou verbeteren, vermoeden dat het
Burgerlijk Wetboek van de hand wijst
door te eisen dat de feiten welke een oorzaak tot echtscheiding uitmaken thans
zouden bewezen zijn, dat het arrest, bijgevolg, de draagwijdte van voornoemde
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
heeft miskend, dat het in elk geval, door
gebrek aan duidelijkheid, het toezicht van
het hof van cassatie belet heeft en aan
de grondwettelijke verplichting met redenen omkleed te zijn te kort is gekomen :

Overwegende dat, zo nit de motieven
van het bestreden arrest als uit die van
het vonnis waartegen beroep en waarnaar
het arrest uitdrukkelijk verwijst, blijkt
dat, om de echtscheiding wegens beledigingen van erge aard ten vo01·dele van de
verweerster toe te laten, het hof van beOp oonolttsies waarbi.j aanlegger in verroep hierop gesteund heeft dat door de tijbrelcing, v66r de reohte1· in beroep,
dens het rechtstreeks onderzoek ingewonstaande hield dat de ttitleering tot onnen getuigenissen duidelijk bewezen is
derhoucl cloor hem versohuldigd door de
dat « in de loop van het huwelijksleven,
eerste 1·eohte1· bepaald geweest was zonen in het bijzonder in de loop van de jader inaohtneming van zijn wm·kelijlce · ren 1950, 1951 en 1952, aanlegger ten opinlcomsten en een pensioen van een lazichte van zijn echtgenote (hier verweerge1" bed·ra.q armbood, geett een passend ster) striemende beledigingen, in gemene
antwoo1·d het arrest dat vaststelt, enerwoorden uitgedrukt heeft, dit voor derden
zijds, dat het belaohelijlc lcaralcter van
en zelfs voor hun kinderen >> en hierop dat·
dit aanbod hientit blijlct dat aanlegger geen enkele van de door aanlegger aangezelf, in eerste aanleg, een veel hogere
voerde omstandigheden van aard is, zijn
nitleering tot levensonderhoud aangebo- erg beledigende houding en zijn heilloze
den heett en, anden:ijds, dat uit de aan
oplopendheid jegens de verweerster, die
de reohter in beroep overgelegde gegevolstrekt onberispelijk was, te rechtvaarvens blij let dat de dom· de eerste 1"eohdigen of zelfs te verklaren;
ter gedane 1·aming oordeellcundig is.
Overwegende dat deze beschouwingen
het door het middel bestreden dispositief
(AN'l'ITCH, T. KERSCHGENS.)
wettelijk rechtvaardigen; dat daaruit
volgt dat voornoemd middel, dat slechts
een overbodige reden van het arrest criARREST.
tiseert, · bij gebrek aan belang niet ontHET HOF; - Gelet op het bestreden vankelijk is;
arrest, op 29 juni 1957 gewezen door het
Over het tweede middel, afgeleid nit de
Hof van beroep te Brussel;
schending van de artikelen 1317 tot 1322
· Over het eerste middel, afgeleid uit de van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de
schending van de artikelen 231, 259, 260 en Grondwet, doordat, tekort komend aan
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de plicht welke de rechter heeft zijn bede Grondwet, doordat, om de eis tot echt- slissing op redenen te steunen welke bij
scheiding in te willigen, het bestreden ar- de door partijen ingeroepen middelen pasrest hierop gesteund heeft dat aanlegster, sen, het bestreden arrest het middel niet
verweerster in cassatie, « niet kan veroor- beantwoord heeft dat aanlegger, om de
deeld worden om zonder einde ... de erg be- overdrevenheid van de gevorderde uitkeledigende houding en de heilloze oplo- ring tot onderhoud te bewijzen, nit het
pendheid van haar man te verdragen, dat feit afieidde « dat uit de door het sequeshet arrest aldus een beroep heeft willen ter, op 8 januari 1954 aangeduid ten verdoen op een vermogen dat de rechtbanken zoeke van gei:ntimeerde, verschafte bij-

-854
zonderheden blijkt dat de bosexploitatie
te Gabenge over het dienstjaar 1955, gelet
op de nitgaven en afschrijvingen een verlies van· ongeveer 130.000 frank, en voor
het dienstjaar 1956 een verlies van
619.848 frank heeft nitgewezen >> :
Overwegende dat aanlegger voor het hof
van beroep staande hield dat het bedrag
der ·nitkeringen tot onderhond voorlopig
aan de verweerster toegekend, voor haar
en voor de kinderen van partijen, door de
eerste rechter vastgesteld werd rekening
gehonden met een :financHHe toestand van
aanlegger die met de werkelijkheid niet
strookt; dat hij preciseerde dat hij over
een effectenportefeuille, liggend geld,
goudstukken, drie onroerende goederen
waarvan een te Leopoldstad en eindelijk
over een bosexploitatie genoemd te Gabenge beschikte; dat voornoemde bosexploitatie volgens bericht van het voor die
exploitatie aangeduide sequester, nit hoofde van nitgaven en afschrijvingen, over
de dienstjaren 1955 en 1g56 respectievelijk
met een verlies van 130.000 frank en
619.848 frank afgesloten werd; dat echter
nit de conclnsies van aanlegger blijkt ·dat
gezegde afschrijvingen en nitgaven niet
gedaan werden;
Overwegende dat het arrest, enerzijds,
i·eleveert dat het bespottelijk karakter
van het door aanlegger in hoger beroep
gedaan aanbod hieruit volgt dat hij in
eerste aanleg aanbood aan de verweerster
een rnim hogere uitkering tot onderhond
te storten;
Dat het arrest, anderzijds, vaststelt
dat uit de aan het hof voorgelegde bestanddelen blijkt » dat de eerste rechter
de inkomsten en behoeften van partijen
wijs heeft geschat, dit wil zeggen dat die
schatting overeenstemt met het geheel
van de aan het hof van beroep onderworpen elementen en wat de inkomsten van
aanlegger en wat de behoeften van de verweerster en van hun kinderen betreft;
<<

Dat het middel feitelijke
mist;

grondslag

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
20 jnni 1958. - 1• kamer. - Voorzitter,
H. Wouters, eerste voorzitter. - Verslaygever, H. Bareel. - Gelijklttiflenfle conclusie, H. Raoul Hayoit de Termiconrt.
- Pleiters, HH. Demeur en Pirson.
(1) (2) (3) en (4) Zie noot met dezelfde nummering onder dit arrest in Bttll. en PASIC.,
1958, I, 1181.
(2) Verbr., 22 maart 1888 (B1tll. €n PAsic.,
1888, I, 129); 17 juli 1899 (ibifl., 1899, I, 342~;
22 maart 1905 (ibid., 1905, I, 176).
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1°

BEROEPSGEHEIM. GENEESKUNDIG
GEHEU.L UITGEBREIDHEID.

2°

BEROEPSGEHEIM. GENEESKUNDIG
GEHEIM. GETUIGENIS VOOR RET GERECHT.
00NTROLE VAN DE RECH'l'ER.

3°

BEROEPSGEHEIM. GENEESREER. GETUIGENIS VOOR RET GERECHT. MATERIEEL FElT VAN ELK GEREIJ\1 KARAKTER ONTBLOO'l', GEEN GENEESKUNDIG GEREIM.

4°

BEROEPSGEHEIM. GENEESKUNDIG
GEHEIM. :MEESTER VAN HET GEREIM DIE
DE GENEESHEER VAN DE PLICHT TOT GEHEIMHOUDING ONTHEFT. GEEN VERPLICHTING
VOOR DE GENEESREER RET GEREIM VOOR RET
GERECHT BEKEND TE MAKEN.

5° . VERANTWOORDELIJKHEID

(BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
0HIRURG DIE NAGELATEN REEFT TWEE
PROPPEN UI'l' DE BUlK VAN DE PATIENTE,
WELKE HIJ GEOPEREERD HAD, WEG TE NEMEN.
0NTSTENTENIS ALS EEN BEROEPSSCHULD
UITMAXENDE BESCHOUWD. llEOORDELINH,
IN FEITE, VAN DE OMSTANDIGHEDEN WELKE
DEZE ON'l'STEN'l'ENIS TEWEEGGEBRACHT REBBEN.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

1° Het be1·oepsgeheim van fle geneesheren
betTeft slechts feiten geheim 1tit hun
aanl of, uitflntlckelijlc of stUzwijgenfl,
aan fle geneesheer toevertrouwrl in fle
uitoefening van zijn be1·oep (1). (Straf-

wetboek, art. 458.)
2° Het behoort fle rechteT toe na te gaan
of, op fJTOnrl van fle ve1·zamelrle bewijselementen, het stilzwijgen in acht
genomen (loor een geneesheer die eTtoe
r1e1·oepen worflt voor het gerecht te getuigen, n·iet van zijn floel afgewencl
wonlt en flam· het geheim lcaralctm· van
fle j'e'iten nopens flewellce hij veThoorfl
wo1·flt gerechtvnn1·fligd is (2). (Wetboek

van strafvordering, art. 80, 157, 189 en
304; Strafwetboek, art. 458.)
3° De geneeshee1·, ertoe ge1·oepen vom· het
ge1·echt te getnigen mag niet weigeren te
qetn·igen, het beroepsgeheim inroepenfle
betreffenfle een mnte1··ieel j'eit, vnn elk
geheim lcn1·alcter ontbloot, zelfs inflien
(lit feit hem in fle uitoefening van zijn
be1·oep teT lcennis yelcomen is (3). (Wet-

boek van strafvordering, art. 80, 157,
189 en 304; Strafwetboek, art. 458.)
4° De omstnnfligheicl flat (le patient, meester van het gehehn, fle geneesheer vnn
de plicht tot r1ehe·imho1tfling van hetgeen hij hem toevertrouwa heeft antheft veTplicht fleze niet, zelfs voor het
gerecht, feiten lcenbnn1· te ·malcen floo1·
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wetboek, art. 458.)
5° De feitem·echte·r beoordeelt soeverein
in fe'ite de omstandJigheden wellce beschouwd worden als een bemepsfo!tt
witma.Tcende en ten gevolge van dewellce
een chirurg nagelaten heett twee. proppen uit de b1tilc van de patiente, wellce
hij ueoperee1·d had, weg te nemen.
(BILLER, LERICHE EN MANSY,
T. NINANE EN DEMEULDRE.)
ARRES1'.

HET BOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 16 december 1957 en 7 januari 1958 gewezen door bet Hof van beroep te Brussel ;
I. Aangaande de voorzieningen, door
Biller en Lericbe tegen het arrest van
16 december 1957 ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scbencling van de artikelen 80 en 157 van
het Wetboek van strafvorclering, 458 van
bet Strafwetboek, doordat bet bestreden
arrest aanlegger tot een geldboete veroordeelt ter zake van, zicb bescbouwend
als door bet beroepsgeheim gebonden
geweigerd te hebben in recbten getuigeni~
af te leggen, en, om aldus te beslissen
bierop steunt dat ten deze de inroeping
van bet beroepsgebeim niet gerechtvaarcligd is om de onderscheiden volgencle redenen : 1 o aanlegger is door zijn cliente
, van gebeimhoucling ontslagen geworden,
' 2° een geneesbeer, zelfs _wanneer bij van
de verplicbting tot gebeimbouding ontslagen is door de meester van het gebeim
blijft vrijelijk oordelen of bij spreke~
mag of niet, clocb zijn beoordelingsmacbt
bestaat slecbts indien de mogelijkbeicl
aanwezig is dat de openbaring van bet
gebeim nadeel kan berokkenen aan de patient zelve, betzij in zijn eer, hetzij in
ZIJn belangen, hetzij in zijn gevoelens
van genegenheicl, 3° ten deze geldt het
niet een geheime zaak te ontbullen die
aanlegger als geneesheer noodzakelijkerwijze toevertrouwd is, docb te getuigen
over bet bestaan van een materieel feit
(de abnormale aanwezigheid van twee compressen in bet abdomen van de cliente)
welk feit het bof van beroep beschouwd
heeft als « toevallig >> en << op zicbzelf
vreemd aan iecler aandoening van de
zieke >> en waaromtrent bet acht dat het
uls zodanig generlei geheim karakter vertoont dat van zulke aard is dat het de geheimhouding in het belang van de patiente
of in dat van het beroep van geneesheer
wenselijk maakt >>, 4° «de geneesheer
(1) Verbr., 22 maart 1926 (Bttll. en PAsrc.,
1926, I, 31()) en 15 maart 1948 (A1·r. Yerbr.,
1948, biz. 149).

uitoefening van hun stuat of hun beroep
niet enkel het recbt, cloch de plicht heeft
het beroepsgeheim prijs te geven telkens
als het boger belang van zijn client op
het spel staat >>, 5° de hoven en rechtban-_
ken de plicht hebben « toezicbt te voeren
op bet gebruik clat de geneesheer, welke
getuigenis client af te leggen, van het beroej)sgebeim wil maken, in clier voege dat
die getuige geen misbruik ervan maakt
door te weigeren onder ede te deponeren
over vragen welke dat geheim niet zou
dekkeri >>, dan wanneer, 1° in geval het,
zoals ten deze, een geneeskundig geheim
geldt, dit wil zeggen een feit waarvan de
geneesbeer kennis gekregen heeft in de
uitoefening of ter gelegenbeid van de uitoefening van zijn beroep, bet op de geneesheer, en enkel op hem, rust in geweten te om·delen of hi.i dat feit al dan
niet in rechten mag kenbaar maken,
naardien de recbterlijke overheid in zulk
geval geen hoedanigheid heeft om zich in
zijn plaats te stellen om te oordelen of
het feit nopens hetwelk de geneesheer
verzocht is getuigenis af te leggen ja of
neen vreemd is aan de aandoening waaraan de zieke lijdt en ja of neen een geheim karakter vertoont waarva1;1 de openbaring de patient nadeel kan berokkenen, en, 2° de verplichting tot geheimhoucling bij de geneesbeer voortvloeit uit
beschouwingen van· algemeen belang die
afgeleid zijn uit de nooclzakelijkheid dat
eenieder onder het geheim van de- volstrekte vertrouwelijkheid moet kunnen
verzoeken om de zorgen welke zijn toestand vergt, - waardoor bewuste verplichting waarlijk een karakter van openbare orde verlangt, met dit tweevoudig
gevolg, enerzijcls, clat de geneesheer zich
kan beschouwen als in geweten tot geheimbouding verplicht, ook al verzocht
de meester van het geheim hem zelf om
openbaring ervun, en, anderzijcls, dat het
belang dat de client eventueel bij bet
openbaren van het geheim zou kunnen
bebben niet kan worden aangezien als op
zichzelf een genoegzame grond opleverend
om de geneesheer tot spreken te verplichten:
Overwegencle dat, nit kracht van een
funclamenteel beginsel dat in strafzaken
door de artikelen 80, 157, 189 en 304 van
het Wetboek van strafvordering gebulcligcl en bekrachtigd is, de getuigen die
geclagvaard zijn om in rechten te verschijnen, getuigenis moeten afleggen over
de hun ter kennis staande feiten;
Overwegende dat, ul mogen de personen
die krachtens artikel 458 van bet Strafwetboek door !J,un staat of hun beroep
tot gebeimhouding verplicbt zijn zich ervan verschonen uitleg te verstrekken over
de feiten welke hun toevertrouwd zijn of
over de geheime feiten welke hun in de
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van de algemene regel evenwel client beperkt te worden binnen de grenzen van de
vereisten van maatschappelijk belang die
de grond en de rechtvaardiging van die
afwijking opleveren ;
Overwegende dat de geneesheren voorkomen onder de noodzakelijk in vertrouwen te nemen personen aan wie artikel 458 de verplichtirtg oplegt het geheim
te bewaren over alles waarvan zij aldus
in de uitoefening van hun functies kennis
hebben gekregen of om reden van het vertrouwen dat hun op grond van hun beroep
geschonken wordt;
Dat deze verplichting van openbare
orde en de immuniteit die met betrekking
tot het getuigen in rechten ernit voortvloeit, berusten, wat de geneesheren aangaat, op de noodzaak het volste veiligheidsgevoel in te boezemen aan diegenen
die zich aan hen moeten toevertrouwen,
en aldus elke patient de zorgen te verzekeren die zijn gezondheidstoestand vereist, welke de oorzaak ervan ook zij ;
Dat, aangezien het beroepsgeheim enkel
slaat op feiten die uiteraard geheim zijn
ofwel uitdrukkelijk of stilzwijgend de geneesheer toevertrouwd worden, men het
doel der wet zou voorbijstreven en de
wil van de wetgever zou miskennen wanneer men de vrijstelling van het getuigenis afleggen in rechten uitbreidde tot
feiten welke dergelijk karakter niet hebben;
Overwegende dat aan de vrijstelling van
het getuigenis afleggen een onbeperkte
draagwijdte toe te kennen, zoals aanleggers zouden willen, geen regel van maatschappelijk belang meer zou uitmaken,
doch zou voorkomen als een voorrecht ten
bate van een categorie personen; dat zij,
aldus begrepen, tot gevolg zou hebben dat
de door iedere geneesheer begane misdrijven ongestraft zouden blijven ingeval
aileen zijn confraters daarvan getuigen
zouden zijn geweest of ze zouden ontdekt
hebben ter gelegenheid van het uitoefenen
van hun beroep;
Overwegende dat het aan de rechter
toebehoort na te gaan of, volg-ens de ingewonnen bewijselementen, het stilzwijgen
dat een geneesheer bewaart die in rechten
client getuigenis af te leggen niet van zijn
doel afgewend wordt en onder meer niet
ertoe strekt de schuldige handelingen van
een denle te dekken ;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst « dat de dokters Biller en Leriche, regelmatig als getuigen v66r het hof
van beroep gedagvaard, geweigerd hebben
te antwoorden op de vraag welke hun
gesteld is nopens het ontdekken door hen
van compressen in de buik van hun patiente >>, en hen deswege veroordeelt op
grond dat het voor hen niet gold « een

geheime zaak te onthullen... waarvan hun
cliente de geheimhouding zou gewild en
geeist hebben >>, naardien de aan de getuigen gestelde vraag enkel liep « over het
bestaan van een materieel feit ... dat geen
geheim karakter vertoont en dat niet van
zulke aard is dat het de geheimhouding
in het belang van de patH\nte of in dat
van het beroep van geneesheer wenselijk
maakt>>;
Overwegende dat deze in feite soevereine beschouwingen de beslissing wettelijk rechtvaardigen;
Dat het middel, in zover het andere
redenen critiseert welke ten overvloede
gegeven blijken, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, alsmede van de artikelen 163, 195
en 211 van het Wetboek van strafvordering, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt op de voet van artilrel 157 van het Wetboek van strafvordering, zonder aanduiding van de wetsbepaling waarbij de op dergelijk misdrijf
toepasselijke straf is ingevoerd :
Overwegende dat het bestreden arrest
ln zijn redenen erop wijst dat artikel 157
van het W etboek van strafvordering « de
geldboete, bepaald bij artikel 80 van hetzelfde Wetboek oplegt aan de getuige die
een eerste maal niet ingaat op de hem
gedane dagvaarding >> ;
Dat de rechter over de grond mitsdien
de wetsbepaling waarbij de straf ingevoerd is aangeduid heeft, de plaats waar
deze verwijzing geschiedt onverschillig
zijnde;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, alsmecle van de artikelen 80 en 157
van het Wetboek van strafvorclering, en
458 van het Strafwetboek, doordat het
bestreclen arrest aanlegger veroordeelt op
voet van voormeld artikel 157 van het
Wetboek van strafvordering, en, om aldus
te beslissen, onder nieer steunt op de beschouwing dat de geneesheer, « zelfs wanneer hij van de verplichting tot geheimhouding ontslagen is door de meester van
het geheim, vrijelijk blijft oordelen of
hij spreken mag of niet. cloch zijn beoordelingsmacht slechts bestaat indien de
mogelijkheid aanwezig is dat de openbaring van het geheim nadeel kan berokkenen aan de patient zelve, hetzij in zijn
eer, hetzij in zijn belangen, hetzij in zijn
gevoelens van genegenheid, het arrest
overigens aan de hoven en rechtbanken
de bevoegdheid toekennend om « toezicht
te voeren op het gebruik dat de geneesheer, welke getuigenis client af te leggen,
van het beroepsgeheim wil maken, in dier
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voege dat die getuige geen misbruik ervan
maakt door te weigeren onder ede_ te
deponeren over vragen welke dat geheim
niet zou dekken ll, doordat het arrest aldus steunt op tegenstrijdige redenen
welke in feite met een ontbreken van redenen gelijkstaan, naardien de verklaring
volgens welke de geneesheer cc blijft oordelen of hij spreken mag of niet ... ll noodzakelijkerwijze bij hem een soevereine
beoordelingsmacht onderstelt aarigaande
de gepastheid van het spreken of het zwijgen, en juist daardoor iedere mogelijkheid van een op dat punt door de hoven
en rechtbanken uitgeoefende controle uitsluit :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te beslissen dat het de rechterlijke
macht toebehoort na te gaan of het gebruik dat de getuige van het beroepsgeheim maakt met de wet strookt, dit wil
zeggen of de feiten welke hij wil verzwijgen al dan niet door bewust geheim
gedekt zijn, en erop te wijzen dat, in
bevestigend geval, het feit door de meester
van het geheim ontslagen te worden van
geheimhonding hem evenwel er niet toe
verplicht de door het geheim gedekte feiten bekend te maken;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel door Leriche
afgeleid nit de schending van artikel 97
van de Grondwet, alsmede van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek tot regeling van de bewijskracht
der akten, ten deze de door aanlegger in
verbreking v66r het hof van beroep genomen conclnsies, doordat het bestreden
arrest, om aanlegger op voet van artikel 157 van het Wetboek van strafvordering te veroordelen, onder meer gesteund
heeft op de beschouwing dat aanlegger
door zijn clH~nte van het beroepsgeheim
zou zijn cc ontslagen ll en cc dat een geneesheer niet enkel het recht, doch de plicht
heeft het beroepsgeheim prijs te geven
telkens als het hoger belang van zijn
client op het spel staat ll, aldns nalatend
het middel te beantwoorden dat bij conclusies door aanlegger hieruit is afgeleid
dat het beroepsgeheim cc van openbare
orde ll is en dat bijgevolg cc de omstandigheid dat de persoon die schijnbaar het
meeste belang erbij had degene die zijn
vertrouwelijke mededeling ontvangen had
van geheimhouding ontslagen heeft niet
in het minst afdoend is ... ll :
·
Overwegende dat de veroordeling· gesteund is, niet hierop dat aanlegger geweigerd heeft in rechten getnigenis af te
leggen hoewel zijn cliente hem van het
beroepsgeheim ontslagen had, doch hierop
dat het feit waarover hij getuigenis
diende af te leggen door bewust geheim
niet gedekt was ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de voorziening, door
Mansy ingesteld tegen het arrest van
7 januari 1958 :
I. Aangaande de over de pnblieke vordering gewezen beslissing :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 ·van de
wet van 17 april 1878, de voorafgaande
titel inhondende van het Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
waarbij het beroepen von:his bevestigd is,
als bewezen aanziend dat aanlegger nagelaten heeft twee proppen nit de buik
van de patH~nte weg te nemen, aanlegger
uit hoofde van onvrijwillige slagen en
verwondingen veroordeelt tot een geldboete van 2.000 frank - onder toekenning
evenwel van een driejarige schorsing, tot de kosten van de publieke vordering
en tot onderscheiden vergoedingen jegens
verweerders, burgerlijke partijen, hiertoe
achtend, enerzijds, dat het feit nagelaten
te hebben bewuste proppen weg te nemen
in een rechtstreeks en noodzakelijk verband staat met de pijnen welke verweerster naderhand geleden heeft en met
het tweede heelknndig ingrijpen op 31 januari 1955, en dat dit feit een beroepsfout
nitmaakt, en, anderzijds, dat de aanlegger aangewreven fout gelegen is in het
nalaten, v66r het sluiten van de wonde
der operatie, zeer zorgvuldig na te gaan
of geen enkel vreemd lichaam daarin was
gebleven, dan wanneer, eerste onderdeel,
dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn de vaststellingen van de rechters over de grond
die het niet mogelijk maken te bepalen
of aanlegger een font ·begaan heeft wijl
hij in de wonde van verweerster twee
proppen vergeten -heeft of wijl hij nagelaten heeft na te gaan of geen enkel
vreemd lichaam in de wonde was gebleven, waaruit volgt dat het bestreden arrest niet wettelijk met redenen omkleed
is (artikel 97 van de Grondwet), en dan
wanneer, tweede onderdeel, althans, aangenomen dat de vaststellingen van de bestreden beslissing noch dnbbelzinnig, noch
tegenstrijdig zijn, zij evenwel de veroordeling niet kunnen dragen, dat, zo aanlegger weliswaar in beginsel ertoe gehouden was, vooraleer de wonde der operatie
te slniten, zeer zorgvuldig na te gaan of
geen enkel vreemd lichaam daarin was
gebleven, het praktisch niet mogelijk was,
gelet op de omstandigheden waarin de
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het ingrijpen began, deze geheel alleen
stand om de veelvuldige en delicate taken
te vervullen die een keizersnede met zich
brengt, dat het gevaar van een bloedstorting steeds zeer groat is bij een keizersuede, dat de wonde dus met de meeste
spoed diende te worden gehecht, te m:eer
omdat, de operatie onder rachianesthesie
verricht zijnde, de tijd voor de operatie
reeds zelf uiterst beperkt was,- waaruit
volgt dat, aangezien het uitdrukkelijk
erkent dat deze onderscheiden 'omstandigheden op de debatten gebleken zijn, het
bestreden arrest niet zonder schending
van het wettelijk begrip der fout het rranlegger verweten verzuim als foutief kon
aanzien:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat « bij de op 21 november
1954 uitgevoerde keizersnede, beklaagde
nagelaten heeft twee proppen uit de buik
van de patH!nte weg te nemen, dat dit
feit in een rechtstreeks en noodzakelijk
verband staat met de pijnen die zij naderhancl geleden heeft en met het tweede
heelkundig ingrijpen op 30 januari 1955,
dat het voor beklaagde een beroepsfout
uitmaakt;
Overwegende dat deze redenen de veroonleling rechtvaardigen; clat de beschouwing {lat aanlegger verzuimd heeft na te
gaan of geen enkel vreemd lichaam in de
wonde gebleven was, benevens dat zij ten
overvloede gegeven is, gei:mpliceerd wordt
door de aard zelve van de ten laste van
aanlegger gereleveerde fout;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende clat de beoordeling van de
in het middel aangehaalde feitelijke omstandigheden tot cle soevereine beoordelingsmacht van de rechter over de grand
behoort en dienvolgens aan de controle
van het hof ontsnapt;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden;
_En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
2. Aangaande de over de burgerlijke
vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger geen bijzonder middel doet gelclen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanleggers, tot de kosten.
23 juni 1958. - 26 kamer. - Voo1·zittm·,
H. Sohier, voorzitter. V m·slaggever,

H. Valentin. -

G-elijkluidende conelusie,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaaL Pleite1·s,- HH. Van Ryn en Vanderveeren
(deze laatste van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel).
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1°

DUIVEN.- VERBOD A-IILI'l'AIRE DUIVEN TE
DODEN. WET VAN 24 JULI 1923, ARTIKEL 11. BEPALING NIET TOEPASSELIJK OP
DE REISDUIVEN ZELFS DE RING NAAR HET OFFICIEEf, MODEL DRAGENDE.

2°

VERWIJZING NA VERBREKING. IN S'fRAFZAKEN. VEROORDELING VERBROKEN OMDAT DE 'l'OEGEPAS'l'E STRAFBEPALING OP
HET FEI'l' NIET 'fOEPASSELIJK IS. FEI'l' EEN
OVERTREDING OP EEN ANDERE WE'l'SBEPALING
KUNNENDE UITMAKEN. VERWIJZING.

1° De bepaling VlLn artilcel 11 van de wet
van 24 jnli _1923, wellce verbiedt militaire dniven te doden is niet toepasselijlc op reisd1tiven zelfs de ring naar het
ojficieel model door de toegelaten nationnle bond afgeleverd clragende (1).
2° Wannee1· een beslissing vnn veroordel-ing, in strntznlcen gewezen, ve1·brolcen
wordt omdat de door de rechter toeyepaste strafbepnling op- het vaststaand
verlclnard feit niet toepasselijlc is, maar
dat deze een inbre1t-Tc lcnn ttitmalcen op
een nndere wetsbepaling, wordt de verbrelcinrJ -met
verwijzing
uitgesprolcen (2):
(JANSSENS, T. KONINKLIJKE BELGISCHE
DUIVENBOND.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 'maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 11 van de wet van
24 juli 1923, doordat het hof van beroep,
na vastgesteld te hebben dat aanlegger bekend heeft een duif vail de categorie
« reisduiven ll gedood te hebben, hem veroordeelt tot een van de straffen welke bij
voormelde bepaling gesteld zijn tegen de(1) Deze doding kan een inbreuk op andere
wetsbepalingen uitmaken, namelijk op de artikelen 541, 5·57, 5°, en 563, 4°, van het Strafwetboek.
(2) Verge!. verbr., 18 december 1944 en
12 februari 1945 (Arr. Ye1·br., 1945, biz. 65
en 106).
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gene die « militaire duiven kwaadwillig
vangt, -doodt of behoudt », op de voet van
het feit dat de geschoten duif een ring
naar het officieel model, afgeleverd door
de toegelaten nationale bond, droeg, dan
wanneer deze omstandigheid aan dergelijke duif niet de hoedanigheid van militaire duif kan verlenen :
Overwegende dat de wet van 24 juli 1923
betreffende de cc bescherming van de ruilitaire duiven en de beteugeling van het
aanwenden van duiven voor bespieding ll,
bepalingen betreffende de reisduiven inhoudt, naardien zulke duiven in geval van
o01·log militaire duiven kunnen worden;
Overwegende dat daaruit evenwel niet
blijkt dat de bepalingen welke op de militaire duiven slaan dienen te worden uitgebreid tot de reisduiven, noch dat, onder meer, de duif die krachtens artikel 5
van de wet voorzien moet zijn van een
ring naar het officieel model, afgeleverd
door de toegelaten nationale bond, een militaire duif is;
Dat het mid del gegrond is;
II. In zover de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vordering van verweerster :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing over de publieke vordering ten
laste van aanlegger de verbreking met zich
brengt van de beslissing over de burgerlijke voi·dering die gesteund is op het misdrijf dat tot de onwettelijke veroordeling
heeft geleid;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het aanlegger
van de tweede telastlegging vrijgesproken
heeft; zegt dat melding van onderhavig
arrest zal gemaakt worden op. de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
laa:t drie vim·de van de kosten de Staat
ten laste; veroordeelt verweerster tot het
overblijvende vierde; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
23 juni 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitter,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Vroonen. - Gelijkluidende concl!Mie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1° KOSTEN EN UITGAVEN.- IN STRAFZAKEN. - VEROORDELING VAN TWEE VER(1) Repert.

prat. ilr. belge, vo Adultere,
ur 25, yo 'l'arif en matie•·e repressive, nr 292.
Vergel. verbr., 11 juni 1888 (Bull. en PAsrc.,
1888, I, 265); 11 october 1954 (A•.,.. Ye•·br.,
1955, blz. 67) ; 11 april 1956 (ibid., 1956,
blz. 661) en 3 maart 1958, supra, blz. 469.

DAOH'l'EN ONDERSOHEIDENLIJIC' VOOR OVERSPEL
EN MEDEPLIOH'l'IGHEID AAN OVERSPEL. - SoLIDAIRE VEROORDELING TOT DE KOS'l'EN VAN
BEROEP. - 0NWETTELIJKHEID.
2° OVERSPEL EN ONDERHOUD VAN
BIJZIT. - MEDEPLIOHTIGHEID AAN OVERSPEL. - KENNIS VAN DE STAAl' VAN HUWELIJK VAN DE OVERSPELIGE VROUW. - CoNS'l'Il'UEREND BESTANDDEEL VAN DE INBREUK.
1 o De ilnb1·e1dcen voorzien, · respecUevelijk door de artUcelen 387 en 388 van
het Strafwetboelc zijn wettelijk onderscheiden en laten de solidaire veroordeling van de verdachten tot de lcosten
van .de publielce vo1·dering niet toe, zelfs
in graad van beroep (1). (Strafwetboek,
art. 50.)
2° De lcennis van de staat van h1~welijlc
van de overspelige vrouw is een constit7wrend bestanddeel van de inbreulc van
medeplichtigheid aan overspel
(2).

(Strafwetboek, art. 388.)
(LAMBERT EN ROUKENS, T. CLOSE.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Aangaande de voorziening van Gabrielle Lambert :
A. Wat de over de publieke vordering
gewezen beslissing betreft :
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van artikel 50 van
het Strafwetboek :
Overwegende dat aanlegster en de medebeklaagde Roukens vervolgd en veroordeeld zijn, zowel in eerste aanleg als in
hoger beroep, de eerste uit hoofde van
overspel, de tweede uit hoofde van medeplichtigheid aan overspel;
Dat, dan wanneer het beroepen vonnis
elke der beklaagden de helft van de kosten der publieke vordering ten· laste gelegd had, het bestreden arrest hen hoofdelijk tot de in hoger beroep gevallen kosten veroordeelt;
Overwegende dat, hoewel zij op hetzelfde feit betrekking hebben, de misdrijven
die respectievelijk omschreven zijn in de
artikelen 387 en 388 van het Strafwetboek
wettelijk onderscheiden zijn, zodat artikel 50 van voormeld wetboek ten deze
niet toepasselijk is;
(2) NYPELS en SERVAIS, Code p(mal inteo·prete,
art. 388, nrs 8 en 9; CHAUVEAU en HELIE, 'l'heorie ilu Coile penal, Belg. uitg., bd. II, nr 2911;
Repe•·t. pmt. d•·. belge, vo AdultMe, nr 26;
CoNSTANT, Manuel de droit penal, bd. II,
nr 959; LEGROS, L'element mm·al dans les infractions, nr• 67 tot 75.

-860Dat het bestreden arrest mitsdien de in
het middel aangeduide wetsbepaling geschonden heeft;
En overwegeride, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
B. Wat de beslissing gewezen over de
burgerlijke vordering van verweerder
Close betreft :
Overwegende dat aanlegster geen middel
doet gelden;
II. Aangaande de voorziening van Nicolas Roukens :
A. Wat de over de publieke vordering
gewezen beslissing betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt op de in hoger beroep
door aanlegger genomen conclusies, waarin deze deed gelden « dat het geenszins
bewezen is dat concludent van de gehuwde staat van de medebeklaagde kennis
heeft gehad of heeft kunnen hebben ll :
Overwegende dat aanlegger medepliehtigheid aan overspel ten laste was gelegd;
Overwegende dat hij door de in het
middel aangehaalde conclusies het ontbreken van strafbaar oogmerk in zijnen
hoofde deed geld en;
Overwegende dat het bestreden arrest
dit verweer niet behandelt; dat het derhalve niet met redenen omkleed is in de
zin van artikel 97 van de Grondwet;
Waaruit volgt dat het middel gegrond
is;
B. Wat de over de burgerlijke vol"dering
van verweerder gewezen beslissing betreft :
Overwegende dat de verbreking- van de
over de burgerlijke vordering gewezen beslissing de verbreking met zich brengt van
de beslissing, gewezen over de burgerlijke
vordering van verweerder, welke het gevolg van de eerste beslissing is;
Om die redenen, over de voorziening
van Gabrielle Lambert uitspraak doende,
verbreekt het bestreden arrest in zover
het aanlegster hoofdelijk niet de medebeklaagde Roukens tot de in hoger beroep
op de publieke vordering gevallen kosten
veroordeelt; verwerpt de voorziening voOi'
het overige; veroordeelt aanlegster tot
(1) Verbr., 25 januari, 11 en 25 juni 1956
(A1-r. Ve1·b1·., 1956, biz. 417, 849 en 907); 15 october en 10 december 1956, twee arresten
(ibid., 1957, biz. 90, 247 en 248). Raadpl. insgelijks GrLLIEAux, Re-v. gfm. ass. et resp.,
1955, nr 5575; OuTERS en PETIT, Corle. de l.a

drie vierde en verweerder tot een vierde
der kosten; over de voorziening van Nicolas Roukens uitspraak doende, vertireekt
het bestreden arrest in zover daarbij aanlegger op de publieke en op de burgerlijke
vordering en tot de op deze vorderingen
gevallen kosten veroordeeld is i veroordeelt verweerder tot de kosten; beveelt
dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
23 juni 1958. ~ 2" kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Daubresse. - Gelijlcluidende oonolusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Thiry (van de Balie bij het
Hof van beroep te Luik).
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VERKEER. - WEGCODE. - ARTIKEL 16-2,
a.- FRIORITEITEN. - 0PENBARE WEG WELKE EEN SPOOR BEYAT. - BESLISSING DA'l' DIT
SPOOR DE ZIJWEG NIET ·OYER GEHEEL DE
BREEDTE 'KRUIST. - BESLISSING HIEROP GE·
GROl\'D DAT DE GEBRUIKER VAN DE ZIJWEG OP
GEEN ENKEL OGENBLI'K RET SPOOR MOET
OVERSTE'KEN OM ZICH IN DE RICHTING TE BEGEVEN WAARUIT DE GEBRUIKER VAN DE ANDERE OPENBARE WEG KWAM. - 0NWET1'ELIJKHEID.
Is onwetteli.ilG de beslissing wellce ove;·weegt dat het spoor dat een openbare
weg bevat de zijweg of zijn ve;·lengstuk
niet over ,qeheel de breedte lcruist, door.
h·ierop te steunen dat de gebruilfer van
de zijweg op geen enlcel ogenblilc, bij
zijn overstelcen van het lcntisp;tnt, gezegd spoor moest lcruisen om zioh in de
1'iohting te begeven waantit de gebru.i~
leer van de andere weg lcwam (1). (Wegcode, art. 16-2, a.)

(PAULUS,

'1'.

ESSER.)

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
ci?·culatwn, biz. 43 en vlg.; VAN RoyE, Code de
la ci,-m,zation, nr 655.
Het artikel 5 van het koninklijk besluit van
4 juni 1958, in het Belgisoh Staatsblad van
29 en 30 juni 1958 bekendgernaakt, heeft de
bepaling van lid 2 van het artikel 16-2, a, van
de Wegcode afgeschaft.
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I. Aangaande de over de pu)Jlieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat aanlegger zonder hoedanigheid is· om zich te voorzien tegen de
beslissing gewezen over de publieke vordering ten opzichte van verweerder Esser;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 418 en 419 van
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet,
16 van het koninklijk besluit van 8 april
1954 houdende het Algemeen Reglement
op de politic van het wegverkeer, 3 en 4
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
inhoudende van het Wetboek van strafvordering, 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doordat 11et
bestreden arrest, om aanlegger strafrechtelijk te veroordelen en zich onbevoegd
te verklaren om over zijn burgerlijke vordering tegen tweede verweerder uitspraak
te doen, steunt op wat blijkt uit het door
de deskundige opgemaakt plan en nit de
fotografieen der plaatsen om te beslissen
dat het spoor dat in de weg Leuven-Hoei
ligt het verlengstuk van de zijweg NamenLeuven, welke verweerder Esser volgde,
niet krLJist, dan wanneer, 1° het aldus de
hewijskracht miskent van het plan waarop het steunt en dat duidelijk aantoont
dat het spoor, gelegen in de door aanlegger gevolgde weg Leuven-I-Ioei, loopt over
guns de hreedte van het verlengstuk van
de uit N amen· komende 011enbare weg,
2° het dwaalt waar het van rnening is dat
het spoor·· de zijweg over geheel zijn
breedte moet snijden op de plaats waar
deze op het kruispunt uitmondt, wanneer
het volstaat dat het spoor die voorwaarde
vervult op welke plaats ook van de zijweg, en het arrest de weg Namen-Leuven
ten onrechte als de zijweg aangezien beeft,
terwijl deze weg enkel uitgemaakt worclt
door de openbare weg welke, van Namen
komend, op bet kruispunt uitmondt :
Overwegende dat bet bestreden arrest
erop wijst : 1 o « !lat beklaagde Paulus de
openlmre weg Leuven-Hoei volgde, terwijl
heklaagTle Esser de openbare weg NamenLeuven bereed, zocloende op het kruispunt
te Eghezee rechts van Paulus komend )) ;
2° « clat in cle weg Leuven-I-Ioei een spoor
ligt van zulke aard dat daardoor deze
weg, op het door beklaagden genaderd
kruispunt, het karakter van boofdweg
verkrijgt, onder meer ten opzichte van de
weg Namen-Leuven >);
Overwegende dat het, na alclus aan de
door Esser gevolgde weg Namen-Leuven
bet karakter van zijweg toegekend te
ltebben, onderzoekt of deze weg of zijn
verleng·stuk al dan niet over geheel de
breedte gekruist worden door het spooi·
dat in de weg van I-Ioei naar Leuven ligt,
en beslist dat « beklaagde Esser, bij het
doorrijden van bet kruispunt, op geen enkel ogenblik een spoor behoefde over te

steken om zich naar Leuven te begeven
met inachtneming van de voorschriften
van de vVegcode, dat hij dus de verkeersvoorrang genoot )) ;
Overwegende dat uit deze redenen blijkt
dat de rechter in boger beroep voor de
toepassing van artikel 16-2-a van de Wegcode laat gelden dat de nit Namen komende zijweg voorbij het kruispunt verder loopt in de weg, door hem hoofdweg
genoemd, die van Hoei naar Leuven leidt,
zodat hij aan het deel van de rijbaan dat
vanaf het kruispunt naar Leuven loopt,
tegelijkertijd het karakter van hoofdweg
en het karakter van zijweg geeft ;
Overwegende dat het bestreden arrest
derhalve voormelde wetsbepaling geschonden heeft; dat het middel gegrond is;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vorderingen gewezen beslissing :
Overwegende dat, aangaande de burgerli.ike vordering welke verweerder in zijn
hoedanigheid van wettelijk bewindvoerder
over zijn minderjarig kind Cecile in~e
steld heeft, de rechter over de grond z1ch
beperkt tot het gelasten van een geneeskundige expertise; dat de voorziening niet
ontvankelijk is in zover zij gericht is tegen deze beslissing welke geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering;
Ove1:wegende evenwel dat de verbreking
van de beslissing, gewezen over de publieke vordering ten opzichte van aanlegger,
de vernietiging met zich brengt van de beslissingen gewezen zowel over. de · tegen
hem ingestelde burgerlijke vorderingen als
over de burgerlijke vorqering die. hij tegen verweerder gericht heeft, welke beslissingen het gevolg zijn van de eerste;
Om die redenen, verbreekt het bef1treden arrest, behalve in zover daarbij over
de publieke vordering ten opzichte van
verweerder Esser uitspraak is gedaan; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot drie vierde en aanlegger tot een vierde der kosten; verwijst
de alclus beperkte zaak · naar het Hof van
beroep te Brussel.
23 juni 1958. - 2• kamer. - Voo1·zitter,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggeve1·,
H. Daubresse. - GeUjkl'llidende oonolnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, I-IH. Van Leynseele en Melot'
(deze laatste van de Balie bi.i het Hof Yllll
beroep te Brussel).
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1° DOUANEN EN AOCIJNZEN. -

FIS-

CAAL REGIEM VAN DE MINERALE OLIEN. Qp 14 JAJ\'UARI 1950 SAMENGEORDENDE WE'fSBEPALINGEN, AR'fiKEL 5, EN REGLEMENT BE'fREFFENDE HE'£ FISCAAL REGIEM VAN DEZE
OLIEN, PARAGRAAF 101. DRAAGWIJD'fE VAN
DEZE BEPALINGEN.

2° MIDDELEN VAN VERBREKING.IN STRAFZAKEN. :MIDDEL OP EEN VERGISSING IN RECHT DOOR DE RECHTER GEPLEEGD
GESTEUND. VERGISSING ZONDER INVLOED OP
DE WE'l".rELIJKHEID VAN HET DISPOSI'l'IEF. MIDDEL ZONDER BELANG.

1° Artilcel 5· van de jiscale bepalingen betretfende . het jiscaal regiem van de minerale oliiJn, bij koninklijk beslttit van
14 januari 1950 samengeonlend, en het
paragraaf 101 van het q·egle·ment betreffende het jiscaal 1·egiem van deze alien,
door het artilcel 1 van het mirvisterieel
beslu.it van 31 j·uli 1950 gewijzigd, zijn
slechts toepasselijlc op het voo1·handen
hebben en het ve1·1copen van sommige
minerale oUiJn, met ttitsluiting van htt-n
later gebrttilc (1).
2° Is van belang or11tbloot en, d·ienvolgens,
niet ontvanlceliilc het m·iddel dat aan de
bestreden beslissing een vergissing in
recht venoijt, wannee1· deze 011 cle wettelijlche·id van het diSlJOsitief zonder invloea is (2).
(BELGISCHE

S'fAAT, MINISTER
·'f. BRULEZ.)

VAN

FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat het bestuur van douanen en accijnzen verweerder gedagvaard
heeft voor de Oorrectionele Rechtbank te
Bergen, ter zake van, in Belgie, in de
loop van de jaren 1952, 1953 en 1954, halfzware minerale olien, « j)owerkerosine ))
en <<kerosine)) genoemd, gebruikt te hellben voor het voeden van een vergassingsmotor die een tuig (bulldozer), ancler clan
een landbouw- of bosbouwtractor aandrijft;
Overwegende dat het bestreden arrest
de feiten welke van v66r 15 april 1952
dagtekenen verjaard verklaart en, voor
het overgie, het vonnis dat de telastlegging niet bewezen verklaart bevestigt;
(1) Zie noot 1 onder dit anest in B-ull. en
PAsrc., 1958, l, 1189.
(2) Verbr., 4 november 1957, sttpra, biz. 119.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 191 van het vVetboek van strafvordering, 5, paragraaf 1, van de wets).lepalingen betreffende de minerale olien,
samengeordend op 14 januari 1950, 1 van
het ministerieel besluit van 31 juli 1950
tot wijziging van het reglement betreffende het fiscaal regime van de minerale
olien, en van paragraaf 105 van voormeld
reglement, alsmede van de bewijskracht
cler akten, doorda t, eerste onderdeel, het
arrest, hoewel impliciet aannemend dat
verweerder de olien « gebezigd )) heeft
voor het voeden van een vergassingsmotor
die een ander tuig dan een landbouw'- of
een bosbouwtractor aandrijft, desniettemin beslist dat hij ze niet << voorhanden ll
heeft gehad, dan wanneer het gebruiken
van olie in een motor het voorhanden hebben ervan in het reservoir van het tuig
impliceert, doordat, tweede onderdeel, het
arrest de bewijskracht van de volgende
akten miskent ' 1 o de conclusies van aanlegger, door vast te stellen dat verweerder enkel vervolgd was ter zake van het
in zijn motor gebruiken van de verboden
olien, en niet ter zake van het voorhanllen hebben ervan, dan wanneer de conclusies het feit vermeldden de carburants
« voorhanden gehad en gebruikt )) te hellben, 2° de dagvaarding, waardoor de vervolging op de feiten aangehaald in de processen-verbaal van 19 en 24 juli 1954 gesteund is, en bewuste processen-verbaal
zelf waarin het misdrijf vastgesteld is,
clan wanneer het hof van beroep, in de
onderstelling clat de telastlegging aanvankelijk slechts opgestelcl was, de verplichting had van ambtswege over de telastlegging uitspraak te cloen in de termen wam·in deze had dienen te worden omschreven
volgens de door de processen-verbaal vastgestelcle feiten, en cloorclat, derde onderdee!, het bestreden arrest, om verweerder
vrij te spreken, beslist dat de wet van
26 juli 1952 niet toepasselijk is op degene
die zich erbij bepaalt het reservoir van
zijn tuig met minerale olie te doen vullen,
doch enkel op de importeurs, depothouders, fabrikanten, grossiers of half-gTossiers, dan wanneer de bestreden beslisslng
niet deze ter zake vreemcle wet moest toepassen, doch artikel 5 van de op 14 januari 1950 samengeordende wetsbepalingen en artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 juli 1950 tot wijziging van paragraaf 101 van het reglement van 27 december 1947, welke handelen over het bezigen, door vermenging of anderszins,
van zodanige olien als die welke verweerder voorhanden had :
Overwegende dat artikel 5, paragraaf 1,
van de wetsbepalingen betreffende het regime van de minerale olien, op 14 januari
1930 samengeorclencT, de Minister van

-863finanCien ertoe machtigt te bepalen aan
welke voorwaarden carburants, petroleumessences of hun mengsels, in het land
voorhanden of verkocht voor aandrijving
van automobielen, moeten beantwoorden;
Overwegende dat de reglementaire
maatregelen, genomen krachtens deze bepaling welke staat onder de rulJriek « handel in carburants >>, enkel toepasselijk
zijn op diegenen die bewuste stoffen voorhanden hebben voor de verkoo:g 'of die ze
verkopen;
Dat alleen die personen kunnen nagaan
of de stoffen aan de reglementaire voorwaarden voldoen, onder meer ten aanzien
van de opbrengst llij de distillatie, het
octaangetal, de afwezigheid- van cltloor,
furfural, gom en hars (paragraaf 101 van
het reglement betreffende het fiscaal regime van de minerale olien, gewijzigd
·, do01· artikel 1 van het ministerieel besluit
van 31 juli 1950);
Dat deze uitlegging tevens steun vindt
in de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 october 1934, van
artikel 10 van de wet van 23 juni• 1938 en
de paragrafen 104 en 105 van het reglement van 27 december 1947, alsmede in de
parlementaire voorbereiding van dit beslnit en deze wet;
Overwegende dat het bestreden arrest
mitsdien terecht verklaart dat bovenaangeduide bepalingen erikel doelen op het
voorhanden hebben en het verkopen van
zekere minerale olien, met uitsluiting van
het daarna bezigen ervan, en preciseert,
uitgaande van artikel 3 van de wet van
26 juli 1952, dat de wetgeving waarop aanlegger steunt « enkel van toepassing is op
de importeurs, depothouders, fabrikanten,
grossiers of half-grossiers, met uitsluiting
van degene die, zoals ten deze, zich ertoe
beperkt het reservoir van zijn tuig te
doen vullen >>;
Overwcgende dat er dienvolgens bij gellrek aan belang geen grond aanwezig is
tot het onderzoeken van de andere onderdeleD· van het mid del, welke onderstellen
dat de wets- en · reglementsbepalingen
waarop de vervolging rust van toepassing
zijn op hen die de in de dagvaarding, de
processen-verbaal en de conclusies aangl~
dnide minerale olien enkel gebruiken voor
het voeden van een motor;·
Dat geen van de onderdelen van het
mid del kan ingewilligd worden;
Over het tweede mtddel, afgeleid nit de
schending van de regelen betreffende de
verjaring van de pnblieke vordering, doordat het bestreden arrest beslist dat ten
deze het begrip van voortdurend misdrijf
niet kan aangewend worden, om de reden
dat dit misdrijf het bestaan van een
strafbaar oogmerk onderstelt, terwijl de
misdrijven welke de beklaagde ten laste
gelegd zijn elke 'beg a an werden door ·eeu

materiele daad, afgezien van ieder oogmerk, dan wanneer de omstandigheid, dat
voor het bestaan van zekere misdrijven
een strafbaar oogmerk vereist is, niet uitsluit dat zij met dit oogmerk zijn kunnen
begaan worden en derhalve, wanneer dit
oogmerk een enig oogmerk is, een erikel
voortdurend misdrijf kunnen uitmaken :
Overwegende dat, aangezien het dispositief van het arrest wettelijk gerechtvaardigd is door de beschouwing dat de
verjaard verklaarde feiten geheel dezelfde
zijn als de niet verjaarde feiten, welke
wettelijk aangezien worden als buiten de
bestrafling vallend, de grief van belang
ontbloot is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat, Minister van financien.
23 juni 1958. - 26 kamer. __: Voon:itte1·,
H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever,
H. Vroonen. - GeUjklwidende conclusie,
H. Paul Mahanx, advocaat-generaaL Ple-ite1·, H. Bocken (van de Balie te Brnssel).
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MANDAAT. DRAAGWIJDTE. lNTERPRETA'l'IE VERENIGBAAR MEl' DE TERMEN VAN DE
VOLMAOHT EN OP EXTRINSIEKE OMSTANDIGHEDEN GES'l'EUND. SOEVERElNE BEOORDELING
DOOR DE FEI1'ENRECH1'ER.

Is soeve1·ein de inte·rm·etat-ie wellce de
jeite1iTechte1· van een mandaat geejt,
wanneeT zij met de t_ennen van de volmacht veTenigbaa·r is en op ext1·insielce
omstandigheden uestennd is (1).
{HUE'l',

·r.

DUBOIS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
,
te Charleroi;
1
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 204 van het
vVetboek van strafvordering, 1129 en 1984
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden vonnis het hoger beroep van
(1) Verbr., 8 februari 1945 (An·. Ve,-b,·., 1945,
biz. 101); 14 januari 1954 (ibid., 1954, blz. 329)
en de noot 5; 3 mei 1955 (ibid., 1955, blz. 736).

-864aanlegger niet ontvankelijk verklaart om
de reden dat de· volmacht krachtens welke
aanleggers raadsman dat beroep ingesteld
heeft niet de door de wet vereiste bijzondere machtiging uitmaakt, dan wanneer,
al dient de juridische daad welke het
voorwerp van de lastgeving is, zeker te
zijn, het volstaat, wanneer de wil van de
lastgever niet duidelijk omschreven is,
dat hij gekend kan worden dank zij de
omstandigheden, en dat deze omstandigheden ter zake aantonen dat de kwestieuze volmacht tot doel had aanleggers
raadsman te machtigen tot het instellen
van hoger beroep in de zaak :
Overwegende dat de draagwijdte welke
een lastgeving, uit aanmerking van extrinsieke omstandigheden valt toe te kennen, een uitlegging van die overeenkomst
uitmaakt; dat, behoudens een ter zake
niet aangevoerde schending van de bewijskracht van de termen der overeenkomst, deze uitlegging tot de soevereine
beoordelingsmacht van de rechter over de
grond behoort;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2S juni 1958. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Sohier, voorzitter. Verslaggever,
H. Valentin. - Gelijlcl1tidende conclusie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Pleiter, H. Bertin (van de Balie te Charleroi).
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1°

MILITAIR. MILITIAAN DIE DE HOEDANIGHEID VAN MILITAIR VERWORVEN HAD EN IN
ZIJN HAARDSTEDEN TERUGGEZONDEN WERD IN
AFWAOHTING VAN ZIJN OPROEPING IN AOTIEVE
DIENST. - MILITIAAN GELIJKGESTELD MET EEN
MLI'rAIR ·MET ONBEPAALD VERLOF.

2°

WETTEN EN BESLUITEN. IN
STRAFZAKEN. WIJZIGING VAN DE REGELS
OP DE BEVOEGDHEID. WIJZIGING ZELFS OP
DE IN GANG ZIJNDE GEDINGEN TOEPASSELIJK.
PERKEN.

so BEVOEGDHEID EN AANLEG. IN
STRAFZAKEN. INBREUKEN WELXE, DE ENE,
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE REOHTSMAOHT EN, DE ANDERE, TOT DE BEVOEGDHEID
VAN DE MILITAIRE REOHTSMAOHT BEHOREN.
SAMENHANGENDE INBREUKEN. BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE REOHTSMAOHT.

(1) Verbr., 17 november 19M (Arr. V erbr.,
1955, blz. 172) en 20 mei 1957 (ibid., 1957,
blz. 785).
:(2) Verbr., 19 mei 1958, s1tp..a, blz. 743.

4°

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BESOHLKKING VAN DE RAADKAMER WELKE
EEN
MILITAIR
NAAR
DE
OORREOTIONELE
REOHTBANK VERWIJST TER ZAKE VAN INBREUKEN WELKE, DE ENE, TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE REOHTSMAOHT EN, DE
ANDERE, TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE MILI'rAIRE REOHTSMAOHT BEHOREN. HOF VAN
BE)WEP DAT ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART. BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. __:_ REGELING VAN REOHTSGEBIED. INBREUKEN WELKE SAMENHANGEND SOHIJNEN.
VERNIETIGING VAN RET ARREST VAN ONBEVOEGDHEID. VERWIJZING NAAR HE'r HOF
VAN BEROEP, ANDERS SAMENGESTELD.

1° De militiaan, die de hoedanigheid van
militair verworven heejt bij zijn ve1·~
schijning v661· het recnttet:ings- en selectiecentntm en in zijn haardsteden te1"uggezonden went in ajwachting van
zijn oproeping om zijn actieve dienst te
vermtllen, ve1·1ceert in een toestand gelijlc aan die van een militair met onbepaald verlof (1). (Wet van 15 juni Ul51,

art. 57 en 62.)
2° Buiten afwijlcende bepaling is een wijziging van de regels op de bevoegdheid
in strajzalcen toepasselijlc op de in gang
zijnde rechtsplegingen waarin alsnog
geen beslissing over de grand gewezen
is (2).
so

Wanneer twee inbre·ulcen, behorende,
de ene, tot de bevoegdheid van de miUtaire rechtsmacht, de andere, tot de bevoegdheid van de gewone rechtsmacht,
samenhangend zijn, is de gewone rechtsmacht voor het geheel bevoegd (S).

(Wet van 15 juni 1899, art. 26, lid 2;
wet van SO april 1919, art. 15.)
4° Wanneer een beschiklC'ing van de raadkarner een rnilitair naar de con·ectionele rechtbanlc verwezen heejt ter zalce
van inbreuken wellce, de ene tot de be"
voegdheid van de militaire rechtsmacht,
de andere tot de bevoegdheid van de
gewone rechtsmacht behoren, en dat
het hof van beroep zich ratione personae onbevoegd verlclaard heejt, de besch·ilclcing en het an·est in kracht van
gewijsde gegaan · zijnde, vernietigt het
hof, het rechtsgebied regelend, ind,ien de
inbre1;Tcen samenlHtngend schi{iwn, het
arrest van onbevoegdheid en verwijst
het de zaak naar hetzelfde hof van bemep, anders samengesteld (4). (Wet

van 15 juni 1899, art. 26, lid 2; wet van
SO april 1919, art. 15.)

(3) Verbr., 22 juli 1955 (Bull. en PAsiC., 1955,

I, 1263).
(4) Verbr., 23 januari 1933 (B1tll. en PAsrc.,
1933, I, 80).

-865geen beslissing over de grond is gewezen ;
Overwegende dat naar luid van artikel 15 van de wet . van 30 april 1919,
ARREST.
wanneer een inbreuk die tot de bevoegdHET HOF; - Gelet op het verzoek- lieid der militaire rechtsmacht belioort
schrift van de H. procureur-generaal bij samenhangt met een inbreuk die tot de
het Hof van beroep te Luik van 29 maart bevoegdheid der gewone rechtsmacht belwort, beide door de gewone rechtsmacht
1958;
Overwegende dat, bij beschikking van . berecht worden;
7 juni 1957 de raadkamer van de RechtOm die redenen, het rechtsgebied regebank van ~erste aanleg te Verviers Ste- lend, vernietigt het arrest van het Hof
phan Bodson naar de correctionele recht- van beroep te· Luik van 11 februari 1958;
bank van dezelfde zetel verwezen heeft beveelt dat melding van onderhavig arter zaken van, te Dison, op 21 october 1956 rest zal gemaakt worden op de kant van
en 10 april 1957, in het openbaar de ze- het vernietigd arrest ; verwijst de zaak
den geschonden te hebben door hande- naar het Hof van beroep te Luik, anders
lingen welke de eerbaarheid kwetsen, in samengesteld.
aanwezigheid van de kinderen Roger
23 juni 1958. - 2" kamer. - Voo1·zitte1·,
Bonaventure en Leon Bonaventure, die
op liet ogenblik der feiten minder dan H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Polet. Gelijkluidende conclttsie,
16 jaar 6ud waren; .
Overwegende dat liet Hof van beroep H. Paul JVlahaux, advocaat-generaal.
te Luik bij arrest van 11 februari 1958,
onder bevestiging van een door de correctionele rechtbank gewezen vonnis, zich
1·atione personae onbevoegd verklaard
heeft ;
2" KAMER. - 24 juni 1958
Overwegende dat de beschikking van de
raadkamer en liet arrest van het hof van
beroep in kracht van gewijsde gegaan INKOMSTENBELASTINGEN. - BELASzijn en dat uit hun tegenstrijdigheid een
TING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. - OVERconflict van jurisdictie gerezen is dat de
DRACH'!' DOOR EEN PERSONENVENNOO'l'SCHAP
gang van het gerecht belemmert;
ME'!' BEPERKTE AANSl'RAKELIJl{HEID, AAN EEN
Overwegende dat uit de stukken van
GROEP VAN MEDEDINGERS, VAN EEN :ltfAALDERIJ
liet onderzoek schijnt te blijken dat BodWELKE EEN GEDEEL'l'E VAN IIAAR BEDRIJF UITson in augustus 1956 v66r liet recruteMAAK'l' EN VERBINTENIS DOOR DEZE VENNOOTrings- en selectiecentrum is verschenen
SCHAP ZlCH NIET MEER AAN DEZE WERKwaar hem voorlezing gedaan werd van de
ZAAMHEID 'l'E WIJDEN. - VERZAKING VAN DE
militaire wetten en hem verklaard werd
WERRENDE VENNOTEN, 'rEN PERSOONLIJKEN TIdat liU aan deze wetten onderworpen was,
'l'EL, AAN ELKE MAALAC'l'IVITEIT EN AAN ELKE
dat hij, na voor de dienst geschikt te
DEELNAME AAN EEN BEDRIJF VAN MAALDERIJ.
zijn bevonden, op 3 december 1956 opge- 0NDERSCHEIDENE VERGOEDINGEN AAN DEZE
roepen werd om de actieve diensttermijn,
VENNO'l'EN PERSOONLIJK UI'l'BE'l'AALD AL.S TEte verrichten;
GENPRESTATIE VAN HE'l' AFSTAAN VAN EIGEN
Dat Bodson mitsdien ten tijde dat de
RECH'l'EN, NIE'l' AAN HUN HOEDANIGHEID VAN
eerste feiten zouden zijn ge1'1leegd, zou
VENNOTEN VERBONDEN. - VERGOEDINGEN WELverkeerd liebben in een toestand gelijk
KE GEEN BEDRIJFSINKOMSTEN UI'l'MAKEN.
aan die van een militair met onbepaald
verlof en dat liij, ten tijde dat de andere
W anneer, een personenvennootschap met
feiten zouden zijn gepleegd, in actieve
beperkte aanspmlcelijkheid, rnits een
dienst zou zijn geweest ;
ove1·een,qelcornen p1·ijs, aan een ,qroep
Overwegende dat de onderscheiden feirnededin,qers de rnaalde1··ij afgestaan
ten samenhangend schijnen;
hebbende wellce een van de gedeelten
·Overwegende dat het vonnis van de
van haar bed1'ijf tr.itrnaalcte en de vercorrectionele rechtbank, waarvan liet hof
bintenis aangegaan hebbende zich niet
van beroep de redenen overgenomen heeft,
rnee1· aan deze werlczaamheid te wijden,
tot rechtvaardiging van de onbevoegdheid
de we1·kende vennoten in deze vennootvan de gewone gerechten, artikel 22 van
schap insgelijlcs, ten persoonlijlcen titel,
het Wetboek van strafrechtspleging voor
zowel voor hen zelf als voor httn erf,qehet leger inriep ;
namen, ven:alcen zich aan ellce rnaalacDat deze tekst, al ware liij van toetiviteit te wijflen voo1· een dtttw van
passing geweest, opgeheven is door artidert-ig jaa1·, malcen lle onderscheillene
kel 4 van de wet van 27 februari 1958,
ve1·goedin,qen, wellce httn persoonlijl,; be.welke, bij gebreke van een andersluidende
taalll wo1·den als tegenprestatie van het
'bepaling, van toepassing is op de rechtsatstaan van 1·echten welke tot hun eigen
plegingen waarin, zoals ten deze, alsnog
patrirnoni·itm behoren en niet aan hun
VERBR., 1958. - 55
(PROCUREUR-GENERAAL TE LULK,

'L

BODSON.)
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zijn, geen bedrijfsinlcomsten uit (1).
(VAN WASSENHOVE,
T. BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2, 1134, 1161, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 7 en 10
van het besluit van de Regent van 20 mei
1948, houdende aanvaarding van een .verzoekschrift ingediend bij toepassing van
het koninklijk beslnit van 13 januari 1935,
dat toelating verleent tot het oprichten
van een economische reglementering van
de voortbrenging en de vercleling, 1, 2, 6
en 9 van het koninklijk besluit van
30 april 1951, houdende inwilliging van
een verzoekschrift betreffende het maaldersbedrijf, ingediend bij toepassing van
voormeld koninklijk besluit nr 62 van
13 januari 1935; 25, ·27, inzonderheid 27,
paragraaf 1, eerste lid, en 42 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 jannari 1948, cloordat het
bestreden arrest, om aanlegger zijn beroep
te ontzeggen, beslist, in strijd met de namens aanlegger v66r het hof van beroep
genomen conclusies, dat de administratie
de verbintenissen aangegaan door aanlegger en. zijn echtgenote, naar luid van. de
overeenkomst van 23 maart 1950, beschouwt als aangegaan « nit aanmerking ))
van hun hoedanigheden vim· vennoten in
de personenvennootschap. met beperkte
aansprakelijkheid « Moulins et Malterie
du Limbourg Het Klaverblad )) omdat,
aangezien aaillegger en zijn echtgenote
geen enkel ander handelsfonds drijven
dan dat van deze. personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en zij
geen andere activiteit hebben buiten die
in de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, c< men dienvolgens niet
inziet dat de samenwerkende vennootschap « La Cooperative de l'Industrie
:Meunii~re )) erin Z0\1 toegestemd hebben
verzoeker en zijn echtgenote een som van
5.000.000 frank te betalen om van hen enkel een verzaking van hun activiteit gedurende dertig jaar ·te verkrijgen, dan
wanneer de restrictieve bepalingen van
(1) Wat betreft het belastbaar karakter van
de aan de vennootschap zelf gestorte vergoedingen, raadpl. verbr., 7 en 25 october en
22 november 1955 (ATr. Ve•·b1·., 1956, blz. 77,
139 en 226).

voormelde besluiten (besluit van de Regent van 20 mei 1948 en koninklijk besluit
van 30 april 1951) haar tegen dergelijke
concurrentiegevaren beveiligden; dat immers artikel 6 van meergemeld besluit
van 30 april 1951 het vestigen van elke
nieuwe maalderij ondere zekere voorwaarden verbiedt, zodat de verzoekers,
die niet persoonlijk v66r 30 augustus 1947
dergelijke activiteit uitoefenden, de gunstige bepalingen van lid 2 van hetzelfde
artikel 6 enkel zouden kunnen inroepen
wanneer zij, na hun maalactiviteit in het
raam van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid gestaakt te
hebben, het voornemen zouden gehad hebben persoonlijk een nieuwe dergelijke
activiteit nit te oefenen ll, en doordat het
bestreden arrest nit deze redenen, in verband gebracht, met de andere bedingen
van de overeenkomst van 23 maart 1950,
en nit bepaalde omstandigheden aangaancle de uitvoering ervan, af!eiclt clat deze
overeenkomst slechts een normale overdr(lcht van een hanclelsfonds van het
maaldersbedrijf der personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Het Klaverblad uitmaakt en clat derhalve « rekening ermede hoJidend clat, zoals hier te
voren uiteengezet is, de activiteit der werkende vennoten waarlijk versmolten was
met die van de personenvennootschap met
beperkte a:ansprakelijkheid, dat zij v66r
hun activiteit in de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid geen
m!ialdersbedrijf geexploiteercl haclclen en
clat zij er evenmin hetzij rechtstreeks of
om·echtstreeks een exploiteerden tegelijkertijd met de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheicl, de aclministratie terecht de sommen welke verzoekers (aanlegger en zijn echtgenote) door
de vennootschap « Cooperative de l'Inclustrie Meuniere )) betaald werden... beschouwd heeft als de verwezenlijking vertegenwoordigend van een vermogensaccres
dat nit hun vroegere bedrijfsactiviteit
voortgevloeid is, en dienvolgens luidens
artikel 27 van de· samengeschakelde wetten als belastbaar in de inkomstenbelastingen ll, clan wanneer ten dage van voormelde overeenkomst van 23 maart 1950,
de enige voor het maaldersbedrijf vigerende reglementering clie was welke· ingevoerd werd bij het besluit van de Regent
van 20 'mei 1948, waarvan de duur uitclrukkelijk tot 30 juni 1950 beperkt was
(art. 10 van dit besluit), en welke enkel
sloeg op het industrieel maaldersbedrijf
en op de tegen maakloon werkende maalderijen waarvan de prodnctie 125 metrische centenaars per dag te boven ging
V ergel. insgelijks het hiervan verschillend.
geval dat het voorwerp van het arrest van
23 april 1958, supra, blz. 659, uitgemaakt heeft.
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aanlegger en zijn echtgenote naar luid
van de litigieuze overeenkomst aangegaan
hen voor dertig jaar bonden en golden
voor ieder maaldersbedrijf, welke de
vorm en het productievermogen ervan
mochten wezen, dan wanneer de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 april
1951, hetwelk meer dan een jaar na de onllertekening van de overeenkomst van
23 maart 1950 afgekoncligcl en bekenclgemaakt is het gemeenschappelijk voornemen van de partijen bij die overeenkomst
niet hebllen kunnen bepalen en clerhalve
niet gelclig kunnen ingeroepn worden om
ze nit te leggen, en clan wanneer cleze
overeenkomst uitclrukkelijk beclingt clat
de litigieuze sommen respectievelijk verschulcligcl zijn aan aanlegger « voor hem
en zijn vier minclerjarige kincleren voor
wie hij zich sterk maakt >>, en aan zijn
echtgenote, « hanclelend zowel in haar
eigen naam als zich insgelijks voor haar
vier minclerjarige kinderen sterk makencl >>, zoclat het bestreclen arrest geen
passencl antwoorcl verstrekt op de conclusies waarbij aanlegger het niet·belastbaar
karakter van de rechtstreeks door hemzelf en zijn echtgenote ontvangen sommen
afieiclcle uit het feit clat zij hun betaald
waren geworclen als tegenprestatie voor
hun verzakingen, persoonlijk en namens
hun minllerjarige kincleren, van het uitoefenen van een recht clat niet verbonden
was aan hun hoeclanigheicl van vennoten
in de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheicl « Het Klaverblacl » en
clat in hun eigen patrimonium bewaarcl
was, de overeenkomst van 23 maart 1950
en de bewijskracht van de akte waarin
zij vastgelegcl is schenclt en het in stand
houclen ten laste van aanlegger van de
litigieuze aanslagen niet wettelijk rechtvaarcligt :
Overwegencle clat aanlegger v66r het hof
van beroep bij conclusies betoogcle clat de
bijzonclere vergoedingen van 3.000.000 fr.
en 2.000.000 frank, welke reehtstreeks en
respectievelijk gestort waren geworclen
aan hemzelf en zijn echtgenote door de
<< Cooperative de l'inllustrie meuniere »,
de tegenwaarcle vertegenwoorcligclen van
hun persoonlijke verzaking, voor een periocle van clertig jaar, van het uitoefenen
van het in hun eigen patromonium bewaarcl recht enige maalclerij te clrijven;
clat de verbintenissen, aangegaan door
zijn echtgenote en door hem en tevens
voor hun kincleren en eventueel clier
echtgenoot, te enenmale vreemcl waren
aan de rechten en verplichtingen die op
hen rusten als werkencle vennoten in de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl Het Klaverblacl; clat de
wezenlijk persoonlijke rechten in het verzaken waarvan zij toegestemcl haclclen zich

niet vermengclen met die· waarvan ZlJ 1n
naam. en voor rekening van die vennootschap afgezien haclclen, en llat hun voor
bewuste rechten vergoedingen uitgekeercl
waren die persoonlijk, onafhankelijk en
onclerscheiclen waren van de aan voormelcle vennootschap toegekencle vei'goedingen, en niet als beclrijfsinkomsten ,;ielen
te beschouwen;
Overwegencle clat het arrest, om het
persoonlijk karakter van de verzakingen
van aanlegger en zijn echtgenoot te betwisten, hierop steunt clat, aangezien dezen geen onclerscheiclen handelsfonds dreven en geen enkele andere activiteit hadden dan die welke zij in die vennootschap
uitoefenclen, men niet inziet waarom
de « Cooperative de l'industrie meuniere »
erin zou toegestemd hebben hun een som
van 5.000.000 frank te betalen om van hen
enkel een verzaking van nun maalactiviteit geclurende dertig jaar te verkrijgen,
dan wanneer de restrictieve bepalingen
van de besluiten van 20 mei 1948 en
30 april 1951 haar tegen iecler concurrentiegevaar beveiligclen, naarclien artikel 6
van het besluit van 30 april 1951 zoncler
tijclsbeperking het vestigen van elke
nieuwe maalderij verbiedt en de belanghebbenclen de vereiste voorwaarclen niet
verenigen om onder de afwijkingen, gesteld. bij lid. 2 van voormeld artikel 6,
te kunnen vall en;
Overwegencle dat deze reclenen geen
wettelijke rechtvaardiging opleveren van
het ontbreken, bij aanlegger, zijn echtgenote en lwn kincleren van een persoonlijk
recht dat niet verbonclen is aan de hoeclanigheid van werkend ''ennoot in de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl Ret Klaverblacl, en waarvan
het verzaken voor de « Cooperative de
l'.inclustrie meuniere » een waarde zou
vertooncl hebben welke geheel of ten dele
overeenstemcle met de vergoedingen waarvan het belastbaar karakter betwist was;
Dat immers geen enke1e bij het sluiten
van de overeenkomst van 23 maart 1950
vigerende wets- of reglementsbepaling
bij gebreke van een conventionele verzaking de cc Cooperative de l'inclustrie meuniere>> gedurende clertig jaar zou gevrijwaarcl hebben tegen het naderhand uitoefenen van enige persoonlijke maalactiviteit door aanlegger, zijn echtgenote en
zijn kincleren; clat de toepassing van het
besluit van de Regent van 20 mei 1948
een eincle nam op 30 juni 1950; dat het
besluit van de Regent van 30 april 1951,
hetwelk na de overeenkomst van kracht
geworclen is, deze niet kon verklaren en
thans opgeheven is;
Dat het mid del flus gegroncl is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
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de kant van de vernietigde · beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
24 juni 1958. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Gii·oul, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vers~aggever, H. De Bersaques.
- Gelijk~1tidende conc~nsie, H. Delange,
advocaat-generaal. - P~eite1·s, HH. Debruyn, R. De Coninck en Foriers (deze
twee laatste van de Balie bij het Hof van
beroep te Bnissel), en Van Leynseele.
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24 juni 1958

1° GEMEENTETAXES. - DIRECTE TAXE.
- RECLAMA'l'IE AAN DE BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTA'l'IE VAN DE PROVINCIERAAD
ONDERWORPEN. - ARTIKEL 74bis VAN DE
SAMENGEORDENDE WETIEN BE'l'REFFENDE DE BELASTINGEN OP DE INKOMS'l'EN NIE1' TOEPASSELIJK.
2° GEMEENTETAXES. - DIREC'l'E TAXE.
- RECLAMA'l'IE. - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPU'l'A'l'IE VAN DE PROVINCIERAAD. VERBREKING EN VERWIJZING NAAR EEN ANDERE BESTENDIGE DEPUTA'l'IE. - GEEN FORMALI'l'EIT AAN DE PAR'l'IJEN OPGELEGD MET HE'l'
OOG OP HE'l' VERVOLGEN VAN DE PROCEDURE.
- AR'l'IKEL 1 VAN DE WE'l' VAN 23 JULI 1953
DAT AR'l'IKEL 16 VAN DE WE'l' VAN 6 SEPTEMBER 1895 VERVANG'l' NIE'l' 'l'OEPASSELIJK.
3° GEMEENTETAXES. - DIREC'l'E 'l'AXE.
- BESLISSING VAN DE BES'l'ENDIGE DEPU'l'ATIE
,VAN DE PROVINCIERAAD. - HOb' VAN CASSATIE
VAN AMBTSWEGE EI,K MIDDEL VAN OPENBARE
ORDE OPWERPENDE.
1 o De voorwaarden van toepassing van
artike~ 7 4bis van de samengeschake~de
1vetten bet1·efjende de ink01nstenbe~as
tingen lcomen niet voo1· ter zake aanslag
in de directe gemeentetaxe, welke, in
geva~ van 'Uerhaa~ aan de beslissing 'Uan
de bestendige deptttatie 'Van de provincientad onde1·worpen is.
2° In geva~ van verb1·eking van een beslissing van de bestendige dermtatie 'Van de
pro'Uincie1·aad, over een 'Ue1·haal tegen
een rlirecte gemeentetaxe gedcht uitspraalc doende, wordt de zaalr; naar de
bestendige depntatie van een rmdere
provincieraad verwezen en wo1·dt geen
enlcele formaliteit aan de part-ijen opgelegd met het oog op het vervolgen van
de procedure; a1·tilcel 1 van de wet van
23 j1tli 1953, in zover het artilr;el 16 van
de wet van 6 september 1895 ve1·vangt,
·is te1· zalr;e niet toepasselijlc. (Wet van

22 januari 1849,. art. 4, laatste lid.)
3° Bij haar· een voo1·ziening tegen een beslissing van de bestendige deputat·ie van

de provinoieraad, ter zalr;e diTeote gemeentetaxe uitsp1·aalr; rloende; aanhang·ig gemaalct zijnde werpt het hof van
oassatie van ambtswege ellr; middel op
afgeleid uit de schending van een wetsbepaling van open bare o1·de (1) (2).
(GE~IEEN'l'E

UKKEL, '1'. CASSE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 juli 1957 gewezen door de
bestendige deputatie van de provinciale
raad van Henegouwen;
Gelet op het verbrekend arrest van
4 december 1956 (3), waarbij de zaak naar
bewuste bestendige deputatie verwezen is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schemling van de artikelen 112 van de
Grondwet, 138 van de gemeentewet en
74bis van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstel\belastingen, doordat de bestreden beslissing de litigieuze
gemeentetaxe vernietigt om de reden dat
artikel 74bis van de samengescllakelde
wetten betrekking heeft op de rijksbelastingen en niet op de gemeentetaxes, dan
wanneer de toepassing van deze bepaling
impliciet doch onbetwistbaar voorgeschreven is door artikel 138 van de gemeentewet:
Overwegende dat de voorwaarden tot
toepassing van voormeld artikel 74bis
niet .aanwezig zijn ter zake van een aanslag op een directe gemeentetaxe welke,
zoals ten deze, in g·eval van reclamatie
aan de bestendige deputatie onderworpen
worclt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 20 van de wet van
23 juli 1953 betreffende ber'oep voor het
hof van beroep en voorziening voor het
Hof van verbreking in zake directe belastingen, doordat, in strijd met de bepalingen van evengemeld artikel, de bestendige
deputatie van Henegouwen, na verbreking
van het besluit van c1e bestendige deputatie van Brabant, haar beslissing uitgesproken heeft zoncler dat verweerder aan
aanlegster het verzoekschrift had laten
betekenen waardoor hij de zaak bij de
bestenclige deputatie van Henegouwen
heeft moeten aanhangig maken :
Overwegende dat de in het middel aangednide bepaling, welke in werkelijkheid
gelijk schijnt te zijn aan artikel 1 van
(1) Ve1lbr., 24 october 1957, s~<pra, blz. 93.
(2) Voor de besluiten van het openbaar nrinisterie over het eerste middel, zie Bull. en
PASIC., 1958, l, 1198 en 1199).
(3) Arr. J1 m·b,·., 1957, blz. 233.
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de wet van 23 juli 1953 in zover het artikel 16 van de wet van 6 september 1895
vervangt, ten deze niet van toepassing· is ;
Dat onderhavige zaak immers onder
toepassing valt van de wet van 22 januari 1849 welke, bij artikel 4, enkel
voorschrijft dat, in geval van verbreking,
het hof « de zaak naar de bestendige deputatie van een andere provinciale .raad
verwijst ll, en dus de partijen generlei
formaliteit oplegt met het oog op het vervolgen van de procedure;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging, waarop het hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat een middel
met betrekking tot de openbare orde van
ambtswege dient te worden opgeworpen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 4, paragraaf 5, van
de wet van 16 october 1945, tot invoering
van een extra-belasting op de inkomsten,
en 14 van de besluitwet van 19 februari
1942, doordat het bestreden arrest de bezoldigingen die na 12 augustus· 1942 de
heer Poels ais boekhouder betaalcl zijn in
de belastbare massa heeft opgenomen, om
de reclen dat voormelde Poels de functie
van comrnissaris van de vennootschap
uitgeoefend had van 18 april 1941 tot
12 augustus 1942, dan wanneer Poels niet
kon aangezien worden als op deze laatste
datum de hoedanigheid van cornmissaris
verloren hebbend, naardien deze hoedanigheid hem nooit regelmatig opgedragen
wercl en het schijnmandaat krachtens
hetwelk hij de functie uitgeoefend heeft
retroactief volstrekt nietig blijkt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest de con24 juni 1958. -:- 2" kamer. - VoorZ'itte1·, elusies van aanlegster niet beantwoord
H. Giroul, raadsheer waarnemend voor- heeft waardoor deze de nietigheid van de
zitter. - Vei'Slaggever, H. Valentin. benoeming van haar boekhouder Poels
Gelijklttidende conchtsie, H. Delange, adals comrnissaris bewees :
vocaat-generaal.
Over beide middelen samen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat door het arrest van 12 juni
1954 van het Hof van beroep te Brussel
l" KAMER. - 26 juni 1958
definitief gevonnist was dat de heer Poels
de functie van commissaris uitgeoefend
had van 18 april 1941 tot 12 augustus 1942
INKO:M:STENBELASTINGEN. EXTRABELAS'l'ING. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. - . en dat zijn bezoldigingen tijdens die periode dienvolgens dienden begrepen te
BEPALING VAN DE AAN DE EX'fRABELAS'l'ING ONworden in de onder de extrabelasting valDERWORPEN WINSTEN. WINSTEN WELKE
lende basis ;
DE llEZOLDIGINGEN BEGRIJPEN AAN EEN BOEKDat het arrest mitsdien erop wijst dat
HOUDER VAN DE VENNOO'l'SCHAP 'l'OEGEKEND NA
definitief gevonnist is dat de functie van
HET STAKEN .VAN ZIJN FUNC'J'IES VAN COMMIScommissaris welke Poels tijdens voorSARIS VAN DEZE, ALS HIJ IN ZIJN DIENST GEmekle periode uitgeoefend had de functie
BLEVEN IS.
was, aangeduid in artikel 25, paragraaf 1,
Orn de nitzonderlijke w·inst aan de eaJti'a- 2°, van de samengeschakelde wetten en in
belasting onderworpen in hoofde vcm artikel 4, paragraaf 5, van de wet van
een naarnloze vennootschap te bepalen 16 october 1945;
rnoeten, ondei' de door de vennootschap
Overwegende dat het · middel niet doet
gedmrende de belastbare periode begelden dat het arrest, door het iriroepen
haalde winsten de bezoldigingen begre- van het gezag van het gewijsde door het
pen worden aan een boekhoudei' van de Hof van beroep te Brussel op 12 juni 1954,
vennootschap toegelcend nadat · hij de hetzij de bewijskracht van deze laatste
fmwUes van comm·issai'is van deze verbeslissing zou miskend, hetzij artikel 1351
laten heejt, wellce hi-j gedtwende een gevan het Burgerlijk Wetboek zou geschondeelte van deze periode waai'genomen
den hebben;
had, inden hij ve?'volgens in dienst van
Overwegende dat, aangaande de bezolcle vennootschap gebleven is (1).
digingen welke Poels na 12 augustus 1942
als boekhouder van de vennootschap ont(N. V. ESVE, 'f. BELGISCHE STAAT,
vangen heeft, het arrest beslist dat, eenMINISTER VAN FINANCIEN.)
maal het feit aangenomen dat Poels runeties van comrnissaris der vennootschap
ARREST.
uitgeoefend heeft van 18 april 1941 tot
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 juli 1957 gewezen door het
hof van beroep te Luik ;

(1) Verbr., 22 november 1955 (Arr. Ve1·b?'.,
1956, blz. 222), in dezelfde zaak gewezen.
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augustus 1942, « de bezolcligingen
welke na 12 augustus 1942 aan de lleer
Poels toegekend zijn als boeklloucler, bij
toepassing van artikel 4, paragraaf 5,
van de wet van 16 october 1945 dienen
voor te komen .onder de elementen die
moeten verge1eken worden voor het bepalen van llet excedent der baten clat de
ten laste van de verzoekencle vennootschap onder de extrabelasting vallencle
basis uitmaakt )) ;
Overwegencle dat het bestreden arrest
mitsdien een passencl antwoord verstrekt
op de conclusies van aanlegster en voormeld artikel 4, paragraaf 5, juist toepast ;
clat artikel 14 van de besluitwet van 19 februari 1942 aan de beslissing vreemd is ;
Dat de middelen niet kunnen ingewilligd worclen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
12

26 juni 1958. - 1" kamer. - Voorz-itter
en verslaggever, H. Sohier, voorzitter. Gelijlclwidencle conclusie, H. Dumon, aclvocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

VERHAAL y66R HET HOF VAN BEROEP.- AANSLAG
DOOR WIJZIGING VAN DE AANGIF'l'E VAN DE BELAS'L'INGPLICH'f!GE GEVESTIGD. BELASTBARE
BASIS OP 'l'WEE VERMOEDENS BEUUSTENDE. HOF VAN BEROEP VAS'l'STELLENDE DAT DE RAMING UIT EEN VAN DE VERMOEDENS AFGELEID
OVERDREVEN IS. ' _ 0PDRACH'l' VAN HE'l' HOF
VAN BEROEP,

TVanneer, 7~itspraalc cloencle over een verhaal tegen de beslissing van cle di1·ecte·ur cler belastingen bet1·ejfencle een
door wijziging van cle aangifte van de
belast'ingplichUge gevest'igde aanslag, en
waarvnn cle belastbnre gTonllslag op
twee vennoeclens ste1tnt wnnn;an het
ene nfgeleicl wo1·clt 1tit de gezinsu,itgaven, het hot van beroep vaststelt dnt
het eerste van deze vennoeclens gegmnd
is mnnr elM de 1·nrning vnn cle gezins1tUgnven ove1·dreven, laat stnan willelcew·ig is, lcnn het fle nnnslag niet ve1·n-iet'igen maaT 1noet het ·in fle plaats vnn
rle door het bestmt1' geclnne rnm·ing een
schntting cloen wellce met de we·rkelijlc-

(1) Wanneer de aanslag van ambtswege gevestigd geweest is, kan het hof van beroep de
belastbare grondslag niet. rechtzetten tenzij de
belastingschuldige het bewijs van het juist bedl·ag van zijn belastbare inkomsten geleverd

heid overeenlcomt en rle belastbare
gronclslng in cleze mnte rechtzetten (1).
(BELGISCHE

STAAT, MINISTER VAN
T. VAN POUCQUE.)

FINANCIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 112 van de Grandwet, 55, 65, 66 en 67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengesclmkeld bij het koninklijk besluit van
12 septemller 1936 en, voor zoveel als nodig, bij de besluiten van 3 juni 1911 en
31 juli 1943 en bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 2 en 7 van het
besluit van 16 juni 1941 betreffende de nationale crisisbelasting, en van de wetsbepalingen betreffende cle nationale crisisbelasting, samengeschakelcl llij besluit van
31 juli 1943, 2 en 6 van cle wetten betreffencle de nationale crisisbelasting, samengeschakeld bij het besluit van cle Regent
van 16 januari 1948, 9 van de wet van
10 januari 1940, houdende wijziging van
cle smuengeschakelcle wetten betreffencle
de inkomstenbelasting en invoering van
een bijzonclere en tijclelijke belasting op
cle uitzonclerlijke winsten, en 19 van cle
wet van 16 october 1945, tot invoering van
een extrabelasting op cle in oorlogstijcl
behaalcle exceptionele inkomsten, winsten
en baten, cloorclat het bestreclen arrest,
na vastgestelcl te hebben dat cle raming
van een verrnoecle winst vail 2.500.000 fr.
bepaalcl cloor de methode cler indicH~n,
willekeurig was, ten clele ·cle aanslagen
vernietigt welke gevestigcl zijn volgens
lle proceclure van artikel 55 van cle samengeschakelde wetten betreffencle cle inkomstenbelastingen, clan wanneer het hof van
beroep zich ertoe cliende te beperken alle
aanslagen gevestigcl op het vermoed inkomen van 2.500.000 frank clat willekeurig
was verklaard, geheel te vernietigen :
Overwegende clat cle belastbare basissen, welke cloor wijziging van de aangiften vastgesteld zijn, op twee vermoedens
berustten : het koDen, door aanlegger, van
een goecl en cle gezinsuitgaven welke cloor
cle aclministratie op 1.008.640 frank geraamd werden;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat cleze laatste raming willekeurig is en
heeft. Het moet de aan.slag vernietigen wanneer het vaststelt dat de belastbare grondslag
op een willekeurige wijze bepaald geweest is
(verbr., 30 november 1954, Arr. Ye•·b•·., 1955,
blz. 210; 4 juli 1956, twee arresten, ibid., 1956,
biz. 939).
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de bij toepassing van artikel 55 van de
samengescbakelde wetten gevestigde aanslagen vernietigt, docb enkel in zover
voor bet vaststellen van de belastbare
basissen rekening gebouden is met de gezinsuitga ven;
Overwegende dat bet middel aan bet
arrest niet verwijt de belastbare basissen
niet recbtgezet te hebben door in de
plaats van de overdreven, zelfs willekeurig geacbte raming een schatting te stellen welke met de werkelijkheicl strookt,
cloch betoogt clat het hof van beroep de
aanslagen in hun geheel had dienen te
vernietigen, clus zelfs in zover de belastbare basissen gesteund waren op het eerste, gegrond verklaard vermoeden;
Dat het middel, zoals het voorgedragen
is, naar recht niet gegrond is;
Om die redenen,. verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de 'kosten.
26 juni 1958. - 1• kamer. - Voo1·zitter,
H. Bareel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. De Bersaques.
Gelijkl~tidende oonolnsie, H. Dumon,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van
Leynseele en JVIaes (deze laatste van de
Balie bij het Hof van beroep te Brnssel).
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1° INKOJVISTENBELASTINGEN. - BELAS'l'ING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
J\IIEEBWAARDE VAN EEN IN EEN NIJVEBHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF GElNVESTEEBD
GOED. - BEPALING VAN DE MEEHWAARDE. ~
NOODZAKELIJKHEID DE WERKELIJKE WAARDE
VAN DI'l' GOED OP HET OGENBLIK VAN ZIJN
INVES'l'ERING IN ACHT 'l'E NEMEN.
2° INKO:MSTENBELASTINGEN. - BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN.
MEERWAARDE VAN EEN IN EEN NIJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRTJF GEINVESTEERD
GOED. - VRIJDOM DOOR ARTIKEL 27, PARAGRAAF 2bis, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN BEDOELD. - MEEHWAARDE AANGEWEND
GEWEEST ZIJNDE OM EEN GEiNVESl'EERD. GOED
AF 'l'E SCHRIJVEN. - UI'l'SLUI'l'ING VAN DE
VRIJDOl\L
1° Orn de rneerwaa1·de van een in een nijvm·he·ids-, handels- of landbou.wbed!'·ijf
ge'investeerd goed, clat, bij toepassing
van art-ilcd 27, paragraaf 1, van de samengesohakelde wetten betreffende de
inlcornstenbelastingen, aan de bedTijfsbelasting onde1·wo·rpen is, te bepctlen, is
er reden de werlcelijlce waarde in aoht
te nernen wellce dit r;oed, hetz·ij ten bebezwarende, hetzij ten Tcosteloze titel
veTwo1·ven, op het or;enblilc van zi:in investe1·ing had. Deze waarde vrtlt niet

noodzaTceUjlv sarnen met de prijs welke
bij de verwerving van het goed zo~t betaald r;eweest zijn (1).
2° Daar de vrijdom door artilcel 27, paragraaf 2bis, 2°, van de sarnengesohalci3lde
wetten betreffende de inlcomstenbelastinr;en sleohts toegestaan wordt indien narnelijlc de rneenvaarde ~vaarop zij toer;epast woTdt niet << van enigerlei opnerninr; 11 het voorwerp ttUr;emaalct heeft,
w01·dt het voordeel ervan ttitgesloten ind·ien de rneenvaarde aangewend geweest
is om een in het berl!'ijf r;e'investeerd
goed at te sohrijven.

'1'.

(F. J. EN M. BOCCA,
BELGISCHE S'l'AAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1°, 27, paragraaf 1, 39 en 42 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengescbakeld bij besluiten van de Regent
van 15 en 16 januari 1948, doordat bet
bestreden arrest, na verklaard te hebben
dat de meerwaarde welke in de loop van
de exploitatie verwezenlijkt is gelijk is
aan « bet verscbil tussen de waarde van
het goed bij de tegeldemaking ervan en
de waarde op het tijdstip van de investering in het bedrijf ll, en na vastgesteld
te bebben « dat bet te gelde gemaakt onroerend goed geboekt is voor een lagere
som dan de werkelijke waarde ervan, op
bet tijdstip van de investering ll, desniettemin zegt << dat Fernand Bocca reeds
medeeigenaar voor een acbti)te was in bet
onverdeeld eigendom, dat ten belope van
dit aandeel, de ramiilg bij de verdeling
niet het equivalent van een werkelijke
uitgave uitmaakt », dan wanneer aanleggers in bun tweede aanvullende conclusies
deden gelden « dat de waarde van het
goed voor de tota~iteit dient vastgesteld
te worden naar het tijdstip waarop het in
1949 in het bedrijf van verzoeker geinvesteerd is 11, en dan wanneer het bestreden arrest, na vastgesteld te bebben dat
bet onroerend goed bij de investering ervan geboekt is voor een lagere som dan
de werkelijke waarde, desniettemin ten
dele een lagere dan deze werkelijke waarde in aanmerking neemt :
Overwegende dat nit bet bestreden arrest en nit de stukken waarop het bof
vermag acbt te slaan blijkt dat, bij het
(1) Raadpl. verbr., 4 en 8 november 1955
(A1'1'. Ve1·br., 1956, blz. ,66 en 181).
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dat sinds 1949 in het handelsbedrijf van te worden genom en;
aanleggers geinvesteerd was, een meerDat het micldel gegrond is;
waarde als bedoeld in artikel 27, paraOver het tweecle micldel, afgeleid uit de
graaf 1, van de samengeschakelde wetten schencling van de artikelen 97 van de
aan het licht is gekomen; dat dit onroe- Gronclwet, 15, paragraaf 2, 26, pararend goed sedert 1938 in onverdeeldheid graaf 2, 4°, en 27, paragraaf 2bis, van
toebehoorde aan eerste aanlegger en leden voormelcle
samengeschakelde
wetten,
van zijn familie, cloch clat clit onroerend cloorclat het bestreden arrest, na vastgegoecl bij akte van cleling van 28 augustus stelcl te hebben clat de totale winst der
1949 aan eerste aanlegger toegekencl wercl tegelclemaking gebruikt is tot afschrijving
en alstoen op de som van 594.340 frank op de rekening « Onroerencle goecleren Jl,
geraamcl wercl;
verklaart clat « cleze handelwijze een opOverwegende dat het arrest terecht be- neming van kapitaal uitmaakt, vermits
slist dat, voor het bepalen van de meer- zij ertoe leiclt de waarcle van de vaste
waarcle van het onroerend goed welke activa de minimiseren en ingaat tegen de
uit en door de exploitatie ontstaan is, er voorwaarclen tot en het cloel van de belasacht client te worden geslagen op de tingvrijclom bepaald door artikel 27, pawaarde van dit onroerencl goecl op het ragraaf 2bis ll, dan wanneer voormelcl artijdstip van de investering ervan, en clat tikel enkel bepaalt clat de belastingvrijhet soeverein in feite vaststelt dat deze clom genietende meerwaarclen het voorwaarde die is welke lli.i de akte van de- werp niet mogen uitmaken van enigerlei
ling van 28 augustus 1949 eraan werd toe- vercleling, uitkering of opneming, en de
gekend;
afschrijvinf geen opneming uitmaakt,
Dat het evenwel nader bepaalt clat cleze vermits zij ... geen vertrek van de in het
waarde slechts voor zeven achtste van het beclrijf belegde goecleren met zich brengt
onroerend goed in aanmerking kan wor- en eenvoudig de vaststelling is van een
den genomen de clelen welke eerste aan- waarcleminclering welke zich geclurencle
belastbaar
tijdperk
voorgeclaan
legger van zijn medeeigenaars in het on- het
verdeelde verworven heeft, naardien het heeft:
overblijvende achtste, waarvan hij reeds
Overwegencle dat, zoals gepreciseercl is
eigenaar was, overeenkomstig de door de in het verslag aan de Koning clat de tekst
administratie verdecligcle stelling, bij het van het koninklijk besluit van 31 maart
opheffen van de onverdeeldheicl client ge- 1936 voorafgaat opdat « de voortbrengingsraamd te worden op de boekwaarcle, dit miclclelen van de onclerneming' gelianclis, zoals het arrest vercler preciseert, op haafd blijven ll, artikel 27, paragraaf 2bis,
<< een waarde die lager ligt clan de werkevan de samengeschakelcle wetten, bepaalt
lijke waarde ll;
clat de belastingvrijclom voor de meerDat het deze beslissing verantwoordt waarden die het opgeeft « aileen clan zal
door de reclen clat « voor clit cleel de ra- worden toegestaan (onder meer) zo de beming bij de verdeling geen equivalent van
lastingvrijdom genietende meerwaarclen
een werkelijke uitgave uitmaakt ll;
het voorwerp niet uitmaken van enigerlei
Overwegencle dat ueze beslissing naar vercleling, uitkering of opneming... ll;
Overwegencle mitsdien clat, opclat het
recht niet gerechtvaarcligd is;
voordeel van de belastingvrijdom kan
Overwegencle immers dat, voor het bepalen van de waarde van een goecl op het worden verleencl, het niet volstaat, zoals
tijdstip van de investering ervan, het van in het middel aangevoerd is, clat « geen
belang ontbloot is te onclerscheiclen of dat van de in het beclrijf belegcle goederen
goetl van een clerde gekocht wercl cladelijk dit verlaten hebben ll, cloch clat tevens
v66r geinvesteercl te worden, ofwel of het vereist is cla t de meerwaarclen niet het
reeds tevoren in het privaat patrimonium voorwerp zijn van << opnemingen Jl;
Dat onder meer een opneming kan ultvan de exploitant was, ofwel zelfs of cleze
llet onder bezwarencle titel of om niet maken waardoor de opbrengst van de te.geldemaking van een voorheen geinvesverkregen had;
teerd goecl aangetast worclt, het gebruiDat, inclien bewust goecl onder bezwa- ken, geheel of ten dele, van die opbrengst
rencle titel verkregen wercl, de koopwaar- tot het afschrijven van andere goecleren
ue niet noodzakelijk dezelfcle zal zijli als hetwelk normaal door miclclel van de winde werkelijke waarde ervan bij de inves- sten
van het beclrijf had clienen te getering, de enige waarde welke voor de schieclen;
toepassing van artikel 27, paragraaf 1,
Dat het midclel naar recht faalt;
van de samengeschakelcle wetten in aanmerking dient te worden genomen;
Om die reclenen, verbreekt het bestreDat het verkrijgen om niet geenszins den arrest, cloch enkel in zover het beuitsluit clat, bij de investering, de goecle- slist clat, voor het bepalen van de waarcle
ren een werkelijke waarde gehacl hebben, van het onroerencl goecl op het tijclstip
de enige waarcle welke voor het toepassen van de investering ervan, er geen gron<l
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aanwezig is, wat het achtste. deel van dit
onroerend goed betreft, om rekening te
houden met de waarde welke in de akte
van verdeling van 1949 in aanmerking genomen werd, en in zover het over de kosten uitspraak doet; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt aanleggers
tot de helft der kosten en verweerder tot
de wederhelft; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
26 juni 1958. - 1° kamer. - Voorzitter,
H. Bareel, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever., H. Huybrechts.
Gelijlcluidencle conclnsie, H. Duman,
advocaat-generaal. PleiteT, H. Van
Leynseele.
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEDRIJFSIN:KOMSTEN. - VRIJE
1'USSENPERSOON BEDRIJFSHALVE OPTREDENDE
VOOR LEVERINGEN VAN MA'l'ERIEEL EN GOEDEBEN. WINS'l'EN. TOEPASSING VAN ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 1°, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. - B E LASTING
OP
DE
BEDRIJFSINKOMS1'EN.
SCHULDVORDERING VAN DE BELAS'l'INGPLICH'l'IGE. WINS'!', IN BEGINSEL, BELAS'l'BAAR
VOOR HET JAAR GEDURENDE HETWELK DE
SCHULDVORDERING ONTSTAAN IS.

~tit, waarvan de winsten bij toepassing van aTtilcel 25, ·§ 1, 1°, van de samengeschalcelde
wetten betTeffende de inlwmstenbelastingen aan cle bedrijfsbelasting oncle1·wo1·pen zijn cle vr-ije tussenpersoon die
beclrijfshalve voor leveringen van materieel en goecleren opt1·eedt.
2° De winst van een nijverheids-, handels- of landbottwbeclrijf clam· een
sch~tldvordeTing uitgemaalct, is, in be[linsel, aan de beclrijfs belasting oncle?·worpen voor het jaar in de loop van hetwellc cleze schulclvordering ontstaan
is (1).

1° Oefent een handelsactiviteit

(DOCQUIR, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FJNANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
(1) Verbr., 28 januari en 29 mei 1958, supra,
biz. 347 en 778.

Gelet op het eerste middel, afgeleid
nit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 25, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen doordat het bestreden arrest, om te verklaren dat de commissielonen welke aanlegger door de vennootschap Macsima ter nakoming van
een contract van vertegenwoordiging toegekend zijn, voor hem winsten van een
handelsbedrijf, als bedoeld in het 1 o van
paragraaf 1 van artikel 25 van de samengeschakelde wetten, uitmaken, en geen
baten van een in het 3° van deze tekst
genoemde winstgevende betrekking, hierop steunt dat, enerzijds, de vennootschap
Macsima bovendien leverancier van aanlegger was en dat zijn betrekkingen met
haar vielen in het raam van zijn algemene
activiteit, ten aanzien waarvan hijzelf
erkent handelaar te zijn; hierop, anderzijds, dat aanlegger in het raam van zijn
activiteit als vertegenwoordiger van voormelde vennootschap handelde met de
ruimste onafhankelijkheid, jegens de vennootschap door geen vooraf overeengekomen zakencijfer gebonden was, haar geen
rekening af te leggen had en voor deze
activiteit de hulpmiddelen ':an zijn eigen
organisatie benutte; eerste onderdeel, dan
wanneer artikel 25, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten drie categorieen
bedrijfsbaten onderscheidt volgens de
aard van elke bezigheid welke ze rechtstreeks opgebracht heeft, zonder te onderscheiden of die bezigheden van allerlei
aard uitgeoefend worden in het raam van
een zelfde algemene activiteit; tweede
onderdeel, dan wa:tmeer de feiten waarop het bestreden arrest wijst op zichzelf geen mogelijkheid bieclen de collllllissielonen die aanlegger als vertegenwoordiger van de vennootschap Macsima verdiencl heeft tot de winsten van een handelsbedrijf te rekenen :
Over .beide onclerdelen van het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest
in hoofdzaak erop wijst dat de activiteit
van aanlegger erin bestond voor de leveJ·ingen van materieel en goederen op
te treclen als vrije tussenpersoon die niet
onderworpen wa·s aan het statuut van de
huur van diensten;
.
Dat het daaruit terecht afleidt 'dat dit
bedrijfshalve optreden als tussenpersoon
het drijven van een handel uitmaakt en
dat de winsten die aanlegger eruit trekt
'mitsclien een commercieel karakter hebben;
Dat het verklaart dat de verrichtingen
welke tussen aanlegger en een vennootschap Macsima tot stand gekomen zijn
« in het raam JJ van zijn hanclelsactiviteit
liggen; dat het daardoor bedoelt dat die
verrichtingen en de winst welke zij opbrengt van dezelfde aard zijn als de ge-
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Dat het alclus het commercieel karakter van de tussen aanlegger en die vennootschap gesloten contracten en van de
door hem bekomen baten juist bepaalt en
de toepassing, op de door aanlegger uit
zijn optreden getrokken winsten, van arc
tikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de wetten
samengeschakeld bij het besluit van de
Regent van 15 januari 1948 wettelijk
rechtvaardigt;
Overwegende dat de in de loop van een
dienstjaar ontstane schuldvorderingen in
de voor dat dienstjaar belastbare winsten
vltllen en dat, waar het de taxatie doet
slaan op de sclmldvorderingen die aanlegger verkregen heeft als batig resultaat
van zijn verrichtingen met de vennootscllap Macsima gedurende het jaar 1952,
voor llet berekenen van de gedurende bewust tijdperk bekomen inkon1sten, het.
arrest lletwelk trouwens op het door aanlegger aangevoerde middel een passend
antwoord verstrekt, de in het middel aangecluide wetsbepalingen juist toegepast
heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
·
Over llet tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreclen arrest verklaart dat krachtens
het contract van vertegenwoordiging de
door aanlegget vercliende commissielonen
pas na de toekenning door de vennootschap Macsima zijn eigenclom werden en
dat de sclmldvordering v66r deze toekenning niet ontstaan was, clan wanneer uit
artikel 6 van dit contract blijkt, en trou- .
wens door de directeur der belastingen
uitdrukkelijk erkend was dat aanleggers
recht op het innen van de commissielonen
tot stand gekomen was zoclra de klant
van de vennootschap <<de ·integrale betaling van de factuur uitgevoerd had ll
(nota van de directeur der belastingen
van 26 juni 1957) :
Overwegende dat, volgens de tussen
aanlegger en de naamloze vennootschap
Macsima aangegane overeenkomst, de eerste een. rech t op het commissieloon op een
door zijn bemicldeling gesloten zaak verkreeg zodra de factum· door de klant van
de vennootschap betaald was; dat dit lleding van het contract- bevestigcl wordt
door de in het middel becloelde nota welke ·
door de directeur der belastingen aan het
hof van beroep voorgelegd wercl;
Overwegencle dat aanlegger v66r het hof
van beroep betoogd had dat een commissieloon ten beclrage van 386.682 frank, hetwelk hij op 31 maart 1952 ontvangen had,
betrekking had op leveringen die door
zijn bemiddeling in 1950 geclaan werden

en die cloor de klant nog tijdens clit jaar
betaalcl werclen, zodat de schuldvordering over dat commissieloon in 1950 te zijnen voorclele ontstaan was en deze winst
bijgevolg diende. aangeslagen te worden
onder het clienstjaar 1951 en niet onder
het dienstjaar 1953;
Overwegende evenwel dat, volgens de
bijlagen bij voormelde nota van de directeur der belastingen, zo de facturen over
de leveringen betreffende het commissieloon van 386.682 frank in 1950 geind werden, het pas in 1952 aan aanlegger toekennen van voormelde som het bestaan
van een geschil met de klant als oorzaak
zou gehacl hebben;
.
Dat van de andere kant, aanlegger in
zijn antwoord op het bericht van wijziging van 3 november 1953, de aclministratie de lijst verschaffencl, enerzijds, van de
«door Macsima verschuldigde commissielonen ll in de loop van de jaren 1950,
1951 en 1952, en, anderzijds, van de « betalingen op die commissielonen ll, de som
van 368.682 frank vermeldde onder « de
commissielonen door lVIacsima versclmldigd ll in 1952 ;
Overwegende dat, de aan het hof voorgelegde stukken uitleggend en zonder in
tegenspraak te vervallen met de termen
van de in het middel aangeduide stukken,
het arrest aan de hand van de overeenkomst tussen partijen en op grond van de
uitwerkselen dier overeenkomst ten aanzien van de met de klant gerezen betwisting, heeft kunnen beslissen dat de schuldvordering ten bedrage van 386.682 frank
pas .in de loop van llet jaar 1952 op aanleggers rekening diende te worden ingeschreven;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
'
26 juni 1958. - 1e kamer. - VoOTzitter
en ve1·sl(~ggeve1·, H. Bareel, raadslteer
waarnemend voorzitter. - Gelijkltticlencle
conclu.sie, H. Dumon, advocaat-generaal.
~ Pleiters, HH. G. Gothot (van de Balie
bij het Hof van beroep te Luik) en Van
Leynseele.
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1° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - VERAN'l'WOORDELIJKHEID UIT OORZAAK VAN EEN ONROEREND
GOED. - ARTLKEL 1384, LID 1, VAN HET
BURGERLIJK WE'l'IlOEK. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEWAKER VAN DE ZAAK.
2° VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - VERHURING VAN EEN

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

-875ONROEREND GOED. - HUURDER, IN BEGINSEL,
DE BEWA.KING VAN HE'r ONROEREND GOED HEBBENDE NAAR DE ZIN VAN ARTIKEL 1384, LID 1,
VAN HE'r BURGERLIJK WETBOEK,
3° VERA.NTWOORDELIJKHEID (BUITEN CONTRACT). - VERANTW\)ORDELIJKHEID VAN DE BEWAKER VAN EEN ZAA.K. A.RTIKEL 1384, LID 1, VAN HE'r IlURGERLIJ.K
WETBOEK. - VOORWAARDE.
1. 0 De verantwoordelijlcheid ttit oo1·zaalc

van een zaalc, namel-ijlc een om·oerend
goed, is, doo1· a1·tikel 1384, Ud 1, van
het Bttrgerlijk TVetboelc, ten laste gesteld niet van de eigenaar maar van de
bewalce1· van de zaalc (1.).
2° In geval van verhuring vcm een onroerend goed heeft de hmwde1·, in beginsel,
de bewalcing van de ve1·hmt1"de zaalc en
is dns nit oorzaalc van deze ve1·antwoordelijlc, naar de zin van art'ilcel 1384,
lid 1, van het Bttrge1·lijk Wetboelc (2)·.
3" Degene die, op artilcel 1384, lid 1, van
het Bnrgerlijlc ~ 1Vetboele stettnende aan
de bewalcer van een zaak het he1·stel
van een schade vorde1·t, moet .namelijlc
bewijzen dat deze schade door een gebrelc van de zaalc veroo1·zaalct geweest
is (3).

(N. V. GROEP JOSI, 1'. PRINS DE MERODE
EN CONSORTEN.)
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 artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest aimleggers hun vorderingen ontzegt op de granden, enerzijds, « dat uit het expertiseverslag blijkt dat, al heeft de slecht gekozen
plaats van de electrische Ieiding tot de
brand aanleiding kunnen geven, · de werkelijke oorzaak van de brand blijken zou
uit het feit dat deze Ieiding op een gegeven ogenblik in de loop van het huurcontract beschadigd werd en door Grandmoulin of Rigot hersteld werd op een marrier
die onvoldoende was en in ieder geval tegen de regels van het vak indruiste, hetgeen een stroomverlies, een verhitting en
tenslotte de brand zou veroorzaakt hebben; dat de brand dienvcilgens het gevolg
blijkt te zijn van een tekortkoming van
de hnurder aan zijn contractuele verbih(1) Zie noot 1 in B,ll. en
1205.
(2) Zie noot 1 in Bttll. en
1206.
(3) Zie noot 1 111 B"ll. en
1205.
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tenissen de electrische leiding te onderhonden en niet van een tekortkoming van
de eigenaar zelf aan zijn verplichting tot
vrijwaring; ... dat hetgeen in het expertiseverslag in aanmerking moet worden
genomen is dat de werkelijke en zelfs de
enige waarschijnlijke oorzaak vah de
brand gelegen is in de gebrekkige reparatie. welke gedaan is door middel van een
bus van slechte hoedanigheid die slecht
bevestigd was; dat, tenzij men de zin van
de beslniten der deskundigen zou verdraaien, men moet aannemen dat, zonder
deze font, waa1:van de verantwoordelijke
dader ongelukkigerwijze onbekend gebleven is, er noch verloren stroom, noch een
brand zou geweest zijn; dat mitsdien de
enige werkelijke oorzaak van de brand de
slecht uitgevoerde reparatie is ... ll, en, anderzijds, « dat noch nit het verslag van
de deskundigen, noch uit andere elementen van de zaak genoegzaam blijkt dat
men met een voldoende zekerheid om de
veroordeling van appellanten te rechtvaardigen kan verklaren dat de brand
zou voortgevloeid zijn uit een gebrek in
het ontwerpen, de aanleg of het onderhoud van de electrische Ieidingen en dat
de mogelijkheid van een brand die zou
ontstaan zijn door een onbekend gebleven
en aan de installatie vreemde oorzaak niet
behoeft · ter zijde gescho:ven te worden >l,
dan wanneer deze vermeldingen onverenigbam· zijn daar zij beurtelings impliceren dat de brand wei en niet te wijten
is aan een niet-onderhouden van de electrische Ieiding door de huurder van het
gebouw, waaruit volgt dat het bestreden
arrest. niet wettelijk met redenen omkleed
is :
Overwegende dat, in het deel van het
arrest waaruit de in het middel v66r het
woord « anderzijds >l herhaalde redenen
gelicht zijn, het hof van beroep op talrijke
plaatsen het gewoon waarschijnlijk karakter. van de besluiten der deskundigen
onderlijnt en eraan toevoegt dat het verslag der deskundigen geen voldoende zekerheid kan schenken;
Overwegende dat het hof van beroep,
evenwel voorheen de onderstelling gemaakt hebbend dat die besluiten zeker
zouden zijn, verklaart dat, in zulk geval,
de oorzaak van de brand enkel de gebrekkige reparatie zou kunnen wezen welke
gedaan is aan de electrische leiding die
zich tegen het muurtje van de schuur bevindt, doch dat desniettemin, om de juridische en feitelijke redenen die het opgeeft, de tegen de eerste twee verweerders gerichte vorderingen niet gegrond
dienen verklaard te worden;
Overwegende dat het bestreden arrest
dus zonder tegenstrijdigheid dam·na de redenen geeft welke in het middelna de uitdl'ukking « anderzijds ll aangehaald zijn;
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evenwel geen verantwoordelijkheid draagt
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de naardien deze rust op diegene van voorschending van artikel 97 van de Grond- melde pachters die aan zijn onderhoudswet, doordat het bestreden arrest aanleg- verplichting te kort gedaan heeft;
Overwegende dat het arrest zich dus
gers hun vordering ontzegt op de gronden,
dat blijkt uit « ... het expertiseverslag niet tegenspreekt door vervolgens de rededat, al heeft de slecht gekozen plaats van nen op te geven waarom niet bewezen is
de electrische leiding tot de bran<l aanlei- dat het verweerder Rigot is die aan de
<ling kunnen geven, de werkelijke oorzaak electrische leiding de gebrekkige reparatie
van de brand blijken zou nit het feit dat uitgevoerd heeft;
pat het middel feitelijke grondslag
deze leiding op een gegeven moment van
het huurcontract beschadigd werd en door m1st;
Over het derde middel, afgeleid uit de
Grandmoulin of Bigot hersteld werd op
een manier die onvoldoende was en in schending van de artikelen 1384 en inieder geval tegen de regels van het vak · zonderheid 1384, eerste lid, 1709, 1719,
indruiste, hetgeen een stroomverlies een 1728, 1729 van het. Burgerlijk Wetboek,
verhitting en tenslotte de brand zou' ver- en 97 van de Grondwet, doordat het beoorzaakt hebben; dat de brand dienvol- streden arresi; aanleggers hun vorderingen
gens het gevolg b\ijkt te zijn van een te- tegen verwee~·der Rigot ontzegt om de rekortkoming van de huurder aan zijn con- denen dat deze « niet... voor verantwoortractuele verbintenissen de electrische delijk te houden is, op de voet van artikel 1384, paragraaf 1, van het Burgerlijk
leiding te onderhouden )), en, anderzijds
« dat Rigot eventueel jegens gei:ntimeer: Wetboek, als bewaker van een levenloze
den persoonlijk en bij toepassing van de zaak waarin een gebrek schuilt· dat onder de bewaking· van een zaak, in de zin
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek zou kunnen gehouden zijn indien van artikel 138-1, paragraaf 1 van het
bewezen was, - quod non - dat hij de Burgerlijk Wetboek, niet het' materieel
bewaken doch het juridische bewaken
volstrekt gebrekkige, door de deskundigen
vastgestelde veranderingen en reparaties verstaan wordt, wat impliceert dat alleen
uitgevoerd of bevorderd heeft...; dat... de diegene behoeft te worden aangezien als
de bewaking van een zaak hebbend die de
verantwoordelijkheid van de huurder als
bewaker in ieder- geval dool! de derden en- zaak voor zichzelf gebruikt en die· een
kel zou kunnen worden aangevoerd in de macht van bestuur erop heeft - en niet
mate dat de betrokkene op een foutieve een eenvoudig dergelijk recht ... · dat alwijze zou te kort gedaan hebben aan de dus de bewaking van een gebou,;, niet op
onderhoudsverbintenissen die de wet of de huurder, maar op de eigenaar rust ... ;
eventueel zelfs het huurcontract hem ten dat de hum·der· immers slechts de houder
laste zou leggen; ... dat niet bewezen is tot wederopzeggens toe is van het onroedat de gebrekkige reparatie die de brand rend goed dat hij in enkel gebruik heeft
zou veroorzaakt hebben zou zijn verricht en waarvan hij enkel voordeel trekt vom:
door toedoen van Rigot die trouwens tech- een beperkte duur terwijl de_ eigenaar het
nisch niet voldoende onderlegd was om voortdurend bezit ervan heeft en door
zich rekenschap ervan te g·even dat be- het beuren van de huur voordeel ervan
doelde reparatie, in de onderstelling dat trekt, zelfs tUdens het in gebruik hebben
ZlJ zijn voorganger kon toegeschreven door de hum·der; dat ·de bepalingen van
worden, op een g·evaarlijke manier was het Burgerlijk Wetboek in deze materie
uitgevoercl geworden >>, dan wanneer deze aantonen dat het niet de huurder van de
vermeldingen onverenigbaar zijn, daar zij gebouwen is die een recht van bestuur
beurtelings impliceren dat de gebrekkige erover uitoefent ... ; ... dat de verantwoorreparatie van de electrische leiding wel delijkheid van de huurder als bewaker
in ieder geval door de derden enkel zou
niet door verweerder Bigot uitgevoerd is
waaruit volgt dat het bestreden arrest kunnen worden aangevoerd voor zoveel
de betrokkene op een foutieve wijze zou
niet wettelijk met redenen omkleed is;
te kort gedaan hebben aan de onderhoudsOverwegende dat de in het middel v66r verbintenissen die de wet of eventueel
de uitdrukking « anderzijds >> aangehaalde zelfs het huurcontract hem' ten laste zou
redenen, ollllliddellijk gevolgd worden l<:ggen; dat niet bewezen is dat de gebrekdoor de woorden << en niet van een tekort- klge reparatie (van de electrische leiding)
koming van de eigenaar. zelf aan zijn verdie de brand zou veroorzaakt hebben verplichting tot vrijwaring >>;
richt zou zijn door toedoen van Rigot die
Overwegende dat het hof van beroep trouwens technisch niet voldoende onderdoor bewuste redenen wil aantonen dat
legd was om zich rekenschap ervan te gein de oni:lerstelling dat de brand client toe: ven dat bedoelde reparatie, in de ondergeschreven te worden aan de beschadigde stelling dat zij zijn voorganger kon toeleiding welke slecht hersteld zou zijn ge- geschreven worden, op een gevaarlijke
worden hetzij door pachter Grandmoulin, manier was uitgevoerd geworden )), dan
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heeft, in de zin van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, die voor
zijn rekening de zaak gebruikt, ze geniet
of bewaart, met een macht van toezicht,
bestuur en controle, en dan wanneer,
zulks het geval is voor de huurder van
een onroerend goed aan wie de artikelen 1709, 1719 en 1728 van het Burgerlijk
Wetboek het recht van de zaak gebruik te
maken en derhalve de macht ze te controleren toekennen; dat ten deze de bewaking
van de zaak des te meer op verweerder
Rigot rustte daar, volgens de rechters
over de grond, de brand het gevolg blijkt
te wezen << van een tekortkoming van de
huurder 1 aan zijn contractuele verbintenissen de electrische Ieiding te onderhouden )), wat impliceert dat deze leiding onder de bewaking van de huurder stond;
dat het tenslotte niet dienend is, uit het
oogpunt van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek, qat de bewaker
technisch niet voldoende onderlegd is om
het gebrek te ontdekken :
Overwegende, voorzeker, dat aanleggers
terecht betogen dat, in strijd met de leer
van het beklaagd arrest, de huurder in
beginsel de bewaking van het gehuurde
heeft, in de zin van artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en dat
de door het arrest vastgestelde onwetendheid nopens het gebrek van de zaak die
de schade veroorzaakt heeft de verantwoordelijkheid niet kan uitsluiten welke
door voormelde bepaling ten laste van de
bewaker ingevoerd is;
Overwegende echter dat het bestreden
arrest erop wijst dat « noch uit het verslag van de deskundigen, noch uit andere
elementen van de zaak genoegzaam blijkt
dat men met ,een voldoende zekerheid om
de veroordeling van verweerder Rigot « te
rechtvaardigen kan verklaren dat de
brand zou voortgevloeid zijn uit een gebrek in het ontwerpen, de aanleg of het
onderhoud van de electrische leidingen en
dat de mogelijkheid van een brand die
zou ontstaan zijn door een onbekend gebleven en aan de installatie vreemde oorzaak niet behoeft ter zijde geschoven te
worden >>, en na verscheidene overwegingen besluit dat (( het roekeloos zou zijn in
een arrest te Yerklaren dat het zou bewezen zijn dat de litigieuze brand het zeker
gevolg van een gebrek in de aanleg of het
onderhoud vim de electrische installatie
is en op dit feit een veroordeling >> van
vet;weerder Rigot « tot het vergoeden van
de gevolgen ervan te steunen >>;
Overwegende dat deze redenen, waardoor vastgesteld is dat niet bewezen is
dat de door aanleggers aangevoerde schade
door een gebrek van de zaak veroorzaakt
werd, volstaan tot het rechtvaardigen
van het ontbreken- van verantwoordelijkheid in hoofde van verweerder Rigot op

voet van artikel 1384, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek;
Waaruit volgt dat het middel, hetwelk
tegen ten overvloede gegeven redenen opkomt, niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384, en inzonderheid 1384, eerste en derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest, om aanleggers hun vordering tegen
verweerder Rigot te ontzeggen, verklaart
dat aanlegger Despontin of zijn aangestelden een font zouden begaan hebben
door na te Iaten verweerder Rigot onmiddellijk te verwittigen van een abnormale
toestand die hun van zulke aard toescheen
dat hij een kortsluiting kon veroorzaken
en tot een brand aanleiding kon geven en
dat aanleggers gezien dit schuldig niet
handelen geen gronden hebben om het vergoeden van een schade te vorderen welke
zonder die nalatigheid normaal had kunnen vermeden worden, doch verklaart,
anderzijds, dat uit het expertiseverslag in
aanmerking moet worden genomen dat de
werkelijke en zelfs de « enige >> waarschijnlijke oorzaak van de brand gelegen
is in de gebrekkige reparatie van de electrische installatie, dat er moet worden
aangenomen dat « zonder deze font >> er
noch een stroomverlies, noch een brand
zou geweest zijn en dat aldus de werk;elijke « enige oorzaak >> van de brand de
slecht uitgevoerde reparatie is, dan wanneer deze vermeldingen onverenigbaar
zijn, daar zij impliceren dat de veroorzaakte schade het geworden is door de
schuld van aanlegger Despontin of van
zijn aangestelden en geen andere oorzaak
heeft dan de gebrekkige reparatie van de
electrische Ieiding :
Overwegende dat, zoals in het antwoord op het eerste middel gezegd is, het
hof van beroep, hetwelk de besluiten van
de deskundigen als gewoon waarschijnlijk aanziet, even de onderstelling aanneemt dat die besluifen zeker zijn, om eruit tot de slotsom te komen dat, zelfs in
dat geval, de verantwoordelijkheid van
verweerder Rigot niet in aanmerking kan
genomen worden op voet van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, of van artikel 1384, eerste lid, van
hetzelfde wetboek;
Overwegende dat het hof van beroep
uitgaande van dezelfde onderstelling zegt
dat, zelfs indien de brand als materiele
oorzaak de gebrekkige i·eparatie van de
electrische Ieiding heeft, de aangestelden
van aanlegger Despontin, door na te laten
verweerder Rigot onmiddellijk te verwittigen van een abnormale toestand die hun
van zulke aard toescheen dat hij een kortsluiting kon veroorzaken en tot een brand
aanleiding kon geven (te weten een zwak
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branden<le lamp, dan wanneer de stroom
afgesloten was) en door het werk voortgezet te hebben zonder zich verder om het
incident te bekreunen, gehandeld hebben
met een in erge mate schuldige zorgeloosheid en zodoende Rigot belet hebben
zelf de geboden ·veiligheidsmaatregelen te
treffen en, al ware het slechts door afsluiting van de stroomtoevoer naar de
schuur, het brandgevaar dat gebleken was
te voorkomen;
·
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is te zeggen, enerzijds, dat zonder de gebrekkige reparatie van de electrische lei.c1ing er geen stroomverlies noch brand
·zou geweest zijn, en, anderzijds, dat de
daaruit voortgevloeide. schade zou vermeden zijn indien de aangestelden van aanlegger Despontin zich niet op foutieve
wijze voort bediend had den van de. zaak
waarvan zij het gebrek vastgesteld hadden, hierbij de gevolgen van dit gebrek
voorziend, en niet nagelaten hadden verweerder Rigot te verwittigen zo<lra het
brandgevaar gebleken was;
Dat het middel, hetwelk het· arrest enkel een tegenstrij c1igheic1 in de redenen
verwijt (1), feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
27 juni 1958. - 1° kamer. - V001'Z'ittm',
H. Wouters, eerste voorzitter. - 'VeTslaggeve1'; H. Moriame. -·Geli:ilcl~tidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Pleite1'S, HH. Simont en della Faille d'Huysse.
·

SCHAADT. VoNNIS. DA1' DEZE AANSPRAAK
VERWERPT OM DE ENIGE REDEN DAT DE GEVORDERDE HONORARIA NIE1' OVERDREVEN 'SCHIJNEN. VERWERPING NIE1' WE'!"fELIJR GEREOH'l'VAARDIGD.

1° De bepaling van a1't-ilcel "13 .van het lconinklijlc beslltit van 24 mei 1933, lnidens
wel7ce de dooT het geTecht aangedttide
deslctmd·ige een staat opmaalct rnet cle
ornstandige ozJgave van de gedane ve1·1'ichtingen en de nitschotten, tot vo01'werp heeft, zowel de paTti.jen als de
TechteT in staat te stellen het cloo1· de
deslcnncUge voor V81'1·ichtingen en ~tit
schotten gevo1'denl bedTag na te gann.
2° lV nnneeT de dooT het geTecht aangeclwide deslctmclige, in zijn staat van honoTa1·ia, cle veTrichUngen en tt.itschotten
niet omstandig aangedttid heejt, veThin:
dert deze nalating, in(lien bewezen i8
dnt zij de 1·echten van een pa1·Uj
schaadt, het begroten van cle stnat door
cle 1'echteT (2). (Koninklijk besluit van

24 mei 1933, art. 73; Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, art. 173 en
1030.)
3° lV anneer een partij staancle gehottclen
heett flat cle nalating, in de opgemaalcte
staat van honoraria, in bttrge1·lijlce zalcen, do01· een door het gerecht nange.. dnide deslcnnclige, cle gednne ve1Tichtingen en de nitschotten omstnnclig op te
geven, haa1· belanuen schaadt, ve1·werpt
de.ze aansp1·aalc niet clooT een wettige
reden het vonnis dat e1· zich toe beperlct
vast te stellen dat cle gevo1·de1·cle hono1'G·1"ia niet overdreven schijnen.
(BELGISCHE

l"

KAMER. -

27 juni 1958

1 o DESKUNDIG ONDERZOEK. -

IN

IN

BURGERLIJKE ZAREN. -DOOR HET. GERECH'!'
AANGEDUIDE DESRUNDIGE. --'- NALATING IN DE
STAAT VAN HONORARIA, DE GEDANE VERRICH'fiNGEN EN DE UITSCHOT'l'EN OMSTANDIG OP TE
GEVEN. NALATING WELKE DE BELANGEN VAN
DE PARTIJ GESCHAAD HEEFT. RECH'!'ER DE
STAAT NIE'f 'KUNNENDE BEGilOTEN.

3°

DESKUNDIG ONDERZOEK. IN
BURGERLIJKE ZAKEN.- DOOR HE'r GERECHT
AANGEDUIDE DESKUNDIGE. NALATING IN DE
STAAT VAN HONORARIA, DE GEDANE VERRICH1'INGEN EN DE UITSCHOTTEN OMSTANDIG AAN 1'E
DUIDEN. PAR1'IJ STAANDE HOUDENDE DAT
liEl'
NALAl'EN
DAARVAN
HAAR
BELANGEN

(1) 'Zie Bull. en

PASIC.,

OPENBARE

ARREST.

BURGERLIJKE ZAREN. DOOR DE RECHTER
AANGEDUIDE DESKUNDIGE. HONORARIA.
0MSTANDIGE STAAT. VOORWERP.

2° DESKUNDIG ONDERZOEK. -

STAAT, MINISTER VAN
WERKEN, 'I.', LEEMANS.)

1958, I, 1209, noot 1.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 mei 1957 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de bepalingen welke boek III
''ormen van het tarief van gerechtskosten in burgerlijke- en handelszaken, beloningen en uitschotten van de pleitbezorgers, honoraria en uitschotten van de deskundigen, ingevoerd bij konink1ijk · besluit van 24 mei 1933, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 1933 en
bij het besluit van de Regent van 23 juni
1945, inzonderheicl van de artikelen 72,
73, 77, 78, 79 en 80 van bovengemeld tarief, doorclat het bestreclen vonnis, hoewei voor recht zeggend dat regelen, gege(2} Vergel. verbr., 13 december 1957, supra,
biz. 226.
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ven in boek III van het koninklijk besluit
Dat het vonnis vaststelt dat het << voorvan 24 mei 1933, toepasselijk zijn op de zeker betreurenswaardig JJ is dat verweerdoor de vreclerechter gelaste expertises, der geen omstanclige staat opgemaakt
de begroting van de staat van honoraria, heeft, en dit « onclanks de door appellant
kosten en uitschotten van verweercler niet · (hier aanlegger) tot heni gerichte verzoeals onregelmatig en clerhalve als nietig ken Jl ; dat het clesniettemin het hoger beaangezien heeft, ofschoon het vaststelt dat roep niet gegroncl verklaart omclat « evenc
verweercler geen omstandige en naar tijds- wel niet blijkt clat de deskunclige overorde ingerichte staat van de door hem ge- dreven honoraria gevraagd heeft, rekedane verrichtingen ingecliend heeft, zulks ning houdencl met zijn standing en met de
ondanks de door aa'lllegger tot hem ge- moeilijkheicl van de gepresteercle geestesrichte verzoeken (schending van bovenge- arbeid Jl;
melcle artikelen 72 en 73), clat hij zijn
Overwegencle dat uit cleze reclen niet
staat rechtstreeks aan de rechter voor- bijkt dat de nalatiiig van de cleskundige
gelegd heeft zonder hem, daar hij niet niet, zoals aanlegger beweerde, dezes beonderaan het verslag overgeschreven is, langen gekrenkt heeft door hem te beletneergelegd te hebben ter griffie van de ten het bedrag van de door verweerder oprechtbank die de ex11ertise gelast heeft, gemaakte staat cloelmatig te controleren
en ten dage van de neerlegging aanlegger en te betwisten;
hiervan niet verwittigcl heeft (schencling
Dat ·het midclel, in zover het de schellvan de .::u'tikelen 77 ·en 78), zodat de vre- cling van artikel 73 van het koninklijk
derechter, wiens bestreden vonnis de be- besluit van 24 mei 1933 cloet gelclen, geslissing bevestigt, meergemelde staat be- groncl is;
groot en uitvoerbaat gemaakt heeft, zonOm die· reclenen, verbreekt het bestreder dat aanlegger ---'- die van bewuste
staat pas kennis gekregen heeft na de den vonnis; beveelt dat melding van onbegroting en de uitvoerbaarmaking ervan, derhavig arrest zal gemaakt worden op de
- de mogelijkheid gehad heeft zijn op- kant van de vernietigcle beslissing; vermerkingen v66r de begroting in een nota oordeelt verweercler tot de kosten; vervast te leggen, en aldus uitspraak doet wijst cle zaak naar de Rechtbank van
onder het voorwendsel dat boek III van eerste aanleg te Nijvel, in hoger beroep
het koninklijk besluit van 24 mei 1933 uitspraak doende.
op het niet-inachtnemen van voormelde
regelen geen sanctie stelt, dan wanneer
27 juni 1958. - 1e kamer. - Voo1·zUte1·,
de bij die regelen voorgeschreven forma- H. Wouters, eerste voorzitter. - Ve1·slagliteiten tot doel hebben de rechten van de gever, H. Bareel. - Gelijkluidende conbelanghebbenden te beschermen en het cl·usie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
miskennen ervan hetzij de weigering, procureur-generaal. - PleUe·rs, HH. Van
hetzij de nietigverklaring van de begro- Leynseele en Simont.
ting met zich moet brengen :
Overwegende dat uit de artikelen 173
en 1030 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvorclering blijkt dat het niet vervullen van de formaliteit, omschreven in
het in het miclclel aangehaalcl artikel 73
2" KAMER. - 30 juni 1958
van het koninklijk besluit van 24 mei
1933, niet nooclzakelijk en in alle gevallen
de nietigheicl van de begroting door de REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - JACHT. - VERBODEN 'l'Ulrechter van de staat van honoraria en uitGEN. - BE'l'ICH'l'ING GES'l'EUND OP HE'!' GEschotten van de deskunclige met zich
BRUIK VAN EEN AUi'OVOERTUIG ALS JACH'l'brengt;
'l'UIG. - ARREST IN FEI'l'E DE BES'l'ANDDELEN
Overwegencle dat deze nietigverklaring
BEOORDELEND DOOR HE'!' OPENBAAR MINIS'l'Eenkel behoeft uitgesproken te worden inR1E IN ZIJN CONCLUSIES INGEROEPEN EN ER
dien gebleken is dat de begane onregelUI'l' AFLEIDEND DA'l' DE BE'l'ICH'l'ING NIE'l' BEmatigheicl tot gevolg gehad lweft de beWEZEN IS. - BESLISSING MET REDENEN OMlangen van een der partijen te krenken ;
KLEED.
Overwegende dat de bepaling van voormeld artill:el 73, luidens welke de des- Is regelmat-ig met redenen o1nkleed het
kundige een staat -opmaakt met de oman·est "Uan de betichting "Uan gebntik
standige opgave van de geclane verrich"Uan een verboden jachtt!tig, tet, zake
tingen en de uitschotten, tot doel heeft zo
een anto'Uoe1·t·uig, 'UTijspTelcend, dat, in
de partijen als de rechter in staat te
jeite de bestanddelen dooT het open7Jaa1'
stellen tot het controleren van het geministe1'ie in zijn conclnsies ingeroepen
vorderde beclrag voor verrichtingen en
beooTdelend, e1·nit afleidt dat de betichuitschotten ;
ting niet bewezen is.

880(PROCUREUR-GENERAAL TE GENT,
•r. F. EN A. IGODT.)

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;
Overwegende dat de voorziening van
het openbaar ministerie nitdrukkelijk beperkt is tot de beslissing van vrijspraak
wegens de telastlegging A ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 8 en SO van de wet van 28 febrnari
1882 (het laatste door de wet van SO december 19S6 toegevoegd) en 66 van het
Wetboek van strafrecht, doordat het bestreden arrest beide verweerders vrijspreekt van de betichting A, van, als mededaders, gebrnik te hebben gemaakt van
tnigen, geschikt om het wild te vernielen
of om, hetzij het vangen, hetzij het vernielen van dat wild te vergemakkelijken,
dan wanneer het arrest, door de overwegingen waarop het stennt, de onderscheidene gegevens uit het dossier die in de
conclnsies werden voorgedragen niet of
onvoldoende beantwoordt, tevens geen afdoende noch dienend antwoord verstrekt
met betrekking tot de wettelijke bestanddelen · van het bij artikel 8 van de wet
van 28 februari 1882 bepaald misdrijf :
Overwegende dat het arrest de bestreden vrijspraak steunt op de reclen << dat
de beklaagden het autorijtuig hebben gebruikt niet om te jagen, doch enkel om
zich naar de plaatsen waar de eerste beklaagde gejaagd heeft te begeven of terug
te keren; dat ook niet kan gezegcl worden
dat {le auto gecliend heeft om te jagen,
omdat vanuit de wagen is geschoteri geworden; dat het niet is bewezen dat voormeld gebruik van een auto de vernielingsmogelijkheden van het wild heeft verhoogd noch de kans op straffeloosheid
heeft vermeerderd )) ;
Overwegencle dat het arrest, door die
feitelijke beoorcleling van de door het
openbaar ministerie in zijn conclusies
aangevoercle elementen, aan het vormvoorschrift van artikel 97 van de Grandwet voldaan heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat · de kosten ten laste van de
Staat.
SO juni 1958. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Neveu. Tegenstrijdige conclusie (1), H. Roger
(1) Het openbaar ministerie had tot de ver-

breldng van het arrest besloten, menende dat
het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet gegrond was.
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1° OPENBARE ZEDENSOHENNIS.
ZEDELIJK BESTANDDEEL VAN HET WANBEDRIJF.
- ALGEMEEN OPZET.,
2° MISDRIJF. - GROND VAN RECH'rVAARDIGING. - GOEDE TROUW. - J\IIAAXT OP ZICH
ZELF GEEN GROND VAN RECHTVAARDIGING UIT.
S0 JVIISDRIJF. - GROND VAN RECHTVAARDIGING. - 0NOVERKOMELIJKE· DWALING.
1° Het wanbedrijf van openbare zedenschenn·is vereist niet het bijzonde1· opzet, het algemeen opzet volstaat (2).
2° De goede tronw maakt niet op zich zelf
een grond !t.it van 1·echtvaardiging van
de dader van het misdl'ijf (S).
so De dwaUng is, voo1· de dader van een
misdrijf, slechts een urond van rechtvaa1'diging wanneer zij onovel·lcomelijlc
is (4).

(AUDI'L'EUR-GENERAAL EN SCHOETERS,
T. BOGAERTS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 november 1957 gewezen door
het militair gerechtshof;
I. W at de voorziening van de auclitenrgeneraal aangaat' :
Over het midclel van ambtswege afgeleid nit cle schending van de artikelen 71
en S85 van het Stl'afwetboek, dit laatste
artikel aangevnlcl door artikel 53. van de
wet van 15 mei 1912 :
Overwegencle dat, om de betichting van
openbare zeclenschennis ten laste van verc
weerder niet bewezen te verklaren, het
bestreden arrest erop wijst dat « alhoewel betichte materieel de zeden geschonden heeft, het niet bewezen is dat hij het
inzicht had om de zeden te schenden, daar
hij terecht kon geloven dat de kinderen
de draagwijdte van zijn hanclelingen niet
zonden beseffen )} ;
bverwege1lde dat de rechter aldns als
vaststaancle aanneemt dat beklaagde, in
de door de betichting bepaalde omstancligheden van openbaarheicl, de claden
welke de zedenschennis nitmaken vrij(2) NYPEJ",S en SERVAIS, bd. II, art. 385,
biz. 533, nr 12; Repert. prat. ilu droit belge,
vo Outrages aux mcem·s, nrs 114 tot 121.
(3) en (4) Verbr., 22 october 1956 (Bull. en
PASIC., 1957, I, 168).
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willig hee:t't begaan, dat hij ervan bewust
was, dat bedoelde handelingen van aard
waren de eerbaarheid te kwetsen en dat
-de in de betichting gemelde kinderen aanwezig waren ;
Dat de rechter nochtans het feit dat
verweerder << terecht kon geloven dat de
kinderen de draagwijdte van zijn handelingen ~ niet zouden beseffen )) als een omstandigheid beschouwt welke het misdrijf uitsluit, alhoewel hij vaststelt noch
dat vermelde kinderen inderdaad niet
bewust zijn geweest van het met de goede
zeden strijdig karakter van die handeJingen, noch dat de mening van verweerder desaangaande zou te wijten zijn aan
·een onoverkomelijke dwaling;
Overwegende dat nit het alzo ingeroepen feit kan afgeleid worden dat verweerder heeft gehancleld zonder het bepaald inzicht de eerbaarheid van de aanwezige kinderen te kwetsen, doch dat eruit niet volgt dat beklaagde onder de
-drang van een onoverkomelijke dwaling
zou gehandeld hebben;
Overwegencle dat opclat het door artikei· 385 van het Strafwetboek als wanbedrijf omschreven feit strafbaar weze, de
wet niet vereist dat de dader, die vrijwillig en met bewustheid heeft gehandeld,
daarenboven nog met bijzonder opzet het
feit zou gepleegd hebben;
Overwegende, enerzijds, dat goede
trouw niet op zich zelf een grond van
rechtvaardiging uitmaakt; dat, anderzijds, dwaling slechts inclien zij onoverkomelijk is als dusdanig in aanmerking
kan genomen worden;
Dat, vermits hij niet vaststelt dat de
door verweerder begane dwaling dergelijk karakter heeft, cle rechter in hoger ~
beroep zijn dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Waaruit volgt dat het micldel, gericht
tegen de beslissing van vrijspraak wegens
betichting B, gegrond is;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Wat de voorziening van Sclweters
Joanna, burgerlijke partij, betreft :
Overwegende daf het tot staving dezer
voorziening ingeroepen midclel uitsluitend
gericht is tegen de beslissing aangaande
de betichting B en tegen de, met betrekking tot cleze betichting, verklaring van
onbevoegclheid om van de eis van de burgerlijke partij kennis te nemen; clat dit
middel gegrond is op de onwettelijkheid
wegens dewelke de beslissing van de publieke vordering client verbroken te worden;·
VERBR., t958. -

56

Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, behalve in zover het verweercler
vrijgesproken heeft wegens betichting A
(aanranding der eerbaarheid) ;
Verwerpt de voorzieningen voor het
overige;
Beveelt dat van onclerhavig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
Verwijst de alzo beperkte zaak naar
het militair gerechtshof, anders samengestelcl; veroordeelt verweerder tot de
helft der kosten, aanlegster tot een vierde
ervan en laat de Staat het overige vierde
ten laste.
30 juni t958. - 26 kamer. ----, Vom·zitte·r,
H. Vanclermersch, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Van Beirs.
Gelijklttidende corwlusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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to WEGEN. - WET VAN t FEBRUARI t844,
ARTLKEL t. - VERBOD BOUWWERKEN, UIT TE
VOEREN ZONDER DE VOORAFGAANDE TOELATING
VAN HET GEMEENTEBESTUUR, - SCHENDING
VAN DIT VERBOD, - J\lliSDRIJF DAT GEDURENDE
GANS DE DUUR VAN DE NIET TOEGELATEN WER[(EN VOORTDUURT.
2° VERJARING. IN STRAFZAKEN. SCHENDING VAN HE1' DOOR ARTIKEL 4 VAN DE
WET VAN t FEBRUARI t844 INGESl'ELD VERBOD
BOUWWERKEN ZONDER VOORAFGAANDE TOELATING UIT 'l'E VOEREN. - BEGIN VAN DE VERJARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING EN DE
BURGERLIJKE VORDERING.
3° VERJARING. -IN STRAFZAKEN. -BESLISSING VAN VEROORDELING. 0NMOGELIJKHEID NA TE GAAN, OF DE PUBLIEKE VORDEHING AL DAN NIE'l' VERJAARD IS. - VERBREKING ME'l' VERWIJZING.

to De schending 'l:an het ve1·bod, doo1· a1·tikel 4 'l:an rle wet van 1 febntar·i 1844
ingestelde bouwwerken zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestnnr ttit te voeren is een misdr'ijf dat
gerlurende gans de dml1' van de niet
toegelaten we1·1cen voo1·tdmwt (1).
2° De ve1·ja1·ing van de pnblielce vordering
en de burge1·lij lee vorde1'ing voo1·tvloeienrl ttit een inln'euk op artikel 4
van de wet van.1 februari 1844, aat verbiedt bmtwwe1·ken zonder de vooratgaande toelaUng van het gemeentebesttim· nit te voe1·en, begint slechts te
lopen de day waarop de niet toegelaten
werlcen voltooid zijn (2).
(1) en (2) Verbr., 3 mei 1954 (Arr. T'erb1·.,
1954, biz. 558).

,.,- 8823° W anneer noah de vaststellingen van
de best1·eden beslissing, noah de shtlclcen
van reahtspleging waarop het hof aaht
mag slaan het hot toelaten na te gaan
of de publieke vonlering al dan niet verjaard was, verb1·eelct het hot, met ve!·w·ijzing, cle beslissing van veroordeling (1).
{OOMS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 december 1957, in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Turnhout;
I. In zo1,er de voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke
vordering :

Over het middel van ambtswege, afgeleicl nit de schending van de artikelen 4,
9, 16 van de wet van 1 februari 1844 op de
politie van de wegen, gewijzigd door de
wetten van 15 augustus 1897 en '28 mei
1914, 21, 23, 24, 25 en· 26 van de wet vm;t
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordei·ing,
doordat, om te verklaren dat de publieke
vordering niet vervallen was, de rechtbank beslist heeft dat de termijn van
verjaring niet loopt zolang aan de door
het misdrijf verwerkte toestand geen
einde wordt gesteld, dan wanneer de verjaring loopt van het ogenblik af dat het
door de wetten strafbaar gesteld feit voltrokken is :
Overwegende dat nit het bestreden vonnis blijkt dat aanlegger vervolgd werd
om, tnsen 23 december 1953 en 15 jnni
1957, zich schnlclig· te hebbcm gemaakt te
Retie aan het opbonwen van een mnnr
op 2 meter afstand van de aslijn van de
Asbergstraat, in strijd met het beslnit
waarbij het college van lmrgemeester en
schepenen van de gemeente Retie hem toelating tot bonwen had verleend onder de
nitdrnkkelijke vo6rwaarde dat de achterbonwen op minstens 3,25 meter afstand afstand, later op 3 meter ternggebracht van het miclc1enpnnt van bedoelde weg
zonden opgetrokken worden;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat, om aanlegger te veroordelen, toepassing van de artikelen 4, 9 en 16· van de
wet van 1 febrnari 1844 verklaart te rnaken, het ten laste van aanlegger gelegde
feit bestraft heeft als inlJrenk op het verbod bonwwerken nit te voeren zonder

(1) Verbr., 17 maart 1958, suz11·a, blz. 524.

voorafgaande toelating van het college
van bnrgemeester en schepenen, welke inhl'enk inderdaad door gemelde wetsbepaling strafbaar gesteld wordt;
Overwegende dat die inbrenk een misdrijf nitmaakt dat door het oprichten van
het niet toegelaten werk volvoetcl wordt
en, bijgevolg, zolang het werk wordt
voortgezet begaan wordt, om slechts einde
te nemen op de dag waarop de bouwwerken voltrokken zijn;
Dat dienvolgens de termijn van verjaring van de publieke vordering evenals:
die van de verjaring van de bnrgerlijke·
vordering volgende nit dit misdrijf, van
de voltrekking af van de niet toegelaten
werken begint te lopen;
Overwegencle dat tot verwerping van
het door aanlegger op grond van het vervallen wegens verjaring van de vordering,.
ingeroepen verweermiudel, de rechter verklaart << dat het misdrijf dat-betichte ten
laste wordt gelegd als een voortgezet misdrijf client beschouwd te worden, vermits,.
zolang de op mintier dan 3 meter van de·
nslijn van de Asbergstrnat opgetrokken
munr blijft bestnnn, betichte een toestand
bestendigt welke met het beslnit van
30 december 1953 van het college van burgemeester en schepenen der gemeente
strijdig is ll, «en op de vaststelling
stennt dat de door aanlegger tot stand gebrachte toestnnd onveranderd is gebleven l), om daarnit nf te leiden dat de verjaring « zelfs geen aanvnng heeft knnneil
nemen ));
Overwegende dnt, door op die wijze de
feitelijke bestanddelen van het misdrijf
te kenschetsen, de rechter de gevolgen van
het strafbaar feit en de door de wetsbepalingen strafbaar gestelde handeling, zoals
zij door die bepnlingen omschreven wordt,
verward heeft en, derhalve, de in het midclel aangeduide · wetsbepnlingen geschonclen heeft;
Overwegende dat in de telastlegging
slechts wordt aangewezen dat het misdrijf ten vroegst op 23 december 1953 en
laatst op 15 jnni 1957 werd gepleegd zonder dat het ogenblik bepnald werd waarop het werkelijk volbracht werd;
Dat nbch cle vaststellingen van de .bestreden beslissing noch de stukken van de
rechtspleging nan het hof toelaten nn te
gaan of de pnblieke vordering al dan niet
verjaard was;
·
Dat er dns aanleiding bestaat tot verbreking van de beslissing van veroordeling met verwijzing van de zaak naar een
andere rechter;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen cle beslissing gewezen over de bnrgerlijke vordering :
Overwegende dat de verbreking van de
beslissing gewezen over de publieke vordering de verbreking van de beslissing
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medebrengt;
Om die redenen, en zonder de door aanlegger ingeroepen middelen die geen verbreking·,zonder verwijzing zouden kunnen
rechtvaardigen te onderzoeken; verbreekt
net bestreden vonnis; 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 de Correctionele
Rechtbank: te Antwerpen, zetelende in
boger be1;oep.
30 juni 1958. - 26 kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van Beirs.
Gelijlcluidende oonolnsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

2

6

KAMER. -

30 juni 1958

GEJVIEENTELIJK REGLEJVIENT. REGLEMENT OVEREENKOMS'l'IG DE DECRE'l'EN VAN
14 DECEMBER 1789 EN 16-24 AUGUS1'US 1790
GE1'ROFFEN. VERPLICHTING VOOR DE BELGEN ZICH ERAAN TE ONDERWERPEN, SPIJ'l' DE
DOOR ARTiiKELEN 19 EN 20 VAN DE GRONDWET
GEWAARBORGDE RECHTEN.

De aan de Belgen doM de artilcelen 19 en
20 van de Grondwet gewaa1·borgde reohten ontslaan de ingezetenen niet van de
verpliohting zioh aan de polit·ie1·eglementen. te onderwerpen, ove1·eenlcomstig
de rleoreten van 14 december 1789 en
16-24 au.g1tstns 1790, om de gezondheid,
veil'igheid en rust in de openbare plaatsen te ve1·zelceren, get1·otten (1).
(POOTERS.)
ARRES'l'.

HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 19 november 1957 in .boger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 7, 9, 107 en
108 van de Grondwet, 1 van de titel XI
van het decreet van 16-24 augustus 1790,
78 van de gemeentewet, doordat het bestreclen vonnis aanlegger, bij toepassing
Y~n artikel 291, 2°, van het gemeentelijk
]nlitiereglement van de stad Antwerpen,
veroordeeld heeft, dan wanneer deze bepaling niet overeenkomstig de wetten is,
(1) Verbr., 8 april 1957 (A1'1'. Ye1'b1·., 1957,
biz. 669).

daar zij tot doel strekt de jeugd te onttrekken aan de invloed weike dansgelegenheden op b aar morele vorming zouden
uitoefenen en daar de gemeentelijke overbeid aileen bevoegd is oni, binnen de
perken van de haar bij de Grondwet en
wetten verleende machten, maatregelen te
treffen tot bet handhaven van de openbare rust en veiligheid, en niet gemachtigd is om reglementaire bepalingen met
betrekking tot de openbare zedelijkheid
nit te vaarcligen :
Overwegende dat de bepaling van artikel 291, 2, van de Code van de gemeentelijke politiereglementen van de stad
Antwerpen, naar luid waarvan aan de
exploitanten van danszalen en van de gelegenheden waar regelmatig gedanst
wordt, alsmede aan hun aangestelden, opgelegd wordt toegang te weigeren, namelijk aan ongehuwde personen van minder
dan 18 jaar, die niet vergezeld zijn van
hun ouders of van andere verantwoordelijke personen, gemotiveerd is door << bet
belang van de openbare vieligheid, orde en
rust>>, en dat clit motief noch door de
bepaling zelve noel! door de aan de gemeenteraad door de burgemeester gegeven toelichting van bedoelde tekst tegengesproken wordt;
Dat derbalve bet middel niet kan ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de scbencling van de artikelen 19, 20 en
107 'ran de Grondwet, doordat het bestreden vonnis aanlegger,. bij toepassing
van artikel 291, 2, van bet geril.eentelijk
politiereglement van de stacl Antwerpen,
veroordeelcl heeft, dan wanneer die bepaling niet overeenkomstig de wetten is,
daar de burgers zonder onderscheid bet
recbt hebben te vergaderen en zicb te
verenigen en dat bet uitoefenen van dit
grondwettelijk recbt door geen reglement
en door geen particulier kan verhinderd
worden·
·
Over~egende dat de artikelen 19 en 20
van de Gronclwet aan de gemeentelijke
overheid de haar door de vroegere wetten
verleende macht niet ontnomen hebben om
de politie over de openbare inricbtingen
nit te oefenen; dat het door voornoemde
artikelen aan de Belgen gewaarborgd
recht om op vreedzame wijze en ongewapencl te vergaderen en om zicb te verenigen niet wegneemt dat de burgers gehouden zijn zich naar de politiereglementen te gedragen onder meer naar deze
welke door de gemeenteraden worden gesteld, overeenkomstig artikel 50 van het
decreet van 14 december 1789 en artikel 3
van de titel XI van bet decreet van 1624 augustus 1790, die aan de gemeenteoverheid opleggen de inwoners bet voordeel van een degelijke politie te doen genieten en de gezondbeid, de veiligbeid en

-884de rust in de openbare plaatsen te verzekeren, er in de goede orde te doen
heersen en door gepaste voorzorgen onheilen te voorkomen;
Dat het micl<lel niet kan ingewilligcl
worden;
·
En overwegencle dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 juni 1958. - 2• kamer. - VooTzitteT,
H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemend
voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·, H. Van Beirs.
Geli]lcvuidende concl!!tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN.
DESKUNDIGE DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS DUITEN DE GEVALLEN DOOR DE AR'£IKELEN 32 1'0T 46 VAN HET WE'l'BOEK VAN S1'RAFVORDERING VOORZIEN GEVORDERD. - GEEN
EEDAFLEGGING.
Buiten de door de artilcelen 32 tot h6 van
het lVetboelc van st·rafvordering bepaalde gevallen legt een deslcundige, door
de procureur des leanings met een onde1·zoelvsopdracht gelast, geen eed af in
de han den van deze magistraat (1).

(LESIRE EN DE SMEDT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 26 maart 1958 gewezeri door het
Hof van beroep te Gent;
Over het miclclel, afgeleicl nit de schen·
ding van de artikelen 43, 44 (gewijzigd
door de wet van 3 juli 1957) van het Wetboek van strafvordering, doordat, om het
door eisers regelmatig in conclusies ontwikkeld middel te verwerpen en om te
beslissen clat de litigieuze spelen kansspelen zijn en dat gebruik ervan gemaakt
werd in voorwaarden die ten voorclele van
de exploitant, beschouwd als spelend te·
gen de andere gebruikers, de kansen ongelijk maakten, het bestreden anest op het
verslag steunt opgesteld door de deskundige Raes, aangesteld door de heer procureur des konings te Denclermonde, alhoe·
wel nit geen enkel der stukken waarmede
(1) Verbr., 20 april 1953 (A1·r. Verb?-., 1953,
blz. 557).

het hof rekening mag houden blijkt dat
deze deskundige die ter zitting niet gehoord werd, de wettelijke eed zou afgelegd hebben; clan wanneer het deskundig
onclerzoeli:, gedaan door een cleskundige,.
die de eed niet heeft afgelegd, nietig is,
zelfs als eenvoudige inlichting, en het bestreden arrest, dat op dit verslag steunt,
zich deze nietigheid eigen maakt en aldus
eveneens nietig is :
Overwegende dat de nrtikelen 32 tot 46·
van het W etboek van strafvordering
slechts uitzonderlijk, in geval van ontdekking op heterdaad, ann de procm·eur des
konings de macht toekennen om daden
van onderzoek te stellen, en ondermeer
om zich ter plaatse te begeven vergezeld
van deskundigen, door wie hi.i de in artikel 44 omschreven eed doet afieggen;
Overwegende dat nit de stukken van de
procedure blijkt dat zulks ten deze niet
het geval is geweest, en dat de procureur
des konings in de uitoefening van zijn
gewoon nmbt van ambtenaar van- het.
openbaar ministerie Raes slechts met een
vooronderzoeksopdracht gelast heeft; dat
aangezien Raes niet met een deskundigenopdracht is aangesteld geweest, hij aldus
niet behoefde de in artikel 44 omschreven
eed af te leggen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende voor het overige, dat
de substantillle of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na·
geleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning; veroorcleelt aanleggers tot de kos·
ten.
30 juni 1958. - 2• kamer. - Voorzitte1·,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - vm·sZaggeve1·, H. Delahaye.
Gelijlvluidende conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1° DAGVAARDING.- IN S'rRAFZAKEN.

AANDUIDING VAN DE WET1'ELI.TKE 'L'EKS'LEN.
NIE'l' VOORGESCHREi'EN AANDUIDING.
2° WETTEN EN BESLUITEN. - KoNINKLIJl~ UITVOERINGSDESLUIT. VERWIJZING NAAR DE WET, IN UI'£VOERING WAARVAN
EEN KONINKLIJK BESLUIT GETROFFEN IS, FORMALI'l'EIT VOOR DE WETTELI.TKHEID VAN
RET ARRES1' NIET VEREIST,
3° BEvVIJS. - IN STRAFZAKEN. - GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. - VERJ{LARINGEN. SOEVEREINE DEOORDELING 'DOOR DE FEI'l'ENRECHTER.

-8851° De aanauiding, in de dagvaarding, van
de artilcelen van de wet waarop de vervolging gegrond is, is door geen enlcele
wetsbepaling verjaard (1).
2° De verwijzing naar de wet, in ttitvoering waar·van een lconinklij lc beslltit getroffen is, is _qeen voorwaa1·de voor de
wettelijkh13id van dit beslttit (2).
3° In strafzaken, wanneer de wet geen
bijzonder bewij smiddel voo1·sch1"ijft, beoordeelt de teitem·echte1· soeverein of
sommige verl;;laringen meer overtuigend
zijn dan andere (3).
(AREND.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het artikel 2 van de koninklijke besluiten van 5 mei 1936 en
30 september 1937, doordat het bestreden
arrest niet verklaart dat een afdak speciaal werd ingericht om een publicitair
stelsel te steunen, doch zich ertoe beperkt
vast te stellen dat de publicitaire inrichting, en in het bijzonder de aanplakkingen, niet « op een reeds bestaand afdak
werden aangebracht >>, dan wanneer de
aangehaald,e wetsbepalingen beschikken
dat het artikel 1 van deze wetten niet toepasselijk is op de aanplakkingen die niet
worden aangebracht op stelsels die speciaal daarvoor zijn ingericht en op, of in,
de grond steun nemen :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat de plakbrieven niet op een
reeds bestaand veehok werden geplakt,
doch wel op bijzonder daartoe ingerichte
steunmiddelen; dat het middel feitelijke
grondslag mist;
.
·
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat, noch in de omschrijving, noch in het vonnis a quo, de koninklijke besluiten van 30 september 1937 en
1 mei 1939 aangeduid werden, dit verzuim
goedmaakt, dan wanneer zonder dit goedmaken het oorspronkelijk weerhouden feit
niet strafbaar was, vermits het koninklijk
besluit van 30 september 1937 aileen het
verbod voorziet aanplakkingen aan te
brengen langs wegen die door koninklijk
besluit te bepalen zijn en het koninklijk
besluit van 1 mei 1939 dit verbod tot de
(1). Verbr., 8 mei 1944 (BuU. en PAsrc., 1944,
J1 e,-b,·., 1956,
biz. 63).
(2) Arg. verbr., 12 juni 1950 (A1-r. J1e1'b1·.,
1950, biz. 622); 21 september 1953 (ibid., 1954,

I, 343); 3 october 1955 (A1-r.

autobaan Brussel-Oostende uitstrekt en
dan wanneer, in geval van wijziging van
omschrijving, de rechter de verplichting
heeft de betichten toe te Iaten zich desbetreffende de verdedigen, wat ter zake niet
werd gedaan :
Overwegende dat het bestreden arrest
aanlegger schuldig heeft verklaard aan de
betichting zoals zij in de dagvaarding omschreven was;
·
Dat, de vermelding, in de dagvaarding,
van de wettelijke bepalingen waarop de
vervolging gegrond is niet voorgeschreven
zijnde, de aanvulling of de verbetering
van die vermelding de rechten van de verdediging niet heeft kunnen schenden;
Overwegende dat het arrest trouwens
de koninklijke besluiten, waarvan gewag
ifa het middel, aanhaalt om als antwoord
te gelden op het verweer van aanlegger
zelf, die in zijn conclusies de draagwijdte
van die wetsbepalingen had besproken;
dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, 18 en 107
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest de koninklijke besluiten van 1 mei
1939 en 30 september 1937 wettelijk verklaart door vast te stellen dat zij impliciet
verwijzen naar de wet van 24 augustus
1919 dewelke de regering machtigt de aanplakking op bepaalde plaatsen te verbieden, dan wanneer deze koninklijke besluiten, vermits zij niet uitdrukkelijk naar
een bestaande wet verwijzen, niet door de
reehterlijke macht mochten toegepast
worden:
Overwegende dat het middel niet beweert dat de aangehaalde wetsbepalingen
geen uitvoeringsbesluiten zijn in de zin
van artike\ 67 van de /Grondwet, doch
voorhoudt dat koninklijke besluiten al
waren zij genomen binnen de perk en' der
":et waarvan zij de uitvoering regelen,
met door de rechtbanken mogen toegepast worden, indien zij niet uitdrukkelijk
naar die wet verwijzen;
Overwegende, enerzijds dat, in strijd
met hetgeen in het middel beweerd wordt,
het koninklijk besluit van 30 september
1937 uitdrukkelijk verwijst, zoals het bestreden arrest het vaststelt, naar de wet
van 24 augustus 1919, thans artikel 200
van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes;
Overwegende, anderzijds, dat het koninkli.ik besluit van 1 mei 1939 geen melding maakt van voornoemde wet van
24 augustus 1919; dat het aanhalen van
die wet evenwel geen door de wet opgelegde substantiele formaliteit uitmaakt,
biz. 19) ; 19 october en 14 december 1953 (Bull.
en PAsrc., 1954, I, 111 en 309).
(3) Verbr., 17 december 1956 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 405).
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waarvan het niet naleven aanleiding geeft
tot toepassing van artikel 107 van de
Grondwet;
Dat het middel deels in feite en deels
naar recht faalt;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat het llestreden arrest de conclusies niet beantwoordt waarin aanlegger
deed gelden, eensdeels dat hij niet de
werkelijke dader van het misdrijf was,
dat de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek niet toepasselijk waren en er
geen misdadig opzet in zijn hoofde be~
stond : a) omdat hij het met een demarcheur aangegaan contract niet opgesteld
had; b) omdat hij niet eens de plaats gezien had toen hij aan zijn werklieden bevel gaf de aanplakkingen aan te brengen
en er bijgevolg geen misdadig opzet kon
llestaan, vermits hij, alvorens de. llevelen
te geven, de juiste gesteldheid van de
plaats niet kende en het misdadig opzet
slechts uit deze voorafgaande kennis kon
volgen en, anderdeels, dat niets toeliet
meer geloof te hechten aan de verklaringen van Van Hulle dan aan aanleggers
eigen verklaringen, en de twijfel hem bijgevolg moest ten goede komen :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de lleschouwingen
waarop het eerste onderdeel van het middel gegrond is, geen steun vinden in de
stukken waarop het hof vermag acht te
slaan; dat aanlegger in zijn conclusies
zich beperkt had tot de loutere llewering
dat hij niet als rechtstreckse dader kon
lleschouwd worden en dat geen elementen
toelieten hem als mededader of medeplichtige te be.schouwen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep de
verklaringen van de ·lletichte en van de
aangehaalde getuige tegenover elkaar
stelt, dat de rechter, die de llewijswaarde
van de afgelegde verklaringen soeverein
lleoordeelt, de verplichting niet heeft de
redenen aan te duiden waarom hij meer
waarde aan de ene dan aan de andere
dier verklaringen hecht;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
.
En overwegende dat de substantH!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; ver.oordeelt aanlegger tot de kos~
.ten.
30 juni 1958. - 2• kamer. - Voorzitter,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslag,qever, H. Delahaye.
Geliilcl~tidende concl~tsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1°

VERBREKING. BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN POLI'l'IE, EEN ~IINDERJARIGE, OP HET
OGENBLIK VAN HE'l' FElT MINDER DAN ZESTIEN
JAAR OUD, VEROORDELENDE. VERNIETIGING.

2°

KINDERBESOHERiVIING. J\IIINDERJARIGE VAN MINDER DAN ZESTIEN JAAR. 0NBEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTSMACH'l'EN.

1 o Op voo1·ziening van de p1·,omwe~tr-gene
raal op bevel van de Minister van justitie gedaan, ven~·ietigt het hot het vonn·is wa££rbij de rechtbank van poUtie een
verclachte ve1'0ordeelt d·ie, op het ogenbUlc '!:an het teit waa1·op de vero01·deUng
gegrond is, mindet· dan zestien jaa1·
o·Lul was (1). (Wetlloek van strafvorde-

ring, art. 441.)
2° 1•Vanneer, op het ogenbUlc van het hem
veTweten feit, de ve1·dachte geen zestien
jaa1· ottd wns, rnoet hij nan1· de kinde1·Techter ve1·wezen wo1·den en n·iet naa1·
fle stntf1·echtsmachten (2). (Wet van

15 mei 1912, art. 16.)
(PROCUREUR-GEl'iERAAL BIJ HET HOF VAN
CAS SATIE IN ZA:KE VAN ROSSEM.)
ARRESl',

HET HOF; - Gelet op de vordering
van de H. procureur-generaal bij het hof
van verbreking luiclende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het hof van
verbreking :
ll De ondergetekende procureur-generaal
heeft de eer uiteen te zetten dat, bij brief
van 29 maart 1958, bestuur der wetgeving,
1• sectie, litt. A. P., nr 36.266/23, de Minister van justitie, overeenkomstig artikel 441 van het ·wetboek van Strafvordering, hem uitdrukkelijk heeft gelast aan
het hof aan te geven het in kracht van gewijsde gegaan vonnis welk, op 4 october
1957, door de politierechtbank van het
kanton Lokeren wercl gewezen ten laste
van Gaston Van Rossem, geboren te Loker en, de 24• januari 1942, er wonende
Kappellestraat, n" 99 ;
ll Bij clit vonnis werd voornoemde Gaston Van Rossem veroordeeld tot een geldboete ·van 26 frank, gebracht op 520 frank,
of 8 clagen vervangende gevangenisstraf,
om, de 15• juni 1957, per trein gereiscl te
hebben zonder in het bezit te zijn van een
gelclig reisbiljet (artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 april 1895) ;
(1) en (2) Verbr., 2 januari 1956 (Bnll. en
1956, I, 422).
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JJ Op het ogenblik van het feit dat tot
deze veroordeling aanleiding gaf, had
voornoemde Van Rossem de voile leeftijcl
van zestien jaar niet bereikt; derhalve,
luiclens artikel 16 der wet van 15 mei
1912 op de kinclerbescherming, diencle die
minclerjarige niet v66r de politierechtbank maar wel v66r de kinclerrechter gedagvaard te worden;
·
ll Daaruit volgt dat het aangegeven
vonnis in strijd met de wet werd gewezen,
en inzonderheicl artikel 16 van de wet
van 15 mei 1912 heeft geschonden ;

>l Om die reclenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal clat het aan
het hof zou behagen het voormelde vonnis van de politierechtbank van het kanton Lokeren te vernietigen ;
>J Brussel, 3 april 1958;
ll Namens de i)l'ocureur-generaal,
ll De eerste aclvocaat-generaal,
(w.g.) R. Janssens de Bisthoven Jl;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering ; aannemende de be-·
weegredenen van de bovenstaande vordering, vernietigt het vonnis van 4 october
1957 in zover het uitspraak gedaan heeft
ten opzichte van Gaston Van Rossem; beveelt dat melding van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
aldus vernietigde beslissing.

30 juni 1958. -

2e kamer. - Voon:'itte·r,
H. Vandermersch, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
GeUjklu-iclencle conclttsie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.

VACATIEKAMER.

1° SAMENHANG.

10 juli 1958

IN S'fRAFZAKEN.
VERLENGING VAN BEI'OE3DHEID VAN DE VONNISVELLENDE RECH'l'SMACH'f. VOORWAARDEN.
2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - IN
STRAFZAKEN. :MISDRIJVEN 'fER KENNIS
VAN DE VONNISVELLENDE RECHTSMACH1' GEBHACH'f. BESLISSING TEN GRONDE MAAR.
VOOR BEROEP VATBAAR. SAMENHANGENDE
MISDRLTVEN 'l'EH KENNIS VAN EEN ANDERE
RECH'l'ER GEBRACH'l' 'fiJDENS HE'l' .GEDING IN
BEROEP. - SAMENHANG WELKE GEEN VEBLENGINO VAN BEVOEGDHEID MEDEBRENGT.
3° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- IN STRAFZAKEN. - CONFLIKT TUSSEN EEN
BEVEL VAN CONTRAVEN'fiONALISERING EN EEN
VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE CORREC'l'IONELE RECHTBAl\'K IN GRAAD VAN BEROEP ZETELENDE. - 0NBEVOEGDHEID HIEROP
GEGROND DAT DE 'fER KENNIS VAN DE POLITIEREOHTllANK GEBRACH'l'E MISDRIJVEN SAMENHANGEl\'lJ ZIJN ME'l' EEN MISDRIJF DAT IN EERS'l'E AANLE3 BIJ DE CORRECTIONELE RECH'l'-

BANK AANHANGIG GEMAAKT IS. - BESLISSINGEN IN KRACH1' VAN GEWIJSDE GEGAAN. 0NDERZOEKINGEN VAN RET HOF. - NIE'l' GEGRONDE VONNIS VAN ONBEi'OEGDHEID. - VERNIE'l'IGING VAN RET VONNIS. VERWIJZING
NAAR DE CORRECTIONELE RECH'l'BANK IN GRAAD
VAN BEROEP ZETELENDE, ANDERS SAMENGESTELD.

1 o De verleng·ing van bevoegclheicl van een
rechtsprelcencl
stmf1·echtscollege,
uit
hoofcle van cle samenhang elm· inbrettlcen, onclerstelt cle gelijlctijcligheicl van
cle veTvolgingen (1).
2° De samenhang tussen meeTclere inbreuken ,·echtvaarcligt geen verlenging van
bevoegclheicl wanneer cle tweecle vervoluing slechts te1· lcennis van cle vonnisvellencle rechtsmacht gebmcht worclt
naclat cle rechter, bevoegcl om van cle
ee1·ste lcennis te nemen, reecls ten groncl
over cleze tt'itsp1·aalc geclaan heeft, zijn
beslissing weze slechts in ee1·ste aanleg
gewezen (2).
3° ·orn het 1'CChtsgebiecl te 1·egelen WILnneer cle C01Yect-ionele ,·echtbanlc, in
.rn•aacl van beroep zetelencle, z·ich onbevoegcl verlclaa1·il heeft orn lcennis te nernen van een cloor cle raacllcamer gecontraventionaliseercl 1niscl1'ijf en van een
tot de bevoegclheicl van de politie,·echtbanlc behorencle inbrettlc, omclat cleze inbTettlcen samenhangen met een misclrijf
in eerste aanle,q ter lcennis van de cor,·ect·ionele rechtbanlc geb?'acht, ven~·ieUgt
het hot, inclien dit vonn·is van onbevoe,qdheid niet ge,qrond is, dit vonnis en
ve1·wijst het cle zaalc voo1· de con·ectionele 1·echtbanlc, in graad. van bemep zec
telende, anders samengesteld (3).
(PROCUREUR DES KONINGS 'l'E DOORNIK,
'f. TREHOU'l' EN WATTIEZ.)
ARRES'l'.
RET HOF; Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
H april 1958 door de procureur des konings bij de Rechtbank van eerste aanleg
te Doornik ingediend;
Overwegende dat, bij bevelschrift van
16 november 1957, de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Doornik,
Jules Trehout, wegens verzachtende omstandigheden, naar de bevoegde PQlitierechtbank verwezen heeft om te Doornik,
op 1 october 1957, bij gebrek aan vooruit(1) en (2) Verb1'., 5 mei 1958, s1tp1·a, blz. 699;
raadpl. verbr., 28 mei 1951 (A1·1'. Viwb1·., 1951,
blz. 5·63; Bull. en PASIC., 1951, l, 654, .en de
noot 1, blz. 655).
(3) Verbr., 22 januari 1951 (A1-r. Verb>-.,
1951, blz. 267).

