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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSVERLIEZEN
VAN VORIGE DlENSTJAREN. ~ ARTIKEL 32,
PARAGRAAF 1, LID 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. INKOMSTEN VAN HE'r
DIENSTJAAR DIE REEDS AANGESLAGEN INKOMRTEN BEGRIJPEN. ARTIKEL 52 VAN DEZELFDE WETTEN. AFTREKKING VAN DE REEDS
AANGESLAGEN INKOMSTEN ENKEL NA DEZE VAN
DE BEDRIJFSVERLIEZEN.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. BEDRIJFSVERLIEZEN
VAN EEN VORIG DIENSTJAAR. ARTIKEL 32,
PARAGRAA~' 1, LID 2, VAN DE SAMENGESCHAKELDE WETTEN. VERPLICHTING DIE VERLIEZEN AF TE TREKKEN VAN HET WINSTSALDO
VAN HET EERSTE DER TWEE VOLGENDE DIENSTJAREN.

1° De ve1·1c'regen en 1·eeds in de loop van
een d·ienst.iaar aangeslagen inkornsten
l"nnnen, bij toepassing van Mt-ilcel 5i2
va.n cle samengesahalcelde wetten bet>·effende
de
inlwrnstenbelastingen,
slechts afget1'0k7cen wo·rden indien cle
·voorafgctancleUjlce aftrelclcing van cle becl?'i.jfsve'l'liezen, floor artilcel 3i2, pa.?·a.rJmaf 1, Ucl i2, van der::elfde 1.vetten
voorgesclweven, belastbcwe i.nlcornsten
van clit jaar lactt bestcwn (1).

2° De becl·rijfsverl-iezen van een vo?"ig
rlienst,iaar rnoeten afgetrolclcen wo·rden
van het winstsalclo van het ee1·ste van
cle twee volgenrle dienstja1·en (2) (3).

(Samengeschakelde wetten betreffende
de lnkomstenbelastingen, art. 32, par. 1,
lid 2.)

(1) en (2) Verbr., 23 januari 1958 (A•·•·.
Yerbr., 1958, biz. 325).
(3) Artikel 1 van de wet van 18 febTUari 1954
dat het getal der vorige jaren of boekjaren
VERBR.,

1959. -
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(BELGISCHE STAA'l', MINISTER VAN FINANOIEN,
T. N. V. ((LA PREMIERE NEERLANDAISE ll.)
ARREST,

BET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 5 juli en 8 november 1957 gewezen door het Hof van beroep te Brussel;
In zover de voorziening tegen het arrest
van 5 juli 1957 gericht is :
Over het micldel, afgeleid nit de schending van de artikelen 32 en 52 van de wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
bij besluit van de Regent del. 15 januari
1948 samengeschakeld, 2 en 6 van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting, bij besluit van de Regent del. 16 januari 1948 samengeschakeld, doorclat, na,
in zijn arrest van 5 juli 1957 « voor recht
gezegcl te hebben dat, al moet artikel 32,
paragraaf 1, lid 2, dat het vaststellen van
de belastbare gronclslag betreft, overeenkomstig de wet toegepast worden v·66r artikel 52 dat het vestigen aangaat van bet
bedrag· der belasting, de belastingsclmldige nochtans het recht heeft het clienstjaar of de dienstjaren te kiezen waarvan
de vroegere verliezen binnen de door de
wet bepaalde tijdsgrenzen zullen afgetrokken worden, clat het hem niet verboclen is
eventueel en volgens het geval, deze te
kiezen waarvan de reeds belaste elementen nog zullen kunnen afgetrokken worden, na aftrekking van de verliezen cler
vroegere <lienstjaren, en aan de partijen
bevolen te hebben de aanrekeningsdienstjaren der vroegere verliezen te bepalen,
ervan de belastbare inkomsten en de aftrekkingen van de reells aangeslagen elementen vast te stellen J), het hof van bewaarvan het verliessaldo naderhand aftrekbaar
is van twee op vijf gebracht heeft, was ten
deze niet van toepassing.

-2roep, in voortzetting van zake door ZIJn
arrest van 8 november 1957 beslist heeft
dat het voor het jaar 1!!45 (dienstjaar 1946)
geleden fiscaal verlies Tan 101250622 frank
integraal in mindering moest komen van
de voor het jaar 1947 (dienstjaar 1948) behaalde winst van 1.9590887 frank om reclcm
cla t, voor het jaar 1946 (dienstjaar 19±7),
er geen belastbaar inkomen bestaat ten
gevolge van de aftrekking der reeds belaste netto vaste inkomsten van het c1ienstjaar (1.1150582 frank) van de winst
(6970297 frank), dan wanneer het bellalen
van winsten tijdens het jaar 1946, dat onmiddellijk het met Terlies afgesloten jaar
1945 volgt, de door voormeld artikel 32,
paragraaf 1, lid 2, gebiedencl voorziene aftrekking verplichtend maakte en cUt voor
alle aftrekking bij toepassing van artikel 52 der zelfde wetten; dat het deel aileen van het verlies van 1fl45 dat de inkomsten van het jaar 1946 overtreft, voor
toepassing van artikel 52 - te weten, in
onderllavig geval, 101250622 frank min
6970297 frank hetzij 4280325 frank - bijgevolg voor aftrekking van de inkomsten
van 1947 beschikbaar bleef :
Overwegencle dat het arrest terecht beslist dat artikel 32, paragraaf 1, lid 2, der
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, dat het bepalen van
de belastlmre grondslag betreft, v66r artikel 52 der zelfde wetten, dat llet vaststellen van het bedrag van de belasting
lletreft, moet toegepast worden;
Overwegencle dat zo uit de tekst van artikel 32, paragraaf 1, lid 2, voormelcl, als
uit cle parlementaire werkzaamlleclen
blijkt clat cle wetgever willen beslissen
lleeft clat er niet tot Lelastingo moest overgegaan worden wanneer cle inkomsten van
een dienstjaar kleiner zijn clan cle bedrijfsverliezen van het vorig of van de
twee vorige dienstjaren of clat er slecllts
tot taxatie aanleiding bestoncl voor zover
cle inkomsten van het clienstjaar groter
zijn clan het beclrag van voormelcle verliezen;
Overwegencle bijgevolg, clat zo een boekjaar of een dienstjaar met verlies afgesloten worclt en inc1ien llet volgencl jaar of
dienstjaar, afzonderlijk beschouwcl, integencleel een winstgevencle uitslag levert,
de verliezen, voor het llepalen van de belastbare gronclslag, tot een zodanig beclrag,
van die uitslag dienen afgetrokken te worden; clat artikel H2, paragraaf 1, lid 2, gebieclencl voorschrijft : « de inkomsten .. 0
worden .. o met de beclrijfsyerliezeu vermindenl..o JJ;
0Yerwegenc1e clut, daar de belastbare
gronclshig client vastgestelll te worden na
inachtneming van cUe verliezen, !le aclministratie, wanneer dergelijke verliezen bestaan, zoncler een wetsbepaling van openbare orcle te schenclen, cle be<lrijfsl1elns-

ting niet zou kunnen steunen op de enkele
uitslagen van het clienstjaar clat, afzonclerlijk beschouwd, winstgevencl zou zijn;
Overwegencle dat, inclien de belastingschulclige het recht had, zoals het bestreclen nrrest het hem toekent, te vragen clat
die vroegere verliezen van de uitslagen
van het eerste winstgevencl clienstjaar niet
zouclen afgetrokken worden, cloch enkel
van het tweecle, claarnit zou volgen dat
inclien, in strijd met de op het ogenblik
Tan die vraag altijcl onzekere gedane vooruitzichten, clit tweecle dienstjaar met yerlies afsloot, een niet-wettelijk verschulcligcle belasting definitief zou gevestigtl
geweest zijn ;
Overwegencle clat door te beslissen dat
de belastingschuldige het recht lleeft, binnen de door de wet bepaalcle tijdsgrenzen,
het dienstjaar of cle clienstjaren te kiezen
waarvan de vorige verliezen zullen afgetrokken worden en dat het hem niet verboclen is, eventueel en volgens het geval,
deze te kiezen waaryan de reeds anngeslagen elementen nog mogen in minclering
gebracht worden, na de aftrekking cler
Yorige dienstjaren, het bestreclen arrest
de in het miclclel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonclen;
Dat het dus gegrond is;
In zover de voorziening tegen llet arrest
van 8 november 1957 gericht .is :
Overwegencle dat het arrest niet bestrcclen worclt in zover het het bedrag vaststelt van het fiscaal verlies van de Terweerster voor het clienstjaar l9J6 op
1.1280622 frank, van lmar winsten voor de
fiscale dienstjaren 19±7 en 1948, respectieTelijk op !l97o297 frank en op 1o951fo877 fro
en van de reeds belaste vaste inkomsten
voor het fiscaal dienstjanr 1948 op
8120031 frank;
Overwegencle clat de verbreking van het
arrest van 8 juli 1957 deze met zich brengt
van het arrest van 8 november Hl57 in zoTer clit er het gevolg van is en clat hiernn
znl worden bepaald;
Om cUe reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest van 5 juli 1957 in zover het beslist
clat artikel 32, paragraaf 1, lid 2, van facultatieve toepassing is welke aan de keus
van de belastingplichtige overgelaten
wordt binnen cle tijclsgrenzen door de wet
en het bestreclen arrest van i) november
1057 gestelcl, in zover, clit principe toepassend, het beslist dat llet fiscaal verlies van
het lloekjaar 1945 (fiscaal clienstjaar 1946 l
niet zal worden afgetrokken van cle winst
Tan het jaar 11J±!l (fiscaal clienstjaar 1947)
cloch yoor llet geheel zal worden aangerekencl op cle winsten van het boekjanr 1947
(fiscaal clienstjaar HHS) in zoTer l1et bijgeyolg cle herzieningo beveelt van de litigieuze aanslagen en dat het aanlegger tot
tlP kosten veroonleelt; beveelt clnt mellling;

-3l'an onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
2 september 195S. - 26 kamer. ~ TTo01'zitter, H. Gironl, raadslleer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gel'ijlcl·wiaenae conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
-- Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOJYISTENBELASTINGEN.
SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. - ARTIKEL 10, PARAGRAAF 1,
VAN DE WET VAN 1G OCTOBER 1945 EEN EXTRABELAS1'ING INVOERENDE. - BEPALING VREEMD
AAN DE VASTS'l'ELLING VAN DE BELASTBARE
GRONDSLAG IN DE SPECIALE BELASTING.
2o MIDDELEN TOT VERBREKING. ~
DIREOTE BELAS'l'INGEN, - l'\1IDDEL DAT EEN
FEITELI.JKE BEOORDELING VAN DE FEITENREOH'l'ER_ ORITISEER'r. - l'\1IDDEL NIET ON'l'VANKELIJK,

1 o A1·tilcel 10, pcwag1·aat 1, van ae wet
van. 16 octobe'l' 1945 betrett alleen het
vesU_qen van cle in ae ext1'abelast-ing
belastba1·e gmnclslag en is v·reema aan
de vaststell'in[! van cle grondslag belctstbaar ·in cle cloo·r de wet van 15 october
1945 ingevoercle Speciale belasUng OtJ cle
winsten voo·rt·vloeiencl u:it lever·ingen en
11restaties ctan ae v'i.jana.
2o Is 1viet ontvanlcez.ijlc Jwt mlaclel clat
een. feUeUjlce beoonlelin[! vM~ ae feitenrechter c·riUseert (1).

(BOLAND-LISMON'r,
'I'. BELGISCHE STAAT, l\IINIS'l'ER VAN FINANCIEN.)

ARREST,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over llet eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel10, paragraaf 1, van
de wet van 16 october 1945, doordat llet
bestreden arrest met de dub!Jele belasting
in de speciale belasting (wet van 15 october 1945) en in de extrabelasting (wet van
16 october 1945) geen rekening heeft ge(1) Verbr., 9 juni 1958 (A1T. Ye·rb1·., 1958,
blz. 812).

houden, dan wanneer deze dubbele belasting vermeld was in de v66r het hof van
beroep neergelegde conclnsies en dan wanneer het niet ging om een nieuwe eis gelet
op het karakter van openbare orde dat
a an de ma terie van de belastingen verbonden is :
Overwegende dat artikel10, paragraaf 1,
van de wet van 16 october 1945 aileen het
vestigen van de in de extrabelasting belastbare grondslag betreft en vreemd is
aan de vaststelling van de grondslag belastbaar in de door de wet van 15 october 1945 ingevoerde speciale belasting,
waarover het uitslnitend in onderhavig geval gaat;
Overwegende dat het bestreden arrest,
wanneer het die beweegreden geeft, wettelijk zijn beslissing over de in het middel
opgeworpen vraag rechtvaardigt;
Dat het middel, bijgevolg, niet kan aangenomen worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, paragraaf 3,
tweede lie!, van de wet van 15 october 1945
en 28 der samengeschakelde wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, doordat
het bestreden arrest, om het abnormaal
karakter van aanleggers bezoldigingen
vast te stellen, slechts een deel der bezolcligingen van de soortgelijke belastingschuldigen (Limere en Denomerenge) als
vergelijkingsgrond heeft genomen, dan
wanneer, naar luid van artikel 28 der
voormelde samengeschakelde wetten, het
geheel van de inkomsten en baten van
soortgelijke belastingschuldigen in aanmerking client genomen te worden :
Overwegende dat het arrest niet bestreden wordt in zover het beslist dat aanlegger persoonlijk in de speciale belasting
belastbaar was in de mate dat zijn bezoldigingen een normale bezoldiging te boven
gingen en dat voormelde bezoldiging kon
afgeleid worden uit de vergelijking met
soortgelijke belastingschuldigen bij toepassing van artikel 2c'l der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat de in het middel aangehaalcle kritieken van feitelijke aard, bijgevolg, niet ontvankelijk zijn, daar de
recllter over de grond soeverein de gepastlleid en de bewijswaarde van de door de
administratie toegepaste vergelijkingselementen beoordeelt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de aanlegger tot de kosten.
2 september 1958. - ze kamer. - Foorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
Gel'ijlclnidende conclttsie, H. R .. Delano·e
advocaat-generaal.
Ple1.ter,
H. ''v~n Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
}<]XTRARELASTING.
0NDERWERPING AAN
DEZE BELAS'l'ING. ~ J{E\\TI,TS OP DE AD:Mil\'18'l'RATlE TIUSTENDE. BIG,VI.JS GEEN BETREKKING 1-IERBENDE OP DE CATEGORIE TO'l' DE\YELKE

DE I:\KO}ISTJcN DIE VEIUIOICD

WORDEN BEHO-

TIEX.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEROEP

Y66?·

RET HOF VAN BEHOEP 'l'EGEN DE
VAN DE DIREC'l'l~UR DER BELAS'l'INGEN. PERKEN VAN RET AA:N REI' HOF VAN
BEROIGP ONDEH\VORPEN GESCHIL.
BI~SLISSING

3° lHIDDELEN TOT VERDRIDKING. DIREOTJC BJGLAS'l'INGEN. -

J\iiDDJCL DUITEN DE

PEHKEN '\'.ALLENDE VAN HET GESCI-IIL DAT AAN
HE'l' HOF VAN REROEJ> ONDER\VORPEN IS OF
WAARO\'Ell HE'r
DESTREDEN ARREST
UlT-

SPRAAK HEEFT GEDAAN. ~ l\'fiDDEL NIET ONTVAN'KELIJK.

1 o 0 m van ae onclerwe·rpi·n g a an ae ewtnrbelnsUng te aoen bUjlcen, volstant het
ant ae aaministrnUe omler mee·r tloor
feUelijke ve1·moeaens bewljst ant cle belctstingpUchUge inkmnsten., winsten of
baten verwezenli.ilct of bctaalcl heeft,
wellce, om ·1wlen van hnn aa.nzienlJ:iklleicl, h·un aanl of en·igerlei omstancliglleid, een ewccpiioneel lcan~kte1· vertonen
en clie binnen cle gren.::!c/1 wtllen bepaalfl
bi:i artfkel 2, parag·mnf 1, vnn cle wet
'Ntn. 1G october 19-'!:j, .?onclrw dnt het
nocUg zi:i te bewifzen tot ·wella;; bepnalcle
cntegorie zij geheel of ten dele behomn (1).
2° Het hof vnn beroep, wnnrbij het beroep
vnn rle belastingplichtige tegen cle besU.ssinr; vwn rle cU·recte·u·r cler belnsUnr1en
aanhangig is gc·mnakt, ve·mutrJ, beho·uclcns het gevnl van jo1·cl·usie, geen lcennis te nemen clnn vwn cle betw·istingen
'/,oelke cloo·r cle reclmnatie aan de clirectel!'l" voor(lclegcl .::!·ifn en van rle vrcwgpunten 'WCWI"Ot'er cleze van ambtsweue
11 itspraaJ,; gedawn heeft (2).
go Is niet ontvanlcelijlc, in.ntke cliorecte belnstingen, het micldel clat bwiten cle
11er1.-cn valt '/)an het geschil dat aan
het hof ·van licroep omlenvorzwn ·is of
·waa.rover llf:Jt liestredcn a:rrest uUsp·raal.;
hee.f t uerlrwn (i3l.
(1) Verbr., 26 juui 1956 (Hull. en PAsrc., 1956,
I, 1193) ; raadpL ook verbr., 23 october 1956
(AlT. Yerur., 1957, biz. 114) en 11 juni 1957
(Bull. en PASIC., 1957, I, 121G).
(2) Verbr., 4 maart 1958 (Arr, Yerb·r., 1958,
biz. 483),
(3) Vcrbr,, 24 september 1957 (Bull. en
PASIC'., 1958, I, ±0).

(DEIWlliERENGE, T. BELGISCHE STAAT,
liHNISTER VAN FlNANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestrec1eu
arrest op 24 jnnunri 1958 gewezen t1oor
llet Hof van beroep te Luik ;
Over llet eerste miclc1el en het tweet1e
rnicldel, llet eerste, afgeleicl nit cle sclwnding van nrtikel 2 van cle wet Ynn 16 octo l1er 1945, dom·c1n t het bestreclen arrest
lieslist heeft dat, om van de onclerheyigheid aan de extrabelasting te <loen blijken, het aan de ac1ministratie volstant te
bewijzen clat geclurencle het belastbnnr
tijt1perk cle belastingplichtige een nietgereclltvaarcligd vermogensaccres bellnald
heeft, clan wanneer het bovenal van belang is het beroep vast te stellen dat doOT
cle belnstingschulclige zou nitgeoefend zijn,
welk beroep zijn inkomsten binnen een
Yan de door artikel 2, paragranf 1, cler
wet van 16 october 1945 voorziene categorHln zou doen vallen, wat llet arrest niet
heeft geclnnu; integencleel het bestreden
arrest beslist clnt c1ergelijke bepaling niet
wettelijk vereist wordt : het tweecle, nfgeleicl uit de schencling van artikel 56 cler
samengeschnkelcle wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, anngaande cle belnsting van ambtswege van aanleg·ger in
cle extrnbelnsting, doorc1nt het bestreclen
arrpst beslist heeft dn t de bela sting van
ambtswege had kunnen geschieclen, clan
wanneer, ter rechtvaarcliging vnn cleze c1e
administratie te bewijzen llncl, hetgeen zij
niet cleecl, clat annlegger, gec1urende het
belastbnar tijclperk, een der in nrtikel 2
van de wet van 16 october 1945 voorziene
beroepen had uitgeoefend waarvan de inkornsten niet aangegeven zonc1en geweest
zijn, clan wanneer c1e ac1rniuistratie clit
bewijs noch gelevercl noch zelfs gepoog·d
heeft in te brengen, en dan wanneer, bij
niet-levering van het bewijs van ziju on<lerwerping ann de extrabelnsting, de
belastingpliclltige in die belasting niet
van ambtswege kan aangeslagen worden
om een aangifte, welke llij niet te cloen
had, niet onclertekencl te llebben, en dan
wanneer ook indien de onclerwerping
ann de extrn!Jelasting niet bewezen is, de
belastingschuldige niet verplicht is een
aangifte in te dienen :
0Yenvegende dnt, om van de onclerhevigheitl nan de extralwlnsting te c1oen
blijken, llet volstnat dat de aclministratie
omler rneer door feitelijke vermoeclens
bewijst, dat de belnstingplichtige inkomsten, winsten of baten verwezenlijkt of
behaalcl heeft, welke, om re<len van hun
annzienlijkheicl, hun anrcl of enigerlei
omstan,ligheicl, een exceptioneel karnkter
Yertonen en die binnen de grenzen Ynllen
bt'pnnl(1 bij nrtikel 2, pnrngranf 1 Ynn

5
de wet van 16 october 1945, zonder dat
het noclig zij te bewijzen tot welke bepaalcle categorie zij geheel of ten dele
behoren;
Overwegende dat het hof van beroep
wettelijk clit bewijs uit de feitelijke bestanclclelen welke het vermeldt heeft kunnen afleiden, namelijk uit de vergelijking
van de activa van aanlegger respectievelijk op 1 januari 1940 en op 9 october 1944
door de aclministratie als feitelijk vermoeden ingeroepen, na soeverein de feitelijke elementen ook beoorcleelcl te hebben
welke de aanlegger tegen eli t v ermoeden
inriep;
Dat mistdien, bij niet-aangifte door
aanlegger van zijn in de extrabelasting
belastbare inkomsten, het hof van beroep
wettelijk heeft beslist dat hij van ambtswege in die aanslagen kon belast worden;
Dat de miclclelen naar recht falen;
Over het dercle micldel, afgeleicl uit de
sehending van artikel 97 van de Grondwet doordat het bestreden arrest verkla~rd heeft dat de 15 overgelegde getuigschriften betreffende aanleggers vermogcntoestand in 1!l39 van een « grote
lichtzinnigheid waren ll dan wanneer de
feiten van de zaak aanwijzen dat zij volkomen bewijskrachtig waren en dat zij
aan de administratie toegelaten hebben
het bezit in liggend geld van. v66r de
oorlog op een miljoen frank vast te stellen, terwijl aanlegger het vaststellen van
een vermogen in biljettejl van1.G50.000 fr.
vordenle, clan wanneer die strijdigheid,
gelijkstaat met het gebrek van de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste motieven :
Overwegende dat, daar het arrest de
motieven niet heeft overgenomen van de
beslissing van de clirecteur cler belastingen, een eventnele strijc1igheil1 tussen de
overwegingen yan beicle beslissingen zonder invloed zon zijn op de gelcligheicl van
de beweegreclenen eigen a an het arrest;
Oyerwegen<lc dat het miclclel feitelijke
gromlslag mist ;
Over het vierde micldel, afgeleicl uit de
schending van artikel 2, paragraaf 1, letter cl van de wet van 16 october 1945,
doorclat het bestreclen arrest vaststelt
clat : << de verzoeker eindelijk staancle
lwmlt clat in de balans van de activa,
de lJezolcligingen van de oorlogsjaren,
die bij zijn vermog·en op 1 jannari 1940
gevoegcl werden, aan hun brnto bedrag
moesten berekend worclen, vermindercl
met de enkcle betlrijfsbelastlng, clan wanueer ze berekentl werden nan hun netto
lJedrag, clat het bier gaat om eon aanvrnag tlie noel! voorgestelcl werd in het
bezwaarschrift noch van ambtswege onclerzocht werd door de clirecteur in zijn
beslissing ll, dnn wnnneer de clircctcnr rler

b~lastingen tot plicht had alle vergissingen
te verbeteren, zowel ten voordele als ten
nadele van de aclministratie en dan
wanneer het hof van beroei) 'zelfs van
ambtswege het micldel moest opwerpen
clat de onwettelijkheicl van de door de
aclministratie gedane rekeningen inroept :
Overwegencle clat het hof vnn beroep,
waarbij het berocp van de belastingplichtige tegen de beslissing van de clirecteur
der belastingen aanhang·ig- is gemaakt,
beho~1dens het geval van forclusie, geen
kenms vermag te nemen, zonder zijn
beoorclelingsmacht te buiten te gaan dan
van de betwistingen welke door de reclamatie aan de directenr voorgelegd zijn
en van de vraagpunten waarover deze van
ambtswege uitspraak geclaan heeft;
Overwegencle clat het arrest vaststelt,
zonder nit clien lloof.cle gekritiseerd te worclen, clat de in het midclel becloelde betwisting noch in de reclamatie opgeworpen
wel'{l, noch van ambtswege door de directeur der belastingen onclerzocht werc1;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Over bet vijfde micldel, afgeleid uit de
schencling van artikel 10, parngraaf 1,
lid 1, cler wet van 16 october 1945, doordat
bet bestreden arrest de aanslag in de
extrabelasting gehandhaafd heeft op het
verschil tnssen de bruto inkomsten en de
netto inkomsten voortgebracht door het
beroep van beheercler, dan wannecr dit
verschil ten onrechte in de activa op
1 januari 1940 niet hernomen, reeds
aan de speciale belasting op de leveringen en prestaties aan de vijand onderworpen wercl bij toepassing van
tweecle lid, van paragraaf 3, artikel 1 der
wet van 15 october 1945, dan wanneer de
belasting door clnbbele zetting zowel in
voormeltle speciale belasting als in de
extrabelasting door artikel 10, paragraaf 1, eerste lid, van de wet van 16 october 1945 verboclen is, dan wanneer de
kwestie van de clnbbele belasting opgeworpen was zo bij cle reclamatie als bij
conclusies en clan wanneer, zo de directeur die leemte van ambtswege niet verbetercle, het aan het hof van beroep toebehoorcle die dubbele zetting te vernietigen
welke impliciet kenbaar gemaakt was in
de brief van aanlegger op 30 juli 1!l55, tot
de clirecteur cler belastingen gericht vo<lr
plke beslissing van cleze laatste;
Overwegencle clat nit de stukken waarop
hot hof acht vermag· te slaan niet blijkt
Llat llet llof van beroep kennis kreeg van
de in bet mitlclel bedoelcle betwisting ;
Overwegende tlat het bestreden arrest
OY.er cleze vrang gecn uitspraak heeft g·edaan;
Dat het mitlclcl, mitsclien, niet ontvankelijk is;
Om clio reclenen, verwerpt de voorzie-

-ti
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
2 fleptember 1958. - 2° kamer. - VoorzUter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin.
- GeUj7cl1tidenrle concl·usie, H. Delange,
aclvocaat-generaal.
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OPENBARE DIENST.- CONCESSIE.0VEREENKOMST. GEVOLGEN.

2°

OPENBARE DIENST.- CONCESSIE,0VEREENKOMST ZONDER VOORBEHOUD VOOR
EEN BEPAALDE DUUR GESLOTEN.- INTREKKING
VAN DE CONCESSIE. VERGOEDING AAN DE CON·
CESSIEHOUDER VERSCHULDIGD.

3°

BEWIJS. BEWIJSKRACHT VAN DE AK·
TEN. ~ AKT!c VAN CONCESSIE VAN EEN OPEN·
BARE DIENST. INTERPRE'l'ATIE. J\IIACHT
VAN DE FEITE~TRECHTER,

1 o De concessie van een openbcwe clienst

l.,ctn ten bate vct·n cle concess·ieho1tcle;·
b·urge;·Ujlce rechten in het leven 1'0etJen,
onder nwe;· wnnnee·r de concerlant en
cle concess·ieho·zuler een ove;·eenlcomst
slniten waarrloor zij weclerlce;··ige verbinten:issen nangncm (1).
2o In gevnl van intrelclcing, .<:elfs op gm;ul
vwn overwegingen vnn. openbaar belang,
·van een concess·ie vwn openba;·e clienst
rlie het voo;·we;·p geweest is van een
ove·reenlcomst ·waa;·b·ij cle conceclant z·ich
zonae;· voorbeho;tcl voo;· een bepanlcle
cl1t1t1' te,qenove;· cle concess·ieho;uler ve;·.
bonclen heett, moet de concedant, beho1t·
dens een ancle·rsl;ticlencle bepnlin.c1 in de
concessiealcte, het nacleel aan cle concessiehoucler be;·oklcencl integranl ver,qoeden, claarinbe,q;·epen het nncleel
voo;·tvloeiencle uU het clerven va;~ cle
w·insten clie 1WI'11Utnl zouclen gesproten
zijn 1t'it cle uoitvoe;··in,q vnn cle concessie (2).
3o De interpretcttie, cloor cle feUenrechter,
vwn een alcte vnn concessie van een
openbcwe clienst is, behalve cle betvijslcracht cler alcte, soeverein (3).
(BELGISCHE STAAT, MINIRTER VAN LANDBOUW, T.
N. V. ETABLISSEJ\£EN'l'S SMETS-USE.)
ARRES'l1 ,

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 20 december 19?5 gewezen door
het Hof van beroep te Lmk;
(1) en (2) Zie de conclusies van het openbaar
ministerie in Bull. en PAsrc., 1959, I, 7.
(3) Verbr., 30 april 1908 (Bull. en PAsrc.,
1908, I, 167). en 14 juni 1915 (ibid., 1915-1916,
I, 319).

Overwegencle dat, volgens de vaststellingen van het arrest, verweerster van de
Staat door een gunning in november 1U40
en een ministerieel beslui t van 20 a ugustus 1946 de dienst verkregen had van het
wegnemen en vernielen van de niet voor
consurnptie geschikte clade clieren op het
grondgebiecl gelegen ten zuiden van de
Maas en de Vescler, clit tot 31 december
1950; clat haar bij een ministerieel besluit
van 20 december 1947 deze concessie onttrokken wercl vanaf 4 juni 1948 ;
Overwegencle dat het arrest verklaart
clat de Staat door cleze intrekking gehandelcl heeft als onenbare macht in de sfeer
van zijn bevoegdheclen, cloch beslist da t
hij de te voorziene schade, clnm.n;tm emeTgens en lucrum cessnns, die voor verweerster eruit voortgevloeid is, zal moeten vergoeden;
Over het eerste miclclel, afgeleid nit de
schencUng van de artikelen 3, 6, 537, 1107,
112S, 1134, 1135, 1147, 1148, 1149 en 1794
van !let Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Gronclwet, cloordat llet bestreden arrest
verklaarcl lleeft clat aanlegger in verbreking gehouden is tot het vergoeclen van
alle te voorziene scllacle die voor verweerster rechtstreeks voortgevloeicl is uit het
intrekken van de concessie bij m.inisterieel besluit van 20 december 1947, en gezegd lleeft clat de vergoecling niet aileen
het door verweerster geleclen verlies (clnmmtm eme1',qens), cloch ook de winst die zij
heeft moeten derven (lncntm cessnns) zal
dekken, en dit onder het voorwenclsel clat
aanlegger, ten gevolge van zijn beslissing
de concessie van een openbare dienst te
verlenen, tot naclere bepaling en verduidelijking van de reclltsbanclen tussen partijen een aannemingscontract met verweerster zou gesloten llebben hetwelk ann
de regelen van het privaat recht onderworpen is en waarvan het ministerieel besluit van 20 december J 947 de eenzijclige
verbreking met zich zou gebracht hebben,
alclus aanleicling gevencl tot de in artikel 1794 van hct Burgerlijk vVetboek omschreven schadeloosstelling, clan wanneer
bevonclen is clat het intrekken van de concessie ten tleze geen sclmlcl oplevert, een
contract van concessie van een openbare
dienst een overeenkomst eigener aarcl is,
die in wezen herroepelijk is en niet enkel
aan de burgerreclltelijke regelen onderworpen is, clan wanneer de 11erroepelijkheic1 ervan de concessiehouder belet zich
te beroepen op een verkregen recht op de
verwach te ba ten, en clan wanneer artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek clerhalve claarop niet toepasselijk kan wezen;
en clan wanneer het contract waarbij de
concessie van een openbare dienst georganiseertl is niet van een andere aarcl is dan
de akte waarbij de concessie is verleencl,
en het althans tegenstrijclig is het con-

7tract waarbij een openbare clienst geconcedeerd is te besclwuwen als een contract
dat zonder beperking aan de regelen der
privaatrechtelijke contracten onderworpcn is :
Overwegende dat cle conccssie van een
openbare c1ienst ten bate van de concessiehouder burgerlijke rechten in het Ieven
kan roepen; dat znlks onder meer het geval is wanneer de concedant en de concessiehonder een overeenkomst sluiten waarcloor zij wedcrkerige verbintenissen aangaan; clat, in geval van niet naleving van
zijn verbintenissen, de conceclant, behouclens een amlerslnidemle bepaling in cle
concessieakte, het nadeel client te vergoeden dat de concessiehoncler berokkencl
wordt door het krenken van zijn recht;
cla t deze vergoecling integraal client te wezen, en mitsclien onder mcer het derven
van de winsten client te clekken die normaal voor de concessiehonder zouden gesproten zijn nit cle naleving, door de concedant, van zijn verbintenissen;
Overwegencle dat zulks wettelijk het geval is, zelfs walllleer clc niet-naleving de
11itoefening is van de aan de conceclant
toebehorencle macht de concessie in te
tl·ekken op gTond van overwegingen van
openbaar belang die hij soeverein beoordeelt;
Overwegencle, voorzeker, dat er in feite
geen nadeel zou kunnen wezen indien de
concessiehouder, - doortlat de concessies
tot wederopzeggens toe verleencl zijn, redelijkerwijze niet had knnnen achten
dat hij zeker ervan was de voorziene winsten tijclens een bepaalde dnnr te genieten; clat het evenwel anclers ligt wanneer
nit de termen van de alrte blijkt dat de
concedant zonder voorbehoucl de concessiehonder een termijn gesteld heeft welke
diens toestemming teweeggebracht heeft,
Pn ePrstgPnoPmde zodoende nitdrukkelijk
of impliciet de verbintt>nis aangt>gaan
heeft ht>m bij voortijcligt> niet naleving
van dt> ovt>ret>nkomst schadt>loos tP stt>llen; clat ht>t daar et>n kwestit> van nitlegging van clt> akte gt>ldt wt>lkt>, bt>halve de
bt>wijskracht dt>r akte, tt>r bt>vot>gdht>id
van de rechter ovt>r de grond staat;
Ovt>rwt>gendt> clat het bt>strcclt>n arrest
vaststelt dat de Staat zich contractnt>el
verbondPn had voor PPn bPpaaldP tijdruimtP jegt>ns de concPssiehondPr, in wiens
patrimonium aldus ppn bnrgPrlijk recht op
dP nalPving van cle vPrbintPnis was ontstaan, Pn clat, volgPns dP bPdingen van cle
akte, clP concPssiPhonclcr niPt bPhoefcle dp
eventualiteit van een ePnzijdige verbreking tP voorzien;
Ovprwegt>nclP clat hPt arrest nit clcze
vaststPllingen wPttelijk afgclPicl hePft da t
verwePrster recht had op !let bPkomen van
integrale >PrgoPtling van de tP voorziPne
schade, winstclerving en >Prlit>s, welke

voor haar nit dP verbreking was voorto·p.
vloeid ·
"'
0VPl:WPgendp dat, VPrmits hPt arrt>st aldus zijn dispositil'f wPttPlijk gprechtvaardigcl llPt>ft, ht>t micldt>l, waar het opwPrpt
dat hPt alTPSt in de COnCPSSiP, bPnPVPnS
een aktt> van opt>nbaar recht, ePn aallllPmingscontract gpzien heeft Pn artikPl 1794
van hPt Burgprlijk WetboPk ht>eft ingProPpen, opkomt tPgen ten overvloedP gpgeven
beschouwingen Pn niet ontvangPn kan
worden bij gebrek aan belang;
OvPr het twPPdP middPl, afgelPid nit clP
schending van artikPl 97 van de Grondwet, doorc1at het bestredPn alTPst, na aangPnomen te hebben, pnprzijds, dat dP
diPnst van wPgneming en vPrniPling van
de niet voor consumptiP gt>schiktp c1oc1P
diPrPn een opPnbare dienst is welks doel
is in dP bPhoeftPn der gpmeenschap tP
voorzien Pn diP valt in de sfPer van de belangpn waarover tlP Staat waakt, Pn bijgPvolg dat aanlegger, door in Pen bepaald
gebied het monopolip te vPrlenPn van dezp
vPrrichtingen diP aan de vPreisten van de
openbarP gezondheidszorg en openbare salnbriteit onclerworpen zijn, een openbare
dienst geconcetleerd heeft die hij vprweerstPr hPeft opgpdragPn, . vaststelt, anderzijcls, clat clp vPrlePnde concessiP gpnprlei
rPcht van gpnot of gPbruik op hPt openbaar domPin omvat en clat aanlPgger in
cassatie evPnmin aan verweerstPr PPn van
zijn soevPreine rechten of voorrPchtPn gPconcpdeercl hPeft met het oog op dP nitvoering van tlP takpn die hij haar hPPft
opgPdrag·en, en eruit beslnit dat tlp overpenkomst tussen partijen om1Pr hPt privaat rPcht valt Pn clat tPn gevolgP van cle
eenzijclige vPrbreking door aanlPggPr, dezp
ertoe g·phonden is verwPerster schadeloos
te stellPn, zowPl wegPns het clanl!lw:m
emergens als wegPns llet l·nor,nm cessans,
en doorclat hPt arrest mitscliPn gestmmd
is op d nb bPlzinnige Pn tegPnstrij dige .t;edenen, wat met hPt ontbrekPn van redenen
gelijkstaat :
0Yerwegende dat · hPt gePnszins tegenstrijc1ig is vast tP stellPn, enerzijds, dat dP
litigipuze concessiP Pen akte van openbaar
recht was, en, anc1erzijds, clat de Staat
door dezp concessie zPkere privaatrechtPlijke vPrbintpnissPn in ePn contractuelP
vorm in het Ieven het>ft willPn roPDen ;
Da t hPt mid del fPitelijke grondslag
mist;
Om cliP redenen, vmwerpt de voorziPning; veroorclePlt aanlegger tot de kostPn.
4 september 1958. - 16 kamPr. - )Toorzitter en ve'!·slet[J.!!Wver, H. SohiPr, voorzitter. - Gel'ijl,·l,wiflenrle oonclusie, H. Panl
Mahanx, advocaat-gPneraal. _:_ Pleiters,
HH. De Bruyn en Simont.
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HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over llet eerste middel, eerste onderdee!, afgeleid nit de schentling van de artikelen 1 tot 5, 9, 10, 14 en 15 van de
wet van 5 m~i 1872, houdende herziening
van de bepalmgen van het Wetboek van
koophanclel betreffende het panel en de
commissie, 445, 446, 508, 528, 542 tot 544,
547 en 561 van de wet van 18 april 1851
betreffende faillissement, bankbreuk en
uitstel van betaling, 8, 9, 12, 13 en 20-3°
van de hypotheekwet, en 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, - na
in feite vastgesteld te hebben dat verweerster van de vennootschap Lamby
een partij koopwaren ontvangen had met
de opdracht, niet ze te verkopen en de
prijs ervan te innen, doch ze aan een
Engelse koper te doen toekomen, dat zij,
na in het bezit van de koopwaren te zijn
gesteld, geweigerd had ze nit handen te
geven en ze aan bedoelcle koper af te
leveren, tenzij deze de prijs ervoor stortte
aan de rederij voor haar eigen rekening
tot voldoening van het debetsaldo van de
vennootschap Lamby (voornamelijk betreffende vroegere verrichtingen welke

vanwege de commissionnair geen verkoop
voor de rekening van de commissiegever
omvatten), en tenslotte clat de vennootschap Lamby op deze eis slechts onder
aile voorbehoud ingegaan was ten einde
d~ .beschacliging van de koopwaren te verIl11Jden, - aanlegger zijn vordering tot
teruggave van de aldus door verweerster
gei:nde sommen ontzegd heeft, hoewel de
vennootschap Lamby toentertijd in staat
van ophouding van betalingen verkeerde
en zulks om de reclen dat verweerste;.
enkel uitgeoefend had het voorrecht dat
haar als commissionnair-verzender toebehom·de krachtens artikel 14 van de wet
van 5 mei 1872, en het haar bij artikel 15
van dezelfde wet toegekend recht het
bedrag van haar schuldvordering op te
nemen nit de opbrengst van de verkoop
van de koopwaren die zij vom' de rekening van haar commissiegeefster geleverd had, bij voorrang boven dier schuldeisers en zonder dat zij bijzondere formaliteiten behoefde te vervullen, dan wanneer voormeld artikel 15 enkel doelt op
het geval waarin de koopwaren door de
commissionnair voor de rekening van de
commissiegever zijn verkocht en geleverd
het mitsclien enkel betrekking heeft op het
geval waarin de commissionnair, belast
met het verkopen van de koopwaren die
hem toevertrouwd waren, deze inderdaacl
verkocht en geleverd heeft voor de rekening van zijn commissiegever en zocloende
de prijs ervoor ontvangen heeft welke onclerstelling vreemd is aan onderhavig geval:
Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de vennootschap Lamby, thans in staat
van faillissement, op 15 mei 1952 aan de
verwerende vennootschap een partij koopwaren !weft Iaten toekomen, met de instructie ze te Iaten vervoeren en aan een
Engelse firma te la ten afleveren;
Dat {le verwerende vennootschap, die
toentertijd jegens de vennootschap Lamby
schuldeiseres was ten bedrage van
140.000 frank ongeveer, antwoorclde dat
zij deze optlracht enkel zou uitvoeren op
de voorwaarde dat de vennootschap
Lamby haar koper last zou geven de
prijs van cle koopwaren voor de relwning
van haar, verwerende vennootschap, aan
de rederij te betalen ;
Dat zij eraan toevoegde dat zij, zo niet,
haar voorrecht van commissionnair voor

(1) Raadpl. NAMUR, Code de co11w~e1·ce ,·evise, nrs 343 en 344; FREDERICQ, 'l'mite de d1·oit
cornrnercial, bd. I, nrs 179 en 185; DE PAGE,
'l'raite elernentai1·e de d1'oit civil, bd. VII,
ur 267; Repe1·t. p1'at. d1'. belge, yo Commission,
nrs 275 en 278; LEs NovELLES, D1·oit comme1·cial, bd. I, De la commission, nrs 247, 271 en

273; LYON-CAEN en RENAULT, Traite de d1·oit
commenial, bel. III, nr 493; RrPERT, Tmite
elfnnentaiJ·e fle d1'oit COm11W1'Cial, ur 2380;
THALLER
en PERCERou, D1·oit cM7WW1'Cial,
nr 1141; LACOUR en BOUTERON, P1'ecis de d1'0it
comme,.cial, bd. I, nr 958; HEMARn, Les contrats couw~e,·cicwx, bd. II, nr 733.
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VOORREOHTEN EN HYPOTHEKEN. VOOR·REOHT VAN DE 001\£1\IISSIONNAIR. - VERMOGEN OM ZICH TERUG TE BE'l'ALEN UIT DE
PRIJS VAN DE VERKOOH'l'E EN GELEVERDE VOORWERPEN VERMOGEN VOORBEHOUDEN
AAN
DE 001\Il\IISSIONNAIR MET HE'!' VERKOPEN BELAST.

De bepaling van artilcel 15 van cle wet
van 5 rnei 1872, clio aan cle cornrnissionrut·ir toestaat zich het beclrag van zijn
schu.lclvonlering tentg te betalen, Mj
·vooPlcmw boven cle solwlcleiseTs van cle
commissiegever, 1tit cle zwijs van cle
verlcochte en gelevenle lcoopwaar·, is
enlcel van toepassing op cle commissionnwir clie met het ver·lcopen be last is,
met uitzoncleri.ng oncler· nwer· van cle
commiss·ionnair-verzencleT (1).
(HENRY, CURATOR. OVER. RET FAILLISSEMENT
N. V. LAMEY, T. VENNOOTSOHAP HENRY PAES
ET oie.)
ARRES'l'.

-9de haar verschuldigde sommen zou uitoefenen op de partij welke haar zoeven was
toegezonden;
Overwegende dat de vennootschap
Lamby op het verzoek van verweerster
inging, onder uiting van een uitdrukkelijk voorbehoud;
Dat de Engelse koper zijn schuld, ten
belope van ongeveer 139.000 frank, betaalde in handen van de rederij die de
som overmaakte aan verweerster, welke
ze tot betaling van haar schuldvordering
wil behouden ;
Overwegende dat de vennootschap
Lamby kort naclien in staat van faillissement werd verklaard; dat huidige aanlegger als curator over het faillissement
de verrichte betaling wil doen vernietigen;
Dat door het bestreden ·arrest niet betwist is dat de hierboven uiteengezette
verrichtingen plaats gehacl hebben tijdens
het aan het faillissement voorafgaancl
verclacht tijdperk;
Overwegende dat de rechter over de
grond, de opclracht welke verweerster
waarnam onderzoekend, deze beschrijft
als de opdracht van een commissionnairverzender ;
Overwegende dat krachtens artikel 14
van de wet van 5 mei 1872, welke titel VII
van boek I van het vVetboek van koophandel vormt, de commissionnair-verzender een voorrecht heeft wegens de terugbetaling van alle leningen, voorschotten
of lletalingen, door hem als commissionnair gedaan, hetzij v66r de verzending
van de koopwaren, hetzij gedurende de
tijd dat zij in zijn bezit zijn;
Overwegende evenwel dat dit voorrecht
niet meer mag uitgeoefend worden wanneer cle commissionnair niet meer in het
bezit van koopwaren is ;
Overwegende dat, zo artikel 15 van de
wet van 5 mei 1872 aan de commissionnair
toestaat zich te betalen nit de door de
koper betaalde prijs van de koopwaar,
dit voordeel voorbehouden is aan cle commissionnair die met het verkopen belast
is;
Dat, aangezien verweerster geen commissionnair bij de verkoop was, zij niet
vermocht zieh daarop te beroepen;
Overwegende dat partijen verweerster
bij overeenkomst niet mochten machtigen
tot het inroepen van een voorrecht op de
sommen die door de koper aan de reclerij
zouden worden betaald, noch in het verdacht tijdperk mochten pogen het beginsel
van de gelijkheid tussen de schulcleisers
te ontgaan door verweerster in staat te
stellen materieel de retentie op die sammen nit te oefenen, noch de voorschriften
van artikel 445 van de wet op het faillissement mochten schenden door gebruik te
maken van een machtsoverdracht welke
in het verdacht tijdperk door de vennoot-

schap, clie eerlang in staat van faillissement zou verkeren, aan haar eigen schuldenaar en ten voordele van haar schuldeiser overgemaakt werd ;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing · veroordeelt verweerster tot de kosten; vefwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
4 september 1958. - 1° kamer. - Voo1·zitter, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. GeZijlclltidende oonolltsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·s,
HH. Demeur en VanRyn.
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VERJ ARING (BURGERLIJKE ZAKEN).
SCHULDVORDERING 'l'EGEN DE STAAT. SOHULDVORDERING ON'J'TROICKEN, DOOR ARTIKEL 35 VAN DE WET VAN 15 1\I:EI 1846, AAN DE
VI.TFJARIGE VERJARING INGEVOERD BI,J ARTI·
.KEL 34. - TOEPASSING VAN DE DERTIGJARIGE
VERJARING.

De soh1t.lrlvonle·ringen torten cle Staat, op
clewelke a1·tikel 35 van de wet van
15 me·i 1846 op 's Lands oomptabiliteU
cle vijfjarige ve1·jar·ing bij a1·Wcel 3ft
van. clie wet 1titgevoenl niet toe1>asselijlc
verklaart, ver,iaren cloo1· ve'l'loop van
cle1·ti{f :iaren (1). (Burg. Wetb., arti-

kel 2262.)
(BELGISCHE STAAT,
T. DEOUYPERE EN FRUYTlER.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreclen
arrest, op 26 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het miclclel, afgeleid nit de scherrcling van de artikelen 34 en 35 van de wet
dd. 15 mei 1846 op 's Lands eomptabiliteit,
2227, 2242, 2262 van het Burgerlijk Wetbock en 97 van de Gronclwet, cloordat om
op de vordering van verweerders in te
gaan, het bestreclen arrest, na te hebben
vastgesteld clat cleze laatsten aan de aclministratie de betaling van hun sehuldvordering zouden gevraagcl hebben en dat clit
verzoek in 1946 was verworpen geweest,
(1) Raadpl.

verbr.,

Verb1·., 1955, blz. 656).

31 maart

1955

(A1'1',

-
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beslist da t de in 1953 ingestelde vordering
1" KAMER. - 5 september 1958
niet vervallen was door cle vijfjarige verjaring ingevoercl bij cle artikelen 34 en 35
van de wet del. 15 mei 18-W en ter zake ai- 1o BEVOEGDHEID EN AANLEG. ~BE
leen cle dertigjarige verjaring van toepasYOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANsing is, om de reden dat de betaling van
DEL. GESOHIL TUSSEN EEN NAAJYILOZE VENde schuld niet is knnnen geschieden door
NOOI'SOITAP EN ZI,JN COJ\fl\iiSSARIS., \:VEGENS
het feit van c1e ac1ministratie, dan wanZIJN AOTIVITEIT ALS BOEKHOUDER. 0NBEneer het verzoek tot betaling, bedoeld door
VOEGDHEID VAN DE REOHTBANK VAN KOOPHANgezegd artikel 35, een daad is welke de
DEl ..
verjaring stuit en welll:e de aard van deze 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. -BElaatste geenszins wijzigt en niet voor uitYOEGDHEin VAN DE RJWH'l'DAl\'J( VAN KODPHANwerksel heeft de vijfjarige verjaring te
DEL. GESOHILLEN INZAKE FAILLISSEMEN'I'.
vervangen door de dertigjarige verjaring,
BEGRIP.
en dan wanneer ingeval dat v,erzoek verworpen wordt het uitwerksel van de ver- 1 o De vonle'l'inrt cloor een •;wnmloze ·venjaringstuitende daac1 ophondt, zodat het
nootschap tegen een commis8Cwis inge~1e sclmldeiser behoort, op straf van de bij
stelcl, oncler mee;· tot terngbetnlu~g van
gezegd artikel 34 voorziene nitsluiting, te
een sam welke hem wepens zijn act-ivihandelen binnen de vijf jaar om de betateit nls boelchourler van rlie vemwotling te bekomen van zijn schnldvordering
schap lietnalcl ·wtLs [!e·weest, valt n'iet
welke, daar zij noch vereffencl noch georonder cle be•voegrlheid va.n de rechtbank
donnanceerd is geworden, litigieus is geva.n Jvoophwnclel (1). (VVet van 25 maart
worden :
1876, art. 12, 1 o en 2° ; wet van 15 deOverwegende clat de vijfjarige verjacember 1872, art. 2 en 3.)
ring, voorzien bij artikel 34 Yan de wet 2o De bepaling van art·ilvel 12, 4o, van
van 15 mei 1846 op 's Lands comptabilicle wet van .'25 manrt 1876, ·waa1·bij nwn
teit, afwijkt van het gemeen recht en dns
cle rechtbanlcen •vnn lcoophandel cle kenop beperkende wijze dient verklaard;
nisnemin.[! wonlt opgeclragen << van aUes
Dat, volgens de termen van artikel 35
tvat de fnilUssementen betrejt ll, be« de bepalingen van voorafgaande artikel
cloelt slechts (le orr;an•isatie van het fnilniet toepasselijk zijn op de schuldYorcleUssement en cle nU de staat vwn faillisringen waarvan de ordonnancering en de
sement ontstane gescMllen waarop de
JJetaling binnen de bepaalde termijn niet
spec·iale tvetgeving, clie het fa'ill'issement
konden geschieden door het feit yan de
beheerst, toepasselijlc is (2).
administratie ll;
Dat het arrest vaststelt, zonder dicn('I'HIELEMANS, T. OAS1'ILLE q,q, CURATOR
aangaanc1e bestreden te worden, dat die
VAN RET FAILLISSEJYIJ<;NT N. Y. SHIJ'Il\IEX.)
laatste voorwaarde, ten deze, vervnld is;
Dat nit de duidelijke en precieze bewoordingen van gezegc1 artikel 35, welke
ARRES'l'.
van de door aanlegger ingeroepene stniting der verjaring geen melding ma11:kt,
HET HOF; - Gelet op het bestreden
blijkt c1at in het geval welke het yoorzret, arrest, op 22 februari 1957 gewezen door
de exceptionele verjaring van artikel 34 het Hof van beroep te Brussel;
client geweerc1, wat noodzakelijk een toeOver het middel, afgeleid nit de schenpassing impliceert van het gemcen recht, c1ing van de artikelen 6 van het Burwelk in artikel 2262 van het Burgerlijk gerlijk vVetboek, 1, 12 en in het bijzonder
'Vetboek zijn uitdrukking vinc1t;
1 o, 2o, en 4o, 17 der wet van 25 maart
Dat het middel derhalve naar recht 1876 die titel I uitmaakt van het vooraffaalt;
gaandelijk boek van het Wetboek van
Om cUe redenen, verwerpt de yoorzie- burgerlijke rechtsvordering en 424 van_het
ning; veroorc1eelt aanlegger tot de kosten. vVetboek van burgerlijke rechtsvorclermg,
doordat hoewel nit de vaststelling van
5 september 1958. - 1 6 kamer. - TToorhet be~treden arrest blijkt dat de eis
zitter, H. vVouters, eerste voorzitter. door verweercler tegen eiser ingesteld
TTersla[!{/eve·r, H. De Bersaques.- Geli:ikslecllts strekte tot terugbetaling van de
l·widencle conclusie, H. Roger Janssens de
Bisthoven, eerste ac1vocaat-generaal.
Pleite1'S, HH. Simont en Struye.
(1) Verbr., 31 januari 1907 (Bull. en PAsrc.,
1907, I, 105).
(2) Raadpl. verbr., 2 februari 1905 (Bull. en
PAsrc., 1905, I, 121), redenen en noot 1; R_e11ert.
1·at.
dr. belge, vo 001npetence ~n .m,atte,·e c~
11
vile, 11 rs 571 en vlg.; FREDERICQ, 11'alte de d•·ott
cmmne1·cial, bd. I, nr 328.

-11bezoldiging die laatstgenoemde had ontvangen als vergoeding voor de functie van
boekhouder die hij buiten die van commissaris in de naamloze vennootschap
Shipimex had nitgeoefencl en clat die eis
geenszins zijn oorsprong vond in de faling
van genoemde vennootschap waarvan
verweerder curator is, bet Hof van beroep
te Brussel, niettemin bet vonnis der
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
waarbij die eis werd ingewilligcl, zoncler
meer heeft bevestigd, clan wanneer bet
ambtshalve bet vonnis n q·no der rechtbank van koophandel hacl moeten tenietdoen wegens onbevoegdheicl ·mUone nwte?'iae :

Overwegende dat uit bet bestreclen
arrest en de stukken der rechtspleging
blijkt dat de door verweerder qmtl'itnte
q11n v66r de Rechtbank van koophandel
te Antwerpen gebrachte vordering strekte
tot veroorcleling van aanlegger, commissaris en boekhonder van de thans in staat
van faillissement zijnde naamloze vennootschap Shipimex, om een som van
46.000 frank terug te betalen welke hem
wegens zijn activiteit als boekhouder toegekend was geworclen;
Dat deze vordering op twee onclerscheiclen oorzaken steunde, die dezelfde doeleinden beoogden, vermits aanlegger bewuste som diende terug te betalen omdat
zij hem uitgekeerd was geworden in strijcl
met de statuten der vennootschap die het
toekennen van een loon aan de commissaris der vennootschap, welke vaste functies uitoefent, slechts toestaan ingevolge
een beslissing van de algemene vergatlering der aancleelhouders, en vermits hij,
zijn tweevoudige opdracht als boekhouder
en commissaris slecht uitgevoerd had, wat
hem tot schadevergoeding jegens de vennootschap verplichte;
Overwegende clat cleze geschillen geen
hancleling betreffen die door de wet als
daden van koophandel worden aangezien,
(artikel 12, paragraaf 1, van de wet op de
bevoeg·dheid) welke limitatief door de
artikclen 2 en 3 van de wet van 15 december 1872 opgesomcl worden;
Dat noch de commissaris van een naamloze vennootschap die een manclaat van
burgerlijke aard uitoefent noch de hoekbonder van {lergelijke vennootschap handelaars zijn en da t bijgevolg de door hen
aangegane verbintenissen niet als daden
van koophandel worden aangezien;
Overwegende dat het geschil evenmin
betrekking heeft op een betwisting tussen
vennoten of tussen beheerders en vennoten ter zake van een hanclelsvennootschap
(artikel 12, paragraaf 2 van de wet op
de bevoegdheid) ;
Overwegende tenslotte da t, al is de
naamloze vennootscbap Sbipimex tbans in
staat van faillissement, bet geschil dat

haar tegenover aanlegger stelt deswege
evenwel niet valt onder toepassing van
artikel12, 4°, waarbij aan de rechtbanken
van koophandel de kennisneming wordt
opgedragen van alles wat de faillissementen !Jetreft ;
Overwegende immers clat die wetsbepaling enkel betrekking heeft op de organisatie van het faillissement, en op de nit
de staat van faillissement ontstane geschillen waarop de speciale wetgeving die
bet faillissement beheerst, toepasselijk is ;
Overwegende dat nit geen enkel stnk
waarop het hof acht vermag te slaan
blijkt dat zulks ten deze bet geval zon
zijn;
Overwegende derhalve clat de recbtbank van koophandel onbevoegd was
ntUone mnte1·iae, om over bet gescbil nitspraak te doen;
Om die redenen, verbreekt bet bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder q1wUtate qna tot de
kosten; verwijst de zaak naar bet Hof
van beroep te Gent.
5 september 1958. - 1 6 kamer. - Voo·r:<i'itter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslnggever, H. Bayot. - Gelijlcln·iclende
oonolu.S'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaat-generaal. - PleUe1·,
H. Van Ryn.
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INKOM:STENREJLASTINGEJN.
BEDRI.JFSBELASTING.

-

BURGERLIJKE VEN-

NOOTSCHAP IN VORJ\f VAN EEN HANDELSVENNOOT-

SCHAP. - VENNOO'l'SCHAP TOT STAND GEBRACIIT
:MET RET DOG OP RET UITOEFENEN VAN EEN
WINSTGEVENDE BEDRIJFSACTIVITEIT. WINST
VOORTSPRUITENDE ONDER ~illER UIT ONROERENDE INKOMSTEN. TIELAS'l'BARE BEDRIJFS\VINSTEN.

2°

INKOM:STEJNBEJLASTINGEJN.
BEDRIJFSBELAS'fiNG.
NOOTSCHAP

-

BURGERLr.JKE VEN-

ONDER VORJ\£ VAN NAAMLOZE VEN-

NOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP WAARVAN HET
ENIG MAA'l'SCHAPPELIJK VOORWERP HET BEHEREN IS VAN HET ONROEREND GOED 'NAARVAN

ZIJ DE EIGENARES IS. J\'IAATSCHAPPELIJKE
ACTIVI'l'EIT EEN '\VINSTGEVENDE BEZIGHEID ZI.TNBEDRIJFSWINSTEN BEDOELD BIJ ARTIDE. 'KEL 25, PARAGRAAF
SCHAKELDE 'VE'I'TEN.

1, 3°,

VAN DE SAJ\IENGE-

1 o Een vennootsolwp wncwvwn het voo,rwerp ·va:n b1wgerUjlce nn1·d is en wellce,
zonder cUt lccvra.lcte·r te verUezen, cle
vorm van een hnnclels·vennootsohntJ ontleencl hecjt, ·ls een 1·eohtswezen uUsl1ti-

-12tend tot staml ,qebmaht met het oo,q op
het nitoefenen 1Htn een winstgevencle
bedrijfsaat'iviteit; al wat zi} ontvangt,
b1titen het tt'it,qetelcend lcapitaal, en onde?· meer lwar on·roerende inlcomsten, is
een ·winst 1HMt (lie act'ivUeit en, Mj
voo1·komend ge·val, na aftTelcJC'in,q van rle
lnsten, belastbare berlrijfswinsten (1).

(Samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, art. 212; samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbe~astingen, art. 25, paragraaf 1,
en 35.)
2o Wanneer een b·ur,qe?'li:ike vennootsahap
in. vo·rm van een naamloze vennootsahap
op,qe1·iaht tot eni,q maatsah(tppeUjlc
voonverp het beheren heeft van het onroerend rtoe!l waarva·n z·ij !le ei[!ena1·es
is, is hacw maatsahappeUjke aotiviteit
een ·w·instrteven!le bezi,qheicl en z·i.in haa1·
w·insten baten becloelcl bij arUlcel 2.'i,
parn,qnutf 1, 3°, va:n de samenoesohalcelcle wet ten betrefjencle rle -in lcomstenbelasUn,qen (2).
(BURGERLI.TKE VENNOOTSCIIAP IN NAAMLOZE VORM
« IIET LANDIIUIS )) , T. BELGISCIIE STAAT, l\IINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, en inzonderheid 25, paragraaf 1,
27, en inzonclerheid 27, paragraaf 1, 30,
31, en inzonderheid 31, paragraaf 1, littera a, 35, en inzonderheid 35, paragrafen 1 en 4, van de wetten betreffende de
inkomstenbelastingen,
samengeschakeld
bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 1832 en 1841 van het Burgerlijk vVetboek, 1 en 212 van de wetten
op de handelsvennootschappen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van
30 november 1935 (boek I, titel IX, van
het Wetboek van koophandel), doordat
het bestreden arrest beslist heeft dat,
wanneer de vennoten van een burgerlijke
vennootschap, die zich beperkt tot het
beheren van een enkel onroerend goed
waarvan zij eigenares is, aan deze burgerlijke vennootschap de rechtspersoonlijkheid gegeven hebben door aanneming
van de vorm van e'll!n handelsvennoot(1) Verbr., 28 februari 1956 (A1·r. Yerb1·.,
1956, biz. 526). Raadpl. ook verbr., 9 juli 1957
(ibid., 1957, biz. 958); 3 december 1957 en
4 maart 1958 (ibid., 1958, biz. 203 en 486) en
het volgend arrest.
(2) V ergel. volgend arrest.

schap, het doel en de voornanmste reclen
van bestaan van het nieuw rechtswezen
juist het beheren van het onroerencl goed
der vennootschap is, waaruit volgt clat dit
beheer, al ware het beperkt tot het innen
van de huren en het onclerhouden van
een enig goed, onvermijclelijk een beclrijfskarukter heeft in hoofde van de
vennootschap, dan wanneer het beheren
van een onroerencl goed door de eigenaar
elTan, al ware cleze een lmrgerlijke vennootschap, geen bedrijfsactiviteit uitmaakt, en clan wanneer de opbrengst van
dit beheer niet belastbaar wordt cloordat
de burgerlijke vennootschap de vorm van
een llandelsvennootschap zou aanncmen,
naardien het aannemen van deze vorm de
vennootschap hanr burgerlijk karakter
niet doet verliezen en zoncler invloed
blijft op het al dan nict belastbaar karakter van de opbrengst van de activiteit
der vennootschap :
Overwegende dat het in gemeenschap
brengen van een zaak ten eincle de winst
te verdelen die eruit kan voortvloeien een
wezenskenmerk van iedere vennootschap
is; dat het nastreven van een winstoogmerk aan de burgerlijke en de handelsvennootschappen gemeen is;
Overwegende dat, zelfs in een vennootschap waarvan het voorwerp van bnrgerlijke aarcl is en welke, zoncler dit karakter te vcrliezen, de vorm van een handelsvennootschap ontleend heeft, het rechtswezen dat zij uitmaakt uitsluitend tot
stand gebracht is met het oog op het uitoefenen van een winstgevendc bedrijfsactiviteit; dat, aangezien zij niets bezit dat
niet tot dat doel gebruikt wordt, al wat zij
ontvangt buiten het ingetekend kapitaal,
een winst van die activiteit is en, bij
voorkomencl geval, na aftrekking van de
lasten, een aan de bedrijfsbelasting onderworpen bedrijfswinst uitmaakt, behoudens het in mindering brengen, bij toepassing van artikel 52 van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, van het netto-gedeelte
van de reeds aangeslagen bestanddelen,
zoals de grondinkomsten, dat in bedoelde
belastbare inkomsten voorkomt;
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt en dat het middel aanneemt dat
het maatschappelijk voorwerp van aanlegster het beheren is van het onroerend
goed waarvan zij de eigenares is ;
Overwegencle dat becloeld beheer mitsdien voorkomt als een winstgevende bezigheicl;
Waaruit volgt dat al wat de opbrengst
is van het enig onroerend goecl van aanlegster een opbrengst uitmaakt van haar
maatschappelijke, dus haar beclrijfsactiviteit, waarop artikel 25, paragraaf 1, 3°,
van de samengeschakelde wetten van toepassing is ;

-

13

Dat het middel naar recht faalt;
Om (lie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 september Hl58. - 26 kamer. - Voo1·zitter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever H. Belpaire.
- Gelijkl1t'iclencle concl1tS'i~, H. Delange,
aclvocaat-generaal.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING. DIREC'l'E BELAS'l'INGEN. l\1IDDEL GERICH'!'
'l'EGEN EEN ARREST OP VERWIJZING GlcWEZEN
NA VERBREKING l\iiDDEL SLECHTS KRITIEK
UITBRENGENDE 'l'EGEN DE LEER WAARO? DEVERBREKING GESTEUND IS EN WELKE RET OP VERWIJZING OORDELEND RECH'l'SCOLLEGE GEHULDIGD HEEF'l'. l\iiDDEL NIET ON'l'\'Ali'KELIJK.
~

INKOMSTENBELASTINGER
BEDRIJFSBELASTING. -~ HANDELSBEDRI,JVEN
WAARVAN DE WINS'l'EN llEDOELD ZIJN RIJ ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 1°, DER SAMENGESCHAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE Il\TKOMSTENRELAS'l'INGEN. -

3°

BEGRIP.

vrm koophamclel tot voo1·werp hebben,
rloch zan cler onrle·rscheirl nl rleze rUe een
« hanclel ll vol(fens cle geb1'-nfkeUj7ce betelcenis vrm dit woonl tot voonveqJ hebben, rUt wa zeggen, het verkee1' en het
ndlen van rle pmcl·ttcten van rle natmw
en rle nijverhehl, besohomvrl nls lcoopwaren,
3° Wannee1· een b1W(ferl-ij7ce veunootschaZJ
in vo·nn van naamloz·e vennootsoha.p op_qe·rioht tot mantsclw.ppez.ijlc voonve·rp
het verwe·rven heett van onmerenrle
uoecle·ren ten ehule ze opniemv te verlcopen of te ntilen met een winst, ·is
zi:i een hanclelsberl·ri.if in cle zin van
a:rMkel 25, pantgraaf 1, 1°, vnn rle snmengeschnkelcle wetten betreffenrle rle
·inlcomstenbelnstingen (2).
4° Wan.1ieer, ·inznke rU·reote belasUngen, rle
ve1"wee1·rler ,qeen f!'I'On tl van n·iet ontvnnlcez.ijlcheiil rtnn cle voo1·zien,ing tegenfJCW01'pen. heeft, is rle nwnle[!ge1· niet
ontvnnl~elijlc om een. memorie van werlemntwoo1·rl necler te leg yen (3).
(BURGERLI.TKE NAAMLOZE VENNOOTSOHAJ' (( 80Cill:TE IMMOBILIERE DE WILRJ,JCK-AERTSELAER ll, 1'. BELGISCHE STAA~', MINISTER VAN
B'INANOIEN.)

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELAS'l'ING. BURGERLIJl{E VENNOOTSCHAP IN VOR~I VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP DIE ~'OT MAATSCHAPPELIJK VOORWERP HE'!' VERWERVEN HEEF'l'
VAN ONROERENDE GOEDEREN 'fEN EINDE ZE OPNIEUW TE VERKOPEN Ole ZE TE RUILEN MET
EEN \VINST. VENNOOTSCHAP EEN HANDELSBEDRIJF ZIJNDE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 25,
PARAGRAAF 1, 1°, VAN DE SAMENGESCHAKELDE
WETTEN BETREFFENDE DE Il\'KOMSTENBELAS'l'INGEN.

4° VOORZIENING IN VERBHEKING.
DIRECTE BELAfl~'INGEN.- GEEN GROND VAN
NIET ONTVANKELlJKHEID DOOR DE VERWEERDER AAN DE VOORZIENING TEGENGEWORPEN. JI.!J:EMORI!c VAN WEDERANTWOORD NIE'l' ON~'VAN
KELI.JK.

1° Is niet ontvanlceUjk het miclrlel uericht
teuen een arrest op ve1·w·ijzinu na verbrek·in{f r1ewezen, wannee·J" het slechts.
krUiek u.Ub1·enut tegen cle lee'/' wan·rop
rle ve·rbrelc-in{f uesteuncl -is en welke het
op ·ve1·wijzin,q oonlelenil 1'echtscollege
(fehu.lrligil heett (1). (Wet van 7 juli

1865, art. 1, lid 2.)
2° In n1·t-ilcel 25, pnnt{fmaf 1, 1°, vnn rle
snmengeschnlcelile wetten betreffenile rle
inlcomstenbelnst-ingen, zijn cle « han£lelsberl1'i:iven n-iet rleze rUe clnilen van lcoophrl1ulel zoals bepanlrl in het Wetboelc
(1)

Verbr., 8 februari en 24 maart 1952 (Ar1·.

Yerbr., 1952, blz. 290 en 404).

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op bet arrest, in
deze zaak gewezen door bet hof op 21 decelllber 1954 (4) ;
Gelet op het bestreclen arrest, op 30 october 1956 gewezen door het Hof van beroep te Luik, uitspraak doende als hof
op verwijzing ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 97 en 111 van
de Gronclwet, 25, paragraaf 1, 1° en 3°,
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij de besluiten van de Regent van 15 en 16 januari 1948, en 1319, 1320 en 1321 tot 1391
van het Burgerlijk Wetboek, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest geen
of een tegenstrijdig en dubbelzinnig antwoor{l verstrekt, wat met het ontbreken
van antwoord gelijkstaat, op cle argnmentatie die aanleg·ster hierop steunt dat aileen bet vaststellen van het karakter van
voortcluring en veelvuldigheicl van cle verrichtingen toelaat tot het bestaan van een
belastbare beclrijfsactiviteit te beslniten;
tweecle onclercleel, doordat, in de onderstelling cla t het bestreclen arrest op de
(2) Vergel. vorig arrest en noot 1 in Bnll.
PASIC., 1959, I, 22.
(3) Verbr., 4 maart 1958 (Arr. Yerbr., 1958,
biz. 486).
(4) Arr. Yerbr., 1955, biz. 301.

en

-14conclusies van aanlegster passend geantwoord heeft, het evenwel niet nit de statuten alleen het « bedrijfskarukter ll van
de activiteit van aanlegster heeft knnnen afleiden zonder de bewijskracht der
akte en de in het miclclel aangehaalcle
wetsbepalingen te schenclen, dan wanneer : 1° het onclerzoek van de statnten
enkel tot voorwerp heeft de bnrgerlijke
of commercH~le aard van de activiteit der
vennootschap, cloch niet haar bedrijfskarakter te bepalen, naardien dit karakter
enkel kan blijken nit de voortclnring en
de veelvnkligheid van de verrichtingen;
2° in iecler geval de statuten geen mogelijkheicl bieden de veelvulcligheid en de
voortclnring van de verrichtingen na te
gaan, naarclien zij in dit opzicht volstrekt
niets zeggen; clerde onderdeel, doorclat l1et
bestreclen arrest, na vastgesteld te hebben dat de activiteit van aanlegster in de
loop van het litigieuze dienstjaar beperkt
gebleven is tot het innen van de inkomstan van haar gronclbezit, bewuste inkomsten aan de bedrijfsbelasting onclerwerpt onder het voorwenclsel dat de beclrijfsactiviteit van aanlegster zou uitgeoefencl worden door het aankopen of vervreemclen van haar onroerencle goederen
in voordelige omstancligheclen en voor
voorclelige prijzen die zij alleen kan
beoorclelen, clan wanneer : 1 o het verschulcligcl zijn van de beclrijfsbelasting
het nitoefenen van een beclrijf in de loop
van het jaar waarin de inkomsten ontvangen zijn onderstelt (beginsel van de
eenjarigheid der belasting) ; 2° het enkel
innen van gronc1inkomsten geen uitoefening van een cc bedrijf ll kan nitmaken;
3° het arrest zelf vaststelt dat geen enkele
andere activiteit in de loop van het litigieuze dienstjaar gepresteerd is
Over het eerste onclercleel :
Overwegende dat aanlegster in haar
conclusies niet betoogd heeft dat de voortduring van de verrichtingen het kenmerk
moet zijn van een activiteit opdat de inkomsten nit deze activiteit aan de bedrijfsbelasting zomlen onderworpen wezen; dat zij slechts deed gelclen dat cleze
belasting aileen dan op de winsten nit een
nctiviteit mag worden geheven wanneer
deze cc een bezigheid omvat die van afzonderlijke verrichtingen onderscheiden
is door het element van herhnling, hetwelk aan de handeling haar bedrijfskarakter verleent ll ;
Overwegencle dat het bestreclen arrest,
na op onclerscheiclene clausnles in het
vennootschapscontract van aanlegster gewezen te hebben, zegt cc dat nit deze opsomming, die nit de statuten van verzoekster gelicht is, het winstoogmerk dat haar
gestelcl is en het bedrijfskarakter van
haar activiteit blijken ll; dat het arrest
alclus de conclusies van aanlegster op

passende en ondubbelzinnige wijze beantwoordt;
Dat dit onclenleel van het micldel feitelijke gronclslag mist ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheicl, van ambtswege opgeworpen wat het
tweecle en het dercle onclerdeel aangaat :
Overwegende dat in deze twee onclerdelen, de voorziening slechts kritiek uitbrengt tegen de leer waarop de verbreking gesteuncl is en welke het op
verwijzing oordelend rechtscollege gehuldigd heeft; dat deze twee onclerdelen van
het middel bijgevolg, krachtellil artikel 1,
lid 2, van de wet van 7 juli 1865 niet ontvnnkelijk zijn;
Gelet op het tweede midclel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 25, paragraaf 1, 1 o en 3°, van
de wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij de besluiten
van de Regent van 15 en 16 januari 1948,
1319, 1320 en 1321 tot 1341 van het Bnrgerlijk Wetboek en van het enig artikel
van de wet van 14 juni 1926 betreffende de
burgerlijke vennootschappen en, voor zoveel als noclig, van artikel 187 van de
samengeschakelde wetten op de hanclelsvennootschappen, eerste onclerdeel, doordat het bestreden arrest geen of een tegenstrijclig en dubbelzinnig antwoorcl, wat
met het ontbreken van antwoord gelijkstaat, verstrekt op de subsidiaire argnmentatie van aanlegster die hierop gesteuncl is dat, aangenomen dat het jnist
zij clat de inkomsten die zij inoogstte aan
de beclrijfsbelasting onderworpen worden, er evenwel blijft dat die inkomsten
zouden dienen te worden aangeslagen
naar het regime, omschreven in artikel 25,
paragraaf 1, 3°, en niet naar het regime
omschreven in artikel 25, paragraaf 1,
1 o, van de samengeschakeltle wetten (het
regime voor de handels-, nijverheids- en
lanclbouwwinsten), dan wanneer aanlegster het hof van beroep bij haar conclnsies uitdrukkelijk verzocht had over <lit
punt uitspraak te doen; tweecle onderdeel,
aangenomen dat het bestreden arrest een
passencl, zij het dan impliciet antwoorcl
gegeven heeft op de conclusies van aanlegster, het evenwel niet zonder schencling
van de bewijskracht der akte en van de
in het miclclel aangehaalcle wetsbepalingen
als beginsel heeft kunnen stellen dat de
inkomsten, gebeurd door een burgerlijke
vennootschap die in de vorm van een
naamloze vennootschap gericht is, noodzakeli.ik en uitclrukkelijk vallen onder het
bc~paalcle bij artikel 25, paragraaf 1, 1 o,
van de samengeschakelde wetten, zonder
vooraf vast te stellen dat aanlegster een
hanclels-, nijverheicls- of landbouwbeclrijf
uitmaakt, dan wanneer : 1 o artikel 25 van
de samengeschakelde wetten de aan de
beclrijfsbelasting onderworpen inkomsten
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bepaalt en in categorieen indeelt, en niets
het mogelijk maakt te verklaren - een
impliciet gevolg van het bestreden arrest
- dat alle vennootscllappen met persoonlijklleicl, burgerlijke of van koophandel,
voor de toepassing van de bedrijfsbelasting zouden moeten worden gelijkgestelcl
met << nijverhehls-, handels- of landbouwbeclrijven, naardien dergelijke gelijkstelling imlruist tegen de tekst van artikel 25,
tegen cle voorbereidencle werkzaamheden
van de wet en tegengesvroken wonlt cloor
de wet van 14 juni 1926 welke, onder
wijziging van paragraaf 1 van artikel 187
van de samengeschakeWe wetten op de
handelsvennootschappen, het oprichten
toegestaan heeft van vennootscllappen
waarvan het voorwerp van burgerlijke
aard is en die, zoncler dit karakter te
verliezen, de voi.·men van handelsvennootschappen aannemen; 2° de statu ten van
aanlegster, zoals zij op 8 juli 1942 gewijzigcl werden, alle in de wet als daden
van koophandel bepaalde verriclltingen
strikt uitsluiten, en het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burg·erlijke vennootschappen niet blijkt nit de
vorm waarin zij opgericht zijn, cloch enkel
nit hun voorwerp zoals llet in llet vennootscllapscontract beschreven is :
Over de grond van niet-ontvankelijklleicl, door verweerder aan het middel tegengeworpen en hieruit afgeleid dat aanlegster nagelaten heeft voor elk van de
onderdelen de wetsbepalingen a an te duiden waarvan zij de schending aanvoeren :
Overwegende dat het michlel niet ontvankelijk is in zover het steunt op de
artikelen 1321 tot 1341 van het Burgerlijk Wetboek, daar het niet verduidelijkt
waarin het beklaagd arrest bewuste bepalingen zou geschonclen hebben;
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheicl voor het overige feitelijke grondslag mist, naardien het verzoekschrift tot cassa tie te kennen geeft
waarin de andere bepalingen clie het aanllaalt cloor het bestreden arrest zouclen
zijn geschonden;
Over het eerste ondercleel :
Overwegende dat aanlegster bij haar
conclusies betoogde dat zij geen nijverheids-, handels- of landbouvvbeclrijf was
in de zin van artikel 25, paragraaf 1, 1°,
van de samengeschakelde wetten en dat
zij evelllllin een van de winstgevende betrekkingen, bedoeld in. het 3° van dezelfde
paragraaf, gellad had; clat zij subsidiair
het hof van beroep zonder meer verzocllt
«de litigieuze aanslag te vernietigen in
zover deze berekend is naar het regime
omschreven in artikel 25, paragraaf 1, 1 o,
van de samengeschakelde wetten, in
plaats van het regime omschreven in artikel 25, paragraaf 1, 3° )) ;

Overwegencle dat het bestreden arrest,
door te verklaren dat «de betwiste bedrijfswinsten nitdrukkelijk vallen onder
llet bepaalcle bij artikel 25, paragraaf 1,
1 o, van de samengeschakelde wetten )),
op passencle en niet dubbelzinnige wijze
antwoordt op cle aanspraak van aanlegster ·
D~t clit onderdeel van het mid del feitelijke grondslag mist ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, volgens artikel 25,
paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde
wetten, « de bedrijfsbelasting al de winsten van om 't even welke nijverheids-,
handel~- of landbouwbeclrijven treft, met
inbegrip van de winsten wegens de persoonlijke arbeid cler deelgenoten in de
burgerlijke of hamlelsvennootschappen
welke een rechtspersoonlijkheid bezitten,
onderscheiden van clie der deelgenoten )) ;
Overwegende dat deze fiscale bepaling
eng client uitgelegcl;
Overwegencle clat nit de termen ervan
duidelijk blijkt dat, opclat de winsten
van een bedrijf zouden onderworpen zijn
aan het regime dat zij invoert, het volstaat, cloch het noclig is dat clit beclrijf
van nature een nijverheicls-, of handels-,
of lanclbonwbedrijf zij ;
Overwegende, voorzeker, clat geenszins
uitg·esloten is dat de baten van zekere
bnrgerlijke vennootschappen belastbaar
zouden wezen krachtens artikel 25, paragraaf 1, 1°; clat evenwel de voorwaarde
hiertoe is dat het voorwerp van hun bedrijfsactiviteit de nijverheid of de handel
of de lanclbouw is; dat, wanneer deze
voorwaarde niet vervuld is, clie baten belastbaar zijn krachtens artikel 25, paragraaf 1, 3°, van de samengeschakelcle
wetten;
Overwegende dat, om ten aanzien van
de belasting op de beclrijfsinkomsten te
bepalen of een burgerlijke vennootschap
in de vorm van een naamloze vennootschap, zoals aanlegster, in werkelijlcheicl
een nijverheids-, llandels- of lanclbonwbedrijf is, er acht moet geslagen worden op
het voorwerp van de activiteit der vennootschap zoals dit blijkt nit het contract waarbij zij in het leven geroepen is ;
Overwegende dat in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen de wetgever, door het vermelclen van
om 't even welke nijverheids-, hanclels- of
landbouwbedrijven alle om het even welke
bedrijven becloelcl heeft welke tot die
drie gebieclen van cle economise he activiteit behoren;
Dat niets toelaat te veronclerstellen dat
de wetgever in cleze belastingwet, door
gewag· te maken van het gebied van de
koophamlel, zich zou geclragen hebben aan

-16het door het Wetboek van koophandel
ingevoerd juridisch begrip;
Dat integendeel uit llet feit dat in bewuste wet de bedrijven in drie verschillende sectoren onderverdeeld zijn blijkt
dat cle wetgevcr de indeling niet aangeIJ,omen heeft die gemaakt is in llet Wetboek van koophandel, lletwelk zich ertoe
beperkt de daden van koophandel te
stellen tegenover de burgerlijkc claden,
dit wil zeggen de burgerlijke beroepen tegenover de koophandelsberoepen, daarbij
de meeste der nijverheidsactiviteiten tot
laatstgenoemde beroepen rekenend;
Overwegende bovendien dat de uitdrukking « om 't even, welke ll aangeeft dat
het begrip van handelsbedrijf noch beperkt is tot, noch ondcrgeschikt is aan
de louter juridische schepping van het
Wetboek van lwoplumdel en aan cle eventuele wisselingen ervan, zoals diegene
welke zicll voorgedaan heeft in 1956 aangaanrle de ondernemingen die het kopen
van onroeremle goederen ten einde ze opnienw te verkopen tot voorwerp hebben;
Overwegende dat in voormeld artikel 25,
paragraaf 1, 1 o, de handelsbedrijven zonder onderscheid al die bedrijven zijn
welke een handel tot voorwerp hebben, clit
wil zeggen, volgens de gebruikelijke betekenis van dit woord, het verkeer en het
ruilen van de producten van de natuur
en de nijverheid, beschouwd als koopwaren;
Overwegende dat, zo, afzonderlijk beschouwd het feit onroerende goederen te
kopen, te verkopen of te ruilen niet noodzakelijk op het bestaan van een handel
in zulke goederen wijst, het feit onroerencle goederen te verwerven ten einde ze
opnienw te verkopen of ze te ruilen met
een winst evenwel een daad van koophandel in de gebruikelijke betekenis van
dit woord uitmaakt;
Overwegende dat ten deze, het bestreden arrest vaststelt dat uit de statuten en
uit de andere elementen van de zaak
blijkt dat aanlegster het verkrijgen van
winsten nastreeft door te speculeren op
het kopen en opnieuw verkopen van onroerende goederen; dat eruit volgt dat de
aanleggende vennootschap volgens haar
statuten, aldus uitgelegd aan de hand
van extrinsieke elementen en clienvolgens
soeverein geYnterpreteerd, een handelsbedrijf in de zin van voormeld artikel 25,
paragraaf 1, 1°, uitmaakt;
Overwegende dat deze vaststellingen
van de rechter over de grond het bestreden dispositief wettelijk rechtvaardigen;
Dat clit onderdeel van het middel niet
knn ingewilligd worden ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie van wederantwoord welke
nanlegster niet vermocht in te dienen,
naarclien verweerder aan de voorziening

geen grond van niet-ontvankelijkheid tegengeworpen had, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 september 1958. - 2° kamer. - Voo1·z'itter, H. Giroul, rnadsbeer waarnemend
voorzitter. - Ve,rslaggever, H. Moriame.
- Gelijkl,wirlencle aonalttsie, H. Delange,

auvocaat-generaal.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. HOGER BEROEP DOOR HET Ol'ENBAAR MINISTERIE RIJ DE REOHTBANK OF HET ROB' DIE VAN
HET HOGER BEROEP KENNIS DIENEN TE NEM!GN.
- DAGVAARDING BINNEN DIG VEERTIG DAGEN
'l"E REKENEN VAN DE UITSPRAAK VAN RET VONNIS. - BEKLAAGDE OF BURGERLIJK VERANTWOOHDJGLIJKE PAR'l'IJ DIE IN BELGIE NOOR
WOON-, NOCR YERRLIJFPLAATS HEEFT. ~ DAGVAARDlNG IN RET BUITENLAND. - BERJGK!GNING VAN DE TERMIJN.
2o KOSTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING
OVER DE PUBLIEKE VORDERING - BERO!GP
DOOR HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE ALLEEN. BESLISSING DIE RJGT BEROEP NIET ONTVANKE·
LIJK VERKLAART. - VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE TOT DE KOSTEN YAN DE PUBLIEKE
VORDERING. - 0NWE'f'l'IGHEID.
1 o Wa1meer het hager beroep ingestel!l
door het openbnar· rnh!'isterie b'ij cle
r·eahtbanlc of het hot die van het hager
be1·oep kennis fUent te nemen geriaht
is tege'n een belclaagfle of een bw·gerlijlc
verantwoorclel,iJke pa1·t'lj fUe 'in Bel.rtie
noah 1Doon-, noah verblijfplaats heeft en
die ·in het btiitenlanfl woont, is de terrnijn van vee1·Ug clagen te 1·ekenen van
de witspraak van het von11is, bhmen
welke clngvaanling rnoet gedfWn wonlen,
"-'erlengd in flezelfde rnate als de te1·mijn die 'in aaht client genomen te warder~ tt1ssen de flagvaarding en de versahi}'Jving. (Wetb. v. strafv., art. 184 en

2(}5; Wetb. v. burg. reclltsv., art. 73.)
2o Wn1Mee1· fle reahter 'in beroep, tvaarbij
flc tmbUeke vo1·fle1·ing annhnn gig wercl
gernankt cloo1· het enkel beroep van het
openbaar rninisterie, flit bemep niet ontvankeHjlc ve'rklaa1·t, rnogen de lwsten
van die vonle1·h1g n'iet ten laste van
de belclaagfle gelegfl worden (1).

(1) Raadpl. verbr., 6 juli 1953 (Ar1·. Yerb?'.,
1953; hlz. 767); 19 october 1953 (ibid., 1954,
biz. 96); 14 januari 1957 (ibid., 1957, biz. 344).

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. UALESTEIN EN FIRMA FRANSEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonis, op 17 maart 1958 in boger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Lnik;
Over het middel, door aanlegger afge1eid nit de schending van de artikelen 8
van de wet van 1 mei 1849, gewijzigd door
artikel 4 van de wet van 27 febrnari
1956, 184 van het W etboek van strafvor"{lering, gewijzigd bij artikel 2 van de
wet van 27 febrnari 1956, en 73 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk
beslnit nr 300 van 30 maart 1936, doordat
hot bestreclen vonnis de hogere beroepen,
door aanlegger tegen het vonnis van de
Rechtbank van politie te Luik van 6 no\'ember 1957 ingesteld, niet ontvankelijk
verklaart in zover zij tegen verweerclers
gericht waren :
Overwegende dat aanlegg·er op 19 november 1957 aan verweerclers, respectievelijk beklaagde en burgerlijk verantwoor{lelijke partij en in Nederland wonemle, de hogere beroepen genotificeerd
heeft welke hij tegen het door de Rechtbank van politie te Luik op 6 november
1957 gewezen vonnis ingesteld had; dat
hij door hetzelfcle exploot verweerders
gedagvaarcl heeft om op 6 januari 1958
\'66r de Correctionele Rechtbank te Luik
te verschijnen, ten einde over cUe hogere
beroepen uitspraak te horen doen;
Overwegende dat het bestreden vonnis
bewuste hogere beroepen niet ontvankelijk verklaart om de reden clat aanlegger
cliemle te dagvaarden voor 21 december
~957, hetzij v66r een datum welke valt
·een maand na cle laatste clienstige datum
voor het notificeren van de hogere beroepen;
Overwegende dat de termijn van veertig
clagen, binnen welke het openbaar ministerie bij de rechtbank of het hof die van
het hoger beroep kennis client te nemen,
ertoe gehouden is, krachtens artikel 8
van de wet van 1 mei 1849, gewijzigd
door artikel 4 van de wet van 27 februari
1956, aan de beklaagde en de burgerlijk
verantwoordelijke partij clagvaarcling te
cloen, vastgesteld is op cle voet van de
normale dagvaardingstermijn van tien
dagen, bepaald bij artikel 184 van het
Wetboek van strafvordering;
Dat eruit volgt dat, wanneer deze termijn van tien dagen overeenkomstig evengemeld artikel 184 wegens de afstand
client verlengcl te worden, voormelcle termijn van veertig clagen in dezelfde mate
moet worden verlengd zonder echter verder te mogen lopen ;
VERBR., 1959. 2
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Overwegencle clat krachtens artikel 73
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, in strafzaken toepasselijk gemaakt door artikel 5 van het koninklijk
besluit nr 301 van 30 maart 1936, hetwelk
het enig artikel van de wet van 28 jnni
1889 vervangt, de termijn tot dagvaarcling
ten opzichte van een beklaagde en een
burgerlijk verantwoordelijke partij die in
BelgH! noch woon-, noch verblijfplaats
heeft en in Nederland woont, een maand
is·
Overwegende dat volgens artikel 1033
van hetzelfde Wetboek, de termijn die in
maanden gesteld is berekend wordt van
de zoveelste tot claags v66r de zoveelste,
volgens de Gregoriaanse kalender;
Overwegende dat, aangezien de hogere
beroepen ten deze genotificeerd zijn op
19 november 1957 en de maand november
dertig clagen telt, de termijn tot dagvaarcling, opgelegd door de artikelen 184 van
het Wetboek van strafvordering en 73 van
het Wetboek van bnrgerlijke rechtsvordering, dertig dagen omvatte, dit is twintig
dagen meer dan de normale termijn; dat
de bij artikel 8 van de wet van 1 mei
1849 bepaalcle termijn dus slechts met
twintig dagen mocht verleng·d worden en
dat deze termijn dienvolgens verstreek op
5 januari 1958 te micldernacht;
Overwegende dat, welke de waarde ook
zij van de redenen waarop de bestreden
beslissing stennt, cleze clus wettelijk gerechtvaardigcl is; waaruit volgt dat het
middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Over het middel van ambtswege, afgeleicl nit de schencling van artikel 3 van
de wet van 1 juni 1849 betreffende het tarief in strafzaken :
Overwegende dat het bestreden vonnis,
hoewel het de hogere beroepen ingesteld
door aanlegger tegen verweerders, clie
geen hoger beroep ingestelcl hadclen, niet
ontvankelijk verklaart, deze tot de in
boger beroep op de publieke vordering
gevallen kosten veroordeelt ;
Dat deze beslissing de in het micldel
aangeduicle wetsbe paling schendt;
Overwegende dat bewuste kosten ter
zake de Staat ten laste moeten blijven;
En overwegencle, voor het overige, dat
de snbstantiele of op straf van nietigheid ·
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en cla t de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, doch enkel in zover het verweerders tot de in hoger beroep op de
pnblieke vordering gevallen kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde be-

slissing; laat de kosten de Staat ten laste;
zegt {1at er geen termen aanwezig zijn
tot verwijzing.
10 september 1958. - 26 kamer. - Voo1'zUter, H. Sohier, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1'slaggeve1', H. Valentin.
- GeUjlcl1l'iclencle conclttsie, H. Depelchin,

aclvocaat-generaal.
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1 o REJDENEN VAN DE VONNISSEJN EN

ARRESTEN. -

STRAFZAKEN. -

BESLIS-

SING VAN VEROORDELING. GEEN AANDUIDING
VAN EEN \VE'l'SBEPALING \VAARBIJ EEN STRAF

INGEVOEHD IS, - NIET GlGviO'l'IVlcERDE BESLISSING.

2° VEJRBREKING.- UITGES'l'REK'l'HEID,STRA~'ZAKEN. VOOHZIENINCl VAN DE BE.KLAAGDE. \TERBREKING VAN DIC BE3LISS1NG
OVER. DE PUBLIJ£KE VORDERING. GEVOLGEN
OP DE BESLISSINGEN OVER DE BUHGERLIJKE

VORDERINGEN 'l'EGEN EN DOOR DE BEKLAAGDE INGES'l'ELD.
1 o Is '11'iet ncwr 1·echt rJemoUveercl cle besUs sing van ve,roo1'CZel'i:l1(f die nnlnat een
wetsbepaUng arm te dnhlen wact'l'bi:i een
stmf ingevoe1'Cl is voo1· het jeit rlnt het
misclri:if 1titmaalct (1). (Grondw., arti-

kel 97.)
2° De ve,rb1'eldng, op cle 1J001'Z,ieninrt van
de beklangrle, vrm rle besUssing van veroo1'rlelinrJ ove'l' de publielce vonledng,
brengt rle ve1'b1'e7C'ing met zich van de
besUssingen over rle bttrge1'Ujlce vo1'de1'ingen ingesteld zowel tegen als door
de belclangrle en rUe het gevolg zijn vnn
de ee,rste (2).
(DE PAEPE EN VERZEKERINGS~IAATSCIIAPPIJ
((LA PAIX ll, T. LAMOTTE EN MARTINON.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 december 1957 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank tc Lnik ;
I. Aangaande de voorziening van De
Paepe:
A. Ten aanzien van de beslissing gewezen over cle pnblieke vordering welke ingesteld is ten laste van :
1 o Verweerclers :
(1) Verbr., 3 februari en 21 augustus 1958
(A,n·. Verbr., 1958, blz. 366 en 892); raaclpl.
het volgencl arrest.
(2) Verbr., 19 mei 1958 (Bull. en PASIC., 1958,
I, 1030).
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Overwegende dat aanlegger geen hoedanighcicl heeft om zich tegen deze beslissing te voorzien ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
2o Aanlegger :
Over het dercle miclclel, afgeleicl nit de
schending van artikel 97 van cle Gronclwet, tloorclat het bestreclen vonnis, door
in het dispositief enkel artikel 26 van
het koninklijk besluit van 8 april 1954
aan te halen, welke artikel slechts het
fcit cler telastlegging verbiedt zonder de
nit dien hoofde toepnsselijke straf te bepalen, nalaat een wetsbcpaling aan te dniclen waarbij een straf ingevoerd is, dan
wanneer een veroorclelemle beslissing,
om naar recht met redenen te zijn omkleecl, hetzij in haar eigen reclenen, hetzij
door verwijzing naar de beroepen beslissing niet enkel de wetsbepalingcn behoort
te vermelclen waarin de bestanclclelen van
het ten laste van de beklnagde in aanmerking genomen misdrijf omschreven
ZlJn, doch insgelijks de bepalingen
waarbij een straf ingevoerd is :
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
om tegen aanlegger een veroordeling te
wijzen, namelijk artikel 26 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 aanhaalt,
bepaalclelijk de wetsbepaling waarin de
elementen van de overtreding omschreven
ZlJn, maar nalaat een wetsbepaling
waarbij een straf ingevoercl is aan te
dniden;
Oyerwegende dat het midclel gegroncl
is;
B. Ten aanzien van de beslissingen gewezen over de burgcrlijke vorderingen
welke ingesteld zijn door Martinon tegen
De Paepe en door De Paepe tegen Lamotte en JVIartinon :
Overwegende dat cleze beslissingen hierop zijn gesteund dat << de manamvre van
Lamotte de normale gang van De Paepe
niet belemmercl heeft en clat het ongeval
nitsluitencl te wijten is aan laatstgenoemclc cUe, niet oplettencl genoeg zijnde
en zonder noodzaak in llet midden van
de rijbaan rijdencl, tamelijk snel trouwens zo men op de uitgebreide schade
acht slaat, zijn snelheid niet geregelcl
heeft zodat hij in deze omstandigheicl
kon stoppen v66r de hindernis die kon
worden voorzien;
Dat aldns komt te blijken dat de bestreden beslissingen allebei het gevolg
ZlJn van de onwettelijk uitgesproken
strafrechtelijke veroordeling; dat bijgevolg de verbreking van de over de pnblieke vordering gewezen beslissing de
vernietiging met zich brengt van de over
de burgerlijke vorderingen gewezen beslissingen ;
II. Aangaande de voorziening van de
vennootschap « La Paix Jl :
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Overwegende dat uit geen enkel stuk
vvaarop het hof vermag acht te slaan
blijkt dat de voorziening betekend is aan
·de partijen tegen welke zij gericht is;
Dat zij niet ontvankelijk is;
Om die redenen, uitspraak doende over
·de voorziening van De Paepe : zoncler clat
·er gronden aanwezig zijn tot het onderzoeken van de an{lere door aanlegger
aangevoenle midclelen welke niet tot een
verbreking zonder verwijzing kunnen lei·den, verbreekt het bestreclen vonnis in
·zover het beslist over de tegen aanlegger ingestelde publieke vordering en over
de burgerlijke vorderingen van verweerder Martinon tegen aanl egger en van deze
tegen verwecrders; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gec1eeltelijk
vernietigde beslissing; laat de kosten de
Staat ten laste; verwijst de alc1us beperkte zaak naar de Oorrectionele Recht1Jank te Yerviers, zitting houdend in hoger
beroep; uitspraak doende over de voorziening van de vennootschap «La Paix ll :
verwerpt de voorziening; veroordeelt aan1egster tot de kosten.
10 september 1958. - 2° kamer. - Vo01'zitter, H. Sohier, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Versla_qyeve·r, H. Yalentin.
- Gelijlcln'iclenae conclnsie, H. Depelchin,
.advocaat-generaal.
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1. 0 REDENEN YAN DE YONNISSEN EN

ARRES'l'lDN. - STRAFZAKEN - BESLISSING VAN VERDORDELING. - AANDUIDING VAN
DE 'WE'I_lSBEPALING DIE DE BESTANDDIGLEN VAN DE

OVERTREDING VERMELDT. - BESLISSING'
ZICH ER'fOE BEPERKT EEN KONINKLIJK
SLUIT AAN TE DUIDEN ZONDER OPNOEMING
EEN AR'l'IKEL. - KONINKLI.JK BESLUIT
SLEOIITS EEN AR'l'IKEL INHOUDT WAARBIJ
FEl'l' VERBODEN IS. -

DIE
BEVAN
DA'l'
EEN

A_ANDUIDING VOLDOENDE.

2° REDENEN YAN DE YONNISSEN EN
ARRESTEN. - S'l'RAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. A. ANDUIDING VAN
EEN WE'l'SBEPALING DIE EEN STRAF INVOERT. BESLISSING DIE DE BESLUITWET VAN 22 ,JANUARI 1945 AANDUIDT ZONDER OPNOEMING VAN
EEN ARTlKEL. - AANDUIDING VOLDOENDE.
·1o 'fVnnneer een Jcon·in.Jclijlc besl·nit slechts

een

cwUkel ·inhowlt clat cle bestanclclelen vwn een ove1·treclin_q vermelclt, is re_qelmaU_q yemoUvee1'Cl, wat cle vMmelcUn_q van cle wetsbepalLny clie cleze bestwnclclelen opyeeft bet1'eft, cle beslisB'inrJ
van ve'I'Oonlel'inq clie yeze_qcl lwwinkUjlc

beslu.it aanclwiclt, zelfs zoncler opnoemin_q vwn een artikel (1).
2° Is 1'e_qelmaUy yemot-iveenl cle besUssing
clie, eon beklaagcle veroonlelencle weyens een overt·recl·ing gestraft bij cle besl·wit·wet vcm 22 jannari 1945, cleze besvwitwet, zelfs zoncle1· OZJnoem·ing van
een a1·tUcel, als bepalin_q cUe een st1·at
invoe1·t, anncl·wiclt (2).

(LEFEVRE.)
ARREST.
HE'l' HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 19 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende clat de voorziening beperkt
is tot c1e over de publieke vordering gewezen beslissing ;
Over het eerste midc1el, afgeleicl uit de
schenc1ing· van artikel 2 van de wet van
1 augustus 1899 op het verkeer, gewijzigd
bij artikel 2 van de wet van 1 augustus
1924, en van artikel 97 van de Grondwet,
doorda t het bestreden arrest tegen aanlegger de vervallenverklaring van het
recht gedurende vijf jaar een voertuig
te besturen uitspreekt, zonder vast te stellen dat het hem veroordeelt nit hoofcle
van inbreuk op de politie op het verkeer
of wegens een aan de dader ervan te
wijten verkeersongeval, dan wanneer c1ergelijke vaststelling vereist is om zulke
vervallenverklaring· wettelijk te rechtvaardigen en te motiveren :
Overwegende dat bi.i het beklaagd arrest aanlegger veroordeeld is tot een enige
gevangenis- en geldboetestraf en tegen
hem de vervallenverklaring uitgesproken
is van het recht ecn voertuig te besturen
gec1urende vijf jaar, nit hoofde van onvrijwillige doding en onvrijwillige verwonc1ingen (telastleggingen A-n en b) en
van inbreuken op c1e artikelen 10, 12-1,
20-2 en 26-1 van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politic van het wegverkeer;
Overwegcnde dat het arrest tot staving
van cleze veroordeling erop wijst dat << beklaagcle onder de invloed van de alkoholische prikkeling gereden heeft bij een
dolle snelheid en in omstanc1igheden die
enkel c1oor deze prikkeling kunnen verklaard vvorclen ll ; clat het eruit afleidt
dat « alle door de eerste rechter vaststaancl verklaarde telastleggingen bewe(1) Vergel. verbr., 7 october 1946 (11?'1',
T' erbr., 1946, blz. 329; Hull. en PASIC., 19,t6, I,
356, en de noot) ; 17 maart 1958 (Hull. en
PAsiC., 1958, I, 778).
(2) Verbr., 7 october 1946 (ArT. T'erb·r., 1946,
blz. 329; Bull. en PASIC., 1946, I, 356, en de
noot).

-20zen gebleven zijn door het in boger beroep
gedaan onderzoek )) ;
Overwegende dat deze reclenen de vaststelling impliceren dat cleze onderscheiclen
tegen aanlegger als bewezen aangeziene
telastleggingen aan de sclmkl van de
dader ervan te wijten zijn ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 9 en 97
van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest aanlegger tot een gelclboete veroordeelt wegens het besturen, bij een hogere snelheid dan 70 kilometer per uur,
van een voor burgerlijk gebruik dienend
motorvoertuig op de baan (telastlegging 13), a) zoncler de eonclusies te beantwoorden waarbij aanlegger betwiste bij
dergelijke snelheicl te hebben gereden en
tot staving van deze betwisting deec1
gelrlen clat een snelbeid niet kon beoordeeld worden enkel aan de hand van de
door de deskunclige voorgebrachte elementen en dat zijn bewering {]us door het
expertiseverslag niet weerlegd werd:
b) zonder genoegzaam de wetsbepalinge:ri
aan te duiden waarbij het feit van de
telastlegging als overtreding aangemerkt
en waarbij de straf ingevoerd is :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger bij ZlJll
v66r llet hof van beroep genomen conclusies deed gelden « dat hij achtte dat zijn
snelheid ongeveer 65 kilometer ]1er uur
was; dat de deskundige tot een boger
cijfer komt door te steunen op het geweld van de botsing en op de stoffelijke
scllade; clat llet evenwel moeilijk is een
snelllt;icl enkel met inaanmerkingneming
van dw elementen te beoordelen en clat de
bewering van beklaagde dus door het
expertiseverslag niet weerlegd is )) ;
Overwegende dat het bestrec1en arrest
op clit verweer passend antwoordt door
vast te stellen dat aanlegger « bij een
dolle snellieid ll reed;
Dat het eerste ondercleel van bet tweede
mid del feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat het bestreden arrest
naar de in bet beroepen vonnis aangehaalde wetsbepalingen verwijst; dat in
dit vonnis onder meer llet koninklijk besluit van 7 december 1936 en de besluitwet van 22 januari 1945 aangeduid zijn;
Overwegende dat bet koninklijk besluit
yan 7 december 1956 slecbts een bepaling
mhondt waarbij een feit verboclen is, namelijk artikel 1;
Overwegende dat de beslnitwet van
22 jannari 1945 een bijzonclere bepaling
betreffende de bestrwlling van de overtredingen van de reglementering op de bevoorrading van het land is; dat aanlegger

tot de bij deze besluitwet ingevoerde·
straf veroordeelcl is;
Dat het tweecle ondercleel van het middel niet kan ingewilligcl worden;
En overwegende clat de substantHlle of'
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de·
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om {lie redenen, verwerpt de voorzie-·
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 september 1958. - 2" kamer. - Voo1·z'itte1·, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slctylfCVC1', H. Gilmet. - GeUilcMtiaencle conclu,s·ie, H. Depelchin, ad\rocaat-generaal.
Pleiter, H. Pirson.
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1° EXPERTISE.- STRAFZAKEN. -RECHTSMACHT VAN WI.TZEN. -

TERMEN VAN DE DOOR

DE DESR:UNDIG1E AFGELEGDE EED NIET VASTGE-

STELD, - NIETIGHEID VAN RET VERSLAG.
2° EXPERTISE.- STRAFZAKEN.- EED.DIENT Y66R DE VERRIORTINGEN VAN DE EXPERTISE TE WORDEN AFGELEGD.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. VONNIS GESTEUND OP EEN
NIETIG EXPERTISEVERSLAG. - NIETIGREID VAN
RET VONNIS,
4° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIETIG. ARREST GESTEUND OP DE REDENEN VAN DE EERSTE RECRTER. - NIETIGREID VAN RET ARREST.
5° VERBREKING.- UITGESTREKTREID,BURGERLI.TKE VORDERING. - BESLISSING DlE'
DE YERANTWOORDELI.TKREID TUSSEN DE BEKLAAGDE EN RET SLACRTOFFER IN 'fWEE HELFTEN VERDEELT. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERBREKING VAN DE BESLISSING
GEWEZEN OVER DE PUBLIE'KE VORDERING. VERBREKING ZICR UITSTREKKENDE TO'T DE
BESLISSING GEWEZEN OVEH DE DURGERLI.TKE'
VORDERING. - VERDREKING ZICH NIET UITSTREKKENDE TOT DE DESCRIKKING DIE RET
AANDEEL VAN DE VERANTWOORDELI.TKREID VAN
RET SLACRTOFFEH TEN MINSTE TOT DE RELFT
VASTSTELT.
6° YOORZIENING IN YERBREKING. VORMEN. - S'l'RAFZAKEN. ~ lVlEMORlE VAN
DE AANLEGGEH REGELMATIG TEE GRIFFIE VAN
RET ROF INGEDIEND.
STUK GETITELD
<<NOTA WAARIN ZEKERE IN DE MEMORIE INGEROEPEN MIDDELEN TO'l' CASSATIE ONTWlKKELD
ZI.TN )) . - S'l'UK INGEDlEND MEER DAN TWEE
llfAANDEN NA DE INSCRRI.TVING VAN DE ZAAK OJ'
DE ALGEMENE ROL. - STUK WAAROP RET ROF
GEEN ACH'l' SLAAT.

1° Wanneer cle term(}n tvawrin een cloor
een strafyerecht aanyestelcle cleslcunclige
de eecl ntaeleycl heeft noch floo1· een
vonn:is noch cloo1· een zittin_qsblncl vast-

-21_qestelcl zijn, is het versln_q cloo1· clie cleslc~mcli_qe in_qecl·iencl nieti_q (1).
2° De ·in st1·ntzalcen nan_qestelcle cleslc'llncl·i_qe client cle eerl v6M cle ver?'·ichUn_qcn
vcLn rle expertise a,f te leg_qen (2).
3o Is nictig het vonnis van cle CO?Tectionele 1·echtbam k flat Z'i:in besUssing ste·zmt
op cen n·ief'i_q expertlse ve·rslag.
4° Het nrrest vwn het hot van beroep
clat op cle ·reclenen vwn het beroezwn
vonn·is stewnt neemt cle n:ief'igheicl ove·r
cUe clit vonnis aanlclcetcle (3).
5o TV nnneer cle ·rechter cle burgerlifke
ve?·antwoonleUjldteicl
tnssen cle beklaa,qcle en het slachtotte1· in twee heltten vercleelcl heett en wwnnee1·, 011 voorzienin_q vcm cle belclaa_qcle, cle besUssin,q
_qewezen over cle te_qen hem in_qestelcle
zmblielce vonle1•in,q verbmken ~vonlt,
bren,qt clie verMelcin[J cle vern·ietigin[J
met z·ich vc~n cle besUss·in[J [!ewezen ove·r
cle te_qen cle belclaa_qcle in[Jestelcle bzw[Je·rUjlce vonlerin[J, en clie het uevolrJ is vnn
cle ee1·ste, mcw·r strelct zich 1l'iet ·nU tot
cle besclt'il,:kin[J die beslist clnt het slachtotter ten m·inste ten belotJe van cle heltt
vemntwoonlelijlc ·is (4).
6° Het hot slaat peen ncht op een st·nlc
getUelcl <<Nota wcwrin zeJ"ere In cle memo·rie ·inue1·oepen ·miclclelen tot cassntie
ontwilclcelcl zijn JJ tot stnving van een
voo1·zie11'ing ·i:n stratznlcen ·in gecUeml
mee·r clnn twec maanclen na cle ins()h·ri:iving van cle znak op cle algemene 1'0l,
zelts zo een memo·r·ie eercler regelmatig
1ve·rcl ·ingecliencl. (Besluit van 15 maart
1815, art. 53 ; wet van 20 juni 1958,

art. 6, paragraaf 1.)
(KRANSFELD, ~·. HUPPERMAN EN «UNION
NA'fiONALE DES MUTUALI'rES SOCIALISTES Jl.)
ARRES'r

(5).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Lnik ;
I. In zover de voorziening tegen de over
de publieke vordering gewezen beslissing
gericht is :
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 155, 189 en 190
van het W etboek van strafvordering en
10 van de wet van 1 mei 1849, doordat, bij
(1) Vergel. verbr., 6 februari 1956 (A1'1'.
Yerbr., 1956, blz. 448).
(2) Repe1·t. prat. d1·. belge, yo Expe1·t-Expertise, ur 155; Fr. verbr., 17 maart 1864 (DALLOZ,
Supplement au Repe1·toi1·e, 1891, v 0 Expe,·tExpertise, nr 183, noot 1); wet van 3 juli 1957
artikel 44 van het W etboek van strafvordering
wijzigende.

1

ontstentenis van een proces-verbaal der
terechtzitting, het onmogelijk is na te
gaan of de door de rechter van politie op
28 september 1955 aangestelde deskundige
de eed volgens de wettelijke formule afgelegd heeft, wat geheel de na volgende
rechtspleging uietig maakt :
Overwegencle dat de rechtbank van politie te Verviers bi.i vonnis van 28 september 1955, ten einde haar bevoegdheid na
te gaan, een deskundige aangecluid heeft
om te bepalen of het overlijclen van Huppermann het gevolg geweest is van de slagen welke deze door aanlegger aan een
meclebeklaague toegebracht werden; dat
deze deskundige zijn verslag op 30 juni
1956 neergelegd heeft;
·
Overwegende da t in het naderhand, OJJ
11 juli 19-56, door de rechtbank van politie
gewezen vonnis enkel vastgestelcl is da t
op de terech tzi tting van 12 october 1!J55,
« de deskundige de wettelijke eed afgelegcl
lleeft JJ, zonder dat de termen waarin deze
eed afgelegd is nit bewust vonnis of uit
een zittingsblad blijken; dat eruit volgt
dat het op 30 juni 1956 door de desknndige
ingediend verslag nietig is ;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, waarbij de zaak na regeling van
rechtsgebied aanhangig is gemaakt, dezelfae deskundige gelloord lleeft na hem
de deskundigeneed te hebben doen afiegg:en; da t haar vonnis echter niet enkel op
de ter terechtzitting afgelegde verklaringen gesteund is, doch bovenclien uitdrukkelijk « op het expertiseverslag dat op
30 juni 1956 door dokter Lambert opgesteld is JJ ;
Overwegende dat de eed door de deskundige v66r de verrichtingen der expertise
client te worden afgelegcl ;
Overwegende dat het hof van beroe11 bij
Jwt overnemen van de redenen van de eerste rechter, het onregelmatig neergelegd
verslag niet van de hand gewezen heeft;
dat het llestreden arrest aldus de nietigheid overgenomen heeft die het vonnis van
de correctionele rechtbank aankleefcle;
Dat het middel gegrond is;
II. In zover de voorziening gericllt is
tegen de beslissingen, gewezen over de
door de bnrgerlijke partijen tegen aanlegger ingestelde vorderingen :
Overwegende dat de verbreking van de
over de publieke vordering gewezen beslissing cle vernietiging met zich brengt in de
bovenaangeduide perken van de over de
(3) Verbr., 2 december 1957 (Hull. en PAsrc.,
1958, I, 343).
(4) Raadpl. verbr., 25 november 1957 (Arr.
T'erbr., 1958, blz. 184).
(5) Een arrest werd tot regeling van rechtsgebied in deze zaak op 18 februari 1!l57 gewezen (Bull, en PAsrc., 1957, I, 732).
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burgerlijke vorderingen gewezen beslissingen;
Om die reclenen, en zonder acht te slaan
op het stuk, getitelcl cc Nota waarin zekere
in de memorie ingeroepen miclclelen tot
cassatie ontwikkelcl zijn ... )), hetwelk meer
clan twee maanden na de inschrijving van
de zaak op de algemene rol ter grifi:ie van
hct hof ingecliencl is, verbreekt het bestreclen arrest, behalve in zover het beslist
dat Hubert Huppermann, slachtoffer van
het aanlegger ten laste gelegcle misdrijf,
ten minste ten ]Jelope van de llelft voor
de gevolgen van clat misclrijf verantwoorclelijk is; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroorcleelt verweerders tot de
kosten; verwijst de aldus lleverkte zaak
naar het Hof van lleroep te Brnssel.
10 september 1958. - 2.6 kamer. - Voo·rzitter, H. Sohier, voorzitter. - Yerslagr;ever, H. Vroonen. - GeUjlcl-wiclende oonol-u.sie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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VOORZIENING IN VERBREKING. TERMIJN. - STRAB'ZAXEN. - BESOIUKKING
VAN DE RAA~KAMER. - DE BEKLAAGDE VERWIJZENDE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK. ~ VOORZlENING VQoOR DE EINDBESLISSING.- NIET-ONTVANKELJKHEID.
Is n'iet ontvanlceUjlc de v6v1· de e·inclbesz.iss·inrf ·ingestelcle voo1·zi.en·ing tegen een
besch'ilclc·ing van de 1'etadlcame1·, in
luutste cumleg gewezen, clie cle belclangcle naa;r rle co'l"recUonele 1·echtbnnic
venvijst (1). ('Yetb. v. strafv., art. 416.)

(GILBERT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bcstreden
beschikking, op 26 juli 1958 door de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel genomen en waarbij aanlegger uit hoofcle van gecorrectionaliseerde miscladen en van wanbedrijven
naar de correctionelc Rechtbank verwezen
is;
Overwegende dat de bestreden beschikking, hoewel in laatste aanleg gewezen,
slechts een beslissing is clie voorbereidencl
en van onclerzoek is;
(1) Verbr., 18 februari 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 738); verge!. verbr., 20 mei 1957 (A1·1·.
Yerbr., 1957, biz. 797).

Overwegende clerhalve dat, krachtens
artikel 416 van het Wetboek van strafvorclering, de v66r de eindbeslissing ingestelde voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroortleelt aanlegger tot de kosten.
10 september 1958. - 2" kamer. - Vo01'·
zitte1·, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. GeUjlcltdclencle conclusie, H. Depelchin,

ad vocaa t-gener aal.
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BIDSCHERIVIING VAN DE lVIAA'l'SCHAPPI.T TEGEN DE ADNORIVIALEN (WET
TOT). - INTERNERING VAN DE KRANKZINNIGE OB' ABNORMALE BEKLAAGD!c. GEEN
yOORAB'GAANDELIJKE INOBSERYA'l'IESTELLING. VVET'l'ELIJKHEID.
De intenwring vun een belclctagcle, bevolen lcruchtens ctTtilcel 7 vn1~ cle wet vnn
9 ettJTil 1930, hoeft n'iet noodzalcelijlc te
worden voontfyegcum cloor een inobse1·vcttiestell'ing (2).

(WILLEMSEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 24 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het midclel, afgeleicl nit de scherrding van artikel 7 van de Gronclwet en
van artikel 7 van de wet van 9 april 1930
tot llescherming van de maatschappij
tegen cle abnormalen en de gewoonte-misclacligers, cloorclat het bestreclen arrest de
internering van aanlegger geclurencle vijf
jaar gelast heeft, clan wanneer cleze maatregel niet voorafgegaan is door een inobservatiestelling, en clan wanneer hij de
hem ten laste gelegde feiten niet zou begaan hebben en hij niet zou verkeren in
een staat van krankziimigheicl of aangeclaan zou wezen door erge geestesstoornis
of geesteszwakheid waarcloor hij onbekwaam worclt zijn daclen te beheersen :
Overwegende clat voor het gelasten van
de internering van een beklaagcle bij toepassing van artikel 7 van de wet van
9 april 1930, deze wetsbepaling niet eist
clat de beklaagcle vooraf in cle psychiatrische afcleling bij een strafinstelling in
observatie gestelcl zij;
(2) Verbr., 30 november 195R (A1·1·. Verb1·.,
195i, blz. 225).
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derhalve naar recht fanlt;
te Marche-en-Famennc;
Overwegende {lat de rechter over de
I . .Aangaande de beslissing gewezen over
groncl de feiten die aan zijn beslissing
de pnblieke vordering welke ingestelcl is
ten gronclslag heb ben gelegen alsmecle de ten
laste :
geestesstaat van aanlegger soevcrein
ct) Van verweerder :
beoorcleeld heeft;
Dat het tweedc onderdeel van het midOverwegencle dat aanlegger geen hoedadel dienvolgens niet ontvankelijk is ;
nigheid lleeft om zich tegen c1eze beslisEn overwegende dat de substanWlle of sing te voorzien ;
op straf van nietigheicl voorgeshreven
b) Van aanlegger :
rechtsvormen nageleefd werden en dat de
Over het micldel, nfgeleia nit de schenbeslissing wettelijk is ;
ding· van de artikelen 97 van de GrondOm die reclenen, verwerpt de voorzie- :'Yet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 25,
ning.
lld 2, b, 2G en 44 van het koninklijk beslnit vnn 8 april 195±, 3 en 4 van cle wet
10 september 1938. - 2° kamer. - Voorvan 17 april 1878, de voorafgaanc1e titel
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Ve·rslagbevattende van het Wetboek van reclltsuever, H. Polet. GeUjkl·wiclende conpleging in strafzaken, 1382 en volgemle
elns'ie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
van het Bnrg·erlijk Wctboek, doordat, cerste onclerdeel, het bestreden vonnis << het
beroepen vonnis bevestigt, wat het clispositief betreft JJ, doch zegt t1at er geen gronclen aanwezig zijn om de redenen ervan
28 KAMER. - 10 september 1958
over te nemen en geen nienwe redencn opgeeft in de Dlaats van die van de eerste
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN rechter; doorclat, tweede onclerdeel, llet
ARRESTEN. - STRA~'ZAKEN. - BESLIS- bestreden vonnis verldaart cla t het inhaSING VAN VEROORDELING DIE RET MISDRI,TF IN len op een kruispnnt niet steecls een onvoorzichtigheicl nitmaakt, zonder een nitDE TERMEN VAN DE WET QUALIFICEERT. GEEN CONCLUSIES. - REGELMATIQ GE1>10TI- spraak te geven over het nunt of er ter
zake al clan niet een onvoorzichtigheid,
VEERDE BESLISSING.
cUt wil zeggen een font, begaan werd;
2° VERKEER. - il'fif->KENNING, DOOR EEN GE- doordat, clerde onclerdeel, llet bestreden
BR.UIKER VAN DE OPENBARE WEG, VAN EEN BE- vonnis aanlegger veroorcleelt op de voet
PALING VAN DE WIWCODE. - Is NIET NOODZA- van artikel 2G van de v'i'egcode, dan wanKELIJK EEN ONVOORZIENBAR.E GEBEURTENIS
neer bij cUt artikel aan de weggebrniker
VOOR DE ANDERE WEGGIGBRUIKERS. - BEDOR- zoncler meer opgelegcl is te stoppen v66r
DELING VAN DE FEI'IENRECHTER.
een hindernis die kan worden voorzien, en
1 o Bij gebrelv rum eonel·nsies, moUveert clan wanneer het vonnis voor recht zegt
clat verweerder Salme het voorschrift van
cle feUenreehter regelmaUg cle verklaartikel 25-2-b van cle Wegcocle niet nage·l"in g va·n soh1rlcU.rtheicl rloor ·in cle te1'1nen
komen is, waaruit valt af te leiden dat hij
·vwn de wet, het bestaan van de bestandvoor aanlegger een onvoorzienlmre llinderrlelen. van het misdrijf vast te stolnis opgeleverd heeft :
len (1).
Over het eerste onderdcel :
2° Het nvislcennen, floor een gebr·uilcer van
Overwegemle clat het bestreclen vonnis
rle openbare we[!, vwn een bepaUn{f van
de tegen aanlegger ingebrachte telastlegrle TVerJcocle is niet noodzalceUjlc ee·n
gingen bewezen verklaart; clat in deze tevoor cle nnrlere wegge1wu:ilcers onvoo1'lastleggingen de feiten in de tcrmen van
zienbrwe gebe·nrtenis; fle feitenrechte1'
c1e wet geqnalificeerd waren; dat tlerhalve
oonleelt soevere·in of zu.llc mislcen1wn in
het vonnis, bij gebrek aan conclnsies, refeite cla.t IMtmlcter heeft of niet (2).
gelmatig met redenen omkleecl is;
Over het tweecle ondercleel :
(PIRE, T, SALME.)
Overwegende dat het bestreclen vonnis
uitcenzet cc clat de eerste rechter een verARREST.
algemening schijnt tc begaan waar hij
HET HOF; - Gelet op het bestreclen verklaart clat het inhalen op een lunisvonnis, op 20 februari 1g58 in boger beroep pnnt steeds een onvoorzichtiglleid nitmaakt; dat, al verbiedt de hnidige wetgeving het inhalen in bepaalcle omstanc1ig(1) Verbr., 28 april 1958 (Bull. en PAsrc.,
heden, cUt niet steeds een onvoorzichtig1958, I, 953).
heicl nitmaakt JJ;
(2) Verbr., 17 maart 1958 (An·. Yerb1·., 1958,
Overwegencle dat het bestreclen vonnis
blz. 530).
door deze lJeschouwing enkel bedoelt nit
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te leggen waarom de recbter in hoger beroep een reden van het vonnis a qno,
welks dispositief bet desniettemin bevestigt, niet overneemt; dat uit het op bet
eerste onderdeel van het middel verstrekte
antwoord blijkt dat deze beschouwing
overtollig is; dat het tweede onderdeel van
het middel mitsdien niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang;
Over het derde onderdeel :
Overwegenc1e dat het miskennen, door
een gel1ruiker van de openbare weg, van
een bepaling van de Wegcode niet noodzakelijk een voor de andere weggebruikers onvoorzienbare gebeurtenis is; dat de
rechter over de grond soeverein oordeelt
of zulk miskennen in feite dat karakter
heeft of niet ;
Overwegende dat geen van de onderdelen van het middel kan ingewilligd worden;
En overwegende clat de substantHlle of
op straf van nietigheic1 voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaande de beslissing, gewezen
over de burgerlijke vorderingen die partijen tegen elkaar hebben ingesteld :
Overwegencle dat aanlegger geen bijzonder mid del' doet gelclen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
10 september 1958. - 2° kamer. - VOOJ'zitter, H. Sollier, voorzitter. ~ Verslaggever, H. Valentin. - CJeUjkl'lliclenrle conclusie, H. Depelcbin, aclvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

10 september 1958

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BEWERING IN CONCLUSIES VODRGESTELD. - ZONDER
GEPASTHEID GEWORDEN WEGENS EJW VASTSTELLING VAN DE RECHTER. ~ GEEN VERPLICHTING
MEER ZE TE BEANTWOORDEN.
De J'echte'r behoett niet een in concl1ts'ies
voorgestelcle bewe1··ing nacleJ' te beantwoonlen wellce zoncle1· gepastheicl wonlt
wegens een vaststell'ing van zijn besUssin.g (1).

(HAANEN EN N. V. «COMPAGNIE FERMIERE DE
L'ETABLISSEMEN'l' THERMAL DE VICHY 11, T.
BOSSAERT, OAR·LIER, BELGISOHE STAAT EN
« UNION NATIONALE DES ~fUTUALITES SOCIA·
LISTES 11.)
(1) Verbr., 10 maart 1958 (A1·r. Verbr., 1958,
biz. 504).

ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Aangaande de voorziening van Haanen :
A. Ten aanzien van ·cle over de publieke
vordering gewezen beslissing :
Over het enig mklclel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, alsmecle van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, tot
regaling van de bewijskracbt der akten
(ten cleze de voor aanleggers in hoger
beroep genomen conclusies), 21, 25, lid 2,
en 44 van llet koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende algemeen reglement op de politic van het wegverkeer,
418 en 420 van het Strafwetboek, 1382
tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 3
en 4 van de wet van 17 april 1878, de
voorafgaande titel van het Wetboek van
reclltspleging in strafzaken inhoudende,
doorclat het bestreden arrest eerste aanlegger strafrechtelijk veroorcleeld heeft
uit hoofcle van onvrijwillige slagen en
verwonclingen, en beslist dat hij aileen de
schaclelijke gevolgen van het ongeval
diende te dragen, doordat het arrest, om
in dier voege te beslissen, hierop gesteund
heeft dat voormelde aanlegger « schuld
draagt wijl hij niet vertraagd of langs de
recllterkant ingehaald heeft zoals hij verplicbt was te doen 11, aldus nalatend passend de stelling te beantwoorden die door
aanlegger bij conclusies hieruit afgeleid
was dat, toen de burgerlijke partij earlier haar linker knipperlicht in werking
stelde en zich naar links begaf om de
rue de Ghlin in te rijclen, beklaagde haar
op 10 meter volgde en zijn inhaalmanreuvre reeds aangevangen had :
Overwegende dat aanlegger bij conclusies betoogd lleeft, niet enkel « dat, toen
hij zich een tiental meters achter deze
Volkswagen en links op de rijbaan bevond, deze (hierdoor de auto Volkswagen
bedoelenc1) geleidelijk naar links gereden
is 11, docll tevens dat cc concludent in vertrouwen llet inhalen van een ancler voertuig mocht aanvangen op een zestigtal
meters van het kruispunt 11 ;
Overwegende dat het arrest cc nit het in
onderling verband brengen van de verklaringen van beklaagc1e, enerzijcls, die zegt
dat earlier haar richtingsaanwijzer in
werking gesteld en terstond haar rijbeweging naar links aangevangen heeft, en
van getuige Legrand, anderzijds, waaruit
onbetwijfelbaar blijkt dat de richtingsaanwijzer werkte op een afstand van
tenminste 70 meter v66r het kruispunt 11,
afleic1t dat cc de door beklaagde gegeven
lezing van de feiten niet met de werkelijkheid overeenstemt en dat de tweevou-
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dige reglementaire manceuvre die earlier
l" KAMER.- II september I958
moest uitvoeren vooraleer naar links af
te slaan inderdaad tijdig genoeg plaats
gehad heeft om ieder gevaar voor een 1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.- AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN.- RAMING VAN
ongeval te vermijden )) ;
RET GESOHIL DOOR DE PARTIJEN. ZONDER
Dat het aldus noodzakelijk beslist dat,
DRAAGWIJDTE ZO EEN WETTELIJKE GRONDSLAG
in strijd met wat aanlegger betoogde door
TOT RAMING BESTAAT.
het in het middel aangehaalde verweer
waarop het arrest een passend antwoorcl 2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. - AANverstrekt, aanlegger de aangevoerde inLEG. BURGERLIJKE ZAl{EN. ~ WET'l'Ehaalmanceuvre, die zou aangevangen zijn
LIJKE GRONDSLAG TOT RAMING VAN RET GEgeworden op een zestigtal meters van het
SCHIL. ELEMENl'EN DIE DE TOEPASSING MOkruispunt toen verweerster earlier op
GELI.TK MAKEN VAN DE WE'l'TELIJKE GRONDSLAG
tenminste zeventig meter van bewuste
NIET AANGEDUID IN EEN AKTE VAN DE PARTIJEN
kruispunt haar linker knipperlicht in
VOOR DE EERS'l'E RECHTER NOCH DOOR DEZE
werking gestelcl had en naar links geLAATSTE VAS1'GESTELD. VONNIS IN LAATS'l'E
stuurd had, nog niet ondernomen had;
AANLEG.
Dat de afstand waarop aanlegger ge- 3° BEVOEGDHEID EN AANLEG.- AANmelde verweerster volgde mitsdien alle
LEG. BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSbelang verloor en dat het hof van beroep
ONGEVAL. ~ RECHTSVORDERING TOT BETALING
niet behoefde expliciet in te gaan op de
VAN EEN LIJFRENTE OP GROND VAN ARTIKEL 4,
verklaring volgens welke deze afstand
2°, A, VAN DE BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN
tien meter was ;
28 SEPTEMBER 1931 SAMENGEORDENDE WETTEN.
Waaruit volgt dat het middel niet kan
TITEL VAN DE RENTE BETWIS'l'. WETTEingewilligtl worden ;
LIJKE RAMING VAN HET GESCHIL. ELEMENEn overwegende tlat de substantiele of
1'EN.
op straf van nietigheid voorgeschreven 4° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZArechtsvormen werden nageleefd en dat de
KEN. VONNIS IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN.
beslissing overeenkomstig de wet is;
VERPLICHTING VOOR DE RECH'l'ER IN HOB. Ten aanzien van de beslissingen geGER BEROEP, ZELFS VAN AMBTSWEGE, HET
wezen over de burgerlijke vordering
HOGER BEROEP NIET ONTVAJ'{KELIJK TE VERwelke ingesteld zijn :
KLAREN.
1 o door Bossaert, de Belgische Staat 5° l\1IDDELEN TOT VERBREKING. en de «Union nationale des mutualites
BURGERLI,JKE ZAKEN. RECHTER IN HOGER
socialistes )) :
HEROEP EEN HOGER HEROEP ONTVANGENDE. l\'IIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE HESLISSING
Overwegende dat aanlegger geen bijzonVAN DE EEHS'l'E RECHTER KRAOHTENS DE WET
cler middel inroept ;
IN LAATS'l'E AANLEG GEWEZEN WERD. MID2° door Carlier, echtgenote Bossaert :
DEL DAT VOOR DE EERSTE MAAL VOOR RET HOF
Overwegende dat de beslissing geen
MAG OPGEWORPEN WORDEN.
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering en 1 o In bwrged·ijlce zalcen, tV((,nneer een
geen uitspraak geeft over een betwisting
wettelijlce grondslag tot raming van
het gesoh'il best((,at, slaat cle 1·echter
omtrent de bevoegdheid;
Dat de voorziening derhalve niet ontgeen aoht op de doo1· fle tJa·rUjen occlane
vankelijk is;
ramin,q, zelfs zo deze veTzwinul hebben
de elemen ten awn te cluiclen clie rle toeII. Aangaande de voorziening; ingesteld
passing van clie wetteUj lee gran dslart
door de naamloze vennootschap << CompamogeUj k male en (1).
gnie fermiere de l'etablissement thermal
~o In b·wrge'l'lijlce zalcen, wanneer een wetde Vichy)) :
'
telijlce gTondslag tot 1·aming van het
Overwegende dat uit de stukken waarop
,qesch'il bestaat doch de elementen die
het hof vermag acht te slaan niet blijkt
de toepass·ing van d'ie wettelijlce granddat de voorziening betekend werd aan de
slag mooelijk maken noch aangetltthl
partijen tegen welke zij gericht is; dat
wenlen 'in een nlcte van een pa1·tij noah
zij mitsdien niet ontvankelijk is;
vastgestelcl in cle beslissin.ct vcm cle
Om die redenen, verwerpt de voorzie1·echter, is deze in laatste aan leg {/f3ningen; veroorcleelt aanleggers tot de
1Dezen (2).
kosten.
3o De raming van cle 1'6chtsvonlering tot
betaling van een Ujj1·ente, in geval van
10 sevtember 1958. - 2° lmmer. - Voordoclelijlc ongeval bij artUcel, 4, 2°, A,
zitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Valentin. - GeUjlcl·wiclende conclus'ie, H, Depelchin, advocaat-general.
(1) en (2) Verbr., 4 januari 1957 (Arr. Verb1·.,
Ple1ter, H. Simont.
1957, biz. 2·96) en de noten 1 en 2 onder dit
arrest.
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·uergoecUnrJ van de schacle voortspnt'itende 11it cle wrbe·iclsongevallen voo1·zien,
is, bij betwisUng van de titel van de
rente, bepnalcl aoo1· artilwl 27 van cle
wet van 25 maart 1876; ze veronfleTstelt evenwel flat aan de rechte1' zo1ulen
aangecl·ll'id wonlen het becl·mg van het
jcca1·1oon alsmecle, W(tt de ongevallen betrett cUe v66r de inwe1·1C'ingtrecling van
fle wet van 10 ,i1tU 1951 plnats [Jrepen,
fle leejtijcl van cle echtgenoten (1).

4o Het hoge1· be·roep {fC1'icht tegen een
lcnwhtens cle wet in laatste a,anle[! gewe.zen vo·nnis client cloo1· rle 1·echter in
hager benJep, zelfs van Mnbts~vege, onontvanlcel'ijlc verlclaanl te wo·rrlen.
5o In b·wrgerUjlce zalcen rnag, tot stavin{l
van een voo1·zien·ing gericht tegen een
vonn1s flat een hoge·1· be·roep ontvanr1en
heeft, voor cle eerste maal v661' het
hot het mirldel voorgestelrl worden hiern'it afgeleirl flat cle besz.isS'ing van de
ee1·st'e 1·echter, lcrachtens de wet, in
laatste ann leg gewezen ~ue'}'(l (2).
((( SOCiihE SUISSE D' ASSURANCES, CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHUR )) 1 T. SME'l'S.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 mei 1956 in hoger beroep
gewezen door de Hechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Over bet eerste middel, afgeleicl nit de
schending van cle artikelen 1, 21, 27, 33
en 35 van de wet van 25 maart 1876
op cle bevoegclheid, voormelcl artikel 27
gewijzigcl door de artikelen 6 van bet
koninklijk besluit nr 63 van 13 januari
1935 en 3 van de wet van 10 februari
1953, 1, 4, inzonderheid 4, 2°, A,_ 5 en
24 van de wetten op de vergoecling van
de scbade voortsprnitende nit de arbeidsongevallen, samengeorclencl bij koninklijk besluit van 28 september 1931, bet
laatstgemeld artikel 24 gewijzigcl door
artikel 1 van bet koninklijk besluit
n" 305 van 31 maart 1936, en 97 van
<le Grondwet, cloorclat het bcstreden vonnis, na vastgestelcl te bebl1en dat de regelmatigheicl en de ontvankelijkheicl van
het hoger )Jeroep niet betwist worden en
dat er geen grond van niet-ontvankelijk(1) Raadpl. verbr., 12 april1956 (ATr. rerbr.,
H156, blz. 665) en de noot 1.
Over de redenen waarom de wet van 10 juli
1951 het bedrag van de lijfrente van de leeftijd
van de getroffene en van deze van de echlgenoot niet meer afhankelijk heeft gemaakt, zie
het verslag van de Commissie voor de arbeicl
en de sociale voorzorg van de Kamer c1 er volks-

heid bestaa t die cle rechtbank van ambtswege client op te werpen, het boger beroep
ontvangt en, onder wijziging van het beroepen vonnis, zegt dat bet bewijs gelevercl is van een Yerban-cl van oorzaak tot
gevolg tnssen bet arbciclsongeval dat de
ecbtgenoot van verweerster getroffen
beeft en zijn ovcrlijclen, en bijgevolg aanlegster veroordeelt tot het betalen van
« cle vergoeclingen bepaalcl bij cle wet op cle
vergoecling van cle nit cle arbeiclsongevallen voortsprnitende scbacle, ten behoeve
van cle overlevende echtgenoot Jl, clan wanneer evenwel v66r cle rechters over de
gronrl te genen tijcle nadcr aangeclni-cl
zijn het beclrag van de geeiste vergoeclingen, of de tot het bepalen ervnn geschikte
elementen, zoals cle leeftijcl van elk der
ecbtgenoten en het jaarloon van de getroffene dat tot gronc1slag moet (lienen
voor het berekenen nm de aan de niet nit
de ecbt nocb van tafel en bed gescbeiden
ecbtgenoot toe te kennen lijfrente, overeenkomstig artikel 4, 2°, A, van de samengeordende wctten op de vergoeding van
de schade voortspruitencle nit de arbeidsongevallen, zodat, aangezien het bedrag
van cle eis onbekend gebleven is, de vreclerecbter enkel in laatste nanleg uitspraak
l1eeft knnnen doen en bet hoger beroep
dm·halve ambtsbalve niet ontvankelijk
diende te worden verklaard niettegen,
staancle de in het exploot van rcchtsin"
gang geclane raming van het gecling, naardien de bij de recbter aangebrachte eis
voor raming volgens wettelijke grondslagen vatbaar was, en cloordat, althans,
bet bestre-clen vonnis ontvangen heeft het
boger beroep tegcn een vonnis door hetwelk uitspraak gedaan is over een eis
waarvan het beclrag onbekend gebleven
is, om de enkele reden clat de regelmatigheicl en de ontvankelijkheid crvan niet
zouden zijn betwist en er generlei grond
van niet-ontvankclijkheicl zon bestaan
hebben welke door de recbtbank van
ambtswege dienrle te worden opgeworpcn, -clan wanncer de niet-ontvankclijkbeid van het boger beroep clefect1t smnmne van ambtswege door de rechter client
te worden ingeroepen, dan wanneer het
niet-bcpaald zijn van bet beclrag van de
eis bet onmogelijk maakt na te gaan of
bet beroepen vonnis in cerste of in laatste
aanleg gewezen was, en dan wanneer,
derhalve, bet bestreclen vonnis, in zover
vertegenwoordigers (Pasinomic, 1951, blz. 714
715).
(2) Verb·., 29 januari 1926 (Bull. en PAsro.,
1926, I, 196) ; 10 mei 1951 (AlT. Ver!Jr., 1951,
blz. 525); 8 november 1951 (ibicl., 1952, blz. 112);
9 october en 13 november 1953 (ibid., 1954,
blz. 85 en 165); vergel. verbr., 21 maart 1957
(Arr. Verbr., 1957, blz. 6()5).
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reclenen omkleed is :
Overwegende dat uit de stukken der
rechtspleging blijkt dat verweerster, in
de dagvaarding om v66r de vrederechter
te verschijnen welke aan aanlegster gegeven werd, betoogde dat zij, ten gevolge
van een arbeidsongeval dat haar echtgenoot op 20 september 1951 getroffen had
en hetwelk tot cliens zelfmoord had g·eleicl, recht hacl << op een lijfrente als overlevende echtgenoot, overeenkomstig artikel 4, 2°, A, van de wet van 1903 ll; dat
zij dienvolgens ertoe concludeerde dat
aanlegster zou worden veroorcleeld om
haar « een lijfrente ll te betalen, en het
ge{ling raamcle op « meer clan tweeduizend frank, enkel wat de bevoegclheid en
de aanleg· betreft ll ;
Overwegende dat verweerster in de
v66r de eerste rechter genomen conclusies
llaar eis tot veroorcleling « tot het betalen
van de gevorclercle rente ll hernieuwcle ;
dat noch in de dagvaarding, noch in de
conclusies der partijen, noch in de beslissing van de vreclerechter die de eis
niet gegrond verklaarde, het bedrag van
het jaarloon van de getroffene en de
leeftijd cler echtgenoten aangecluid zijn;
dat aanlegster de titel van de gevorderde
rente betwistte;
Overwegencle dat, verweerster van deze
beslissing in hoger beroep gekomen
zijnde, het bestreden vonnis het hoger
beroep ontvankelijk verklaarde om de redenen dat « de regelmatigheid en de ontvankelijkheid van het hoger beroep niet
betwist zijn en dat er geen grond van
niet-ontvankelijkheid bestaat die cle rechtbank van ambtswege client op te werpen ll;
Overwegende, enerzijds, dat, wanneer
het geschil van zulke aard is dat het
volgens de wettelijke gronclslagen kan
geraamd worden, het niet aan de partijen
toebehoort deze raming te verrichten;
dat, zo de elementen die de toepassing
van de wettelijke grondslagen mogelijk
maken noch uit een akte van een partij
v66r de rechter, noch uit diens beslissing
blijken, het vonnis in laatste aanleg gewezen is:
Overwegende dat, ten deze, de wettelijke gronclslag tot raming van het geschil
bepaald is door de artikelen 4, 2°, A,
van de samengeorclende wetten op de vergoecling van de schade voortspruitende
uit de arbeiclsongevallen, en 27 van de
wet van 25 maart 1876; dat naar luicl van
voormelcl artikel 4, 2°, A, zoals het van
kracht was ten dage van het ongeval,
wanneer het ong·eval de dood van een
getroffene veroorzaakt heeft, << dan worden de volgende vergoedingen toegekend... aan de (overlevencle) echtgenoot

een lijfrente waarvan het bec1rag zal
berekend worden naar de leeftijcl van ieder der echtgenoten en op de grondslag
van 30 t. 11. van het jaarloon van de
getroffene ll; c1at artikel 27 van de wet
van 25 maart 1876 de waarcle van het
geschil bij betwisting van de titel van
een lijfrente bepaalt;
Overwegende, anclerzijds, dat de wettelijke regel volgens welke geen hoger beroep open staat tegen een in laatste aanleg gewezen beslissing, van openbare orde
is; dat de niet-ontvankelijkheicl van een
met schencling van deze regel ingesteld
hoger beroep mitsclien zelfs van ambtswege door de rechter client opgeworpen
te worclen;
Overwegencle dat uit deze beschouwingen volgt clat het bestrec1en vonnis, door
het hoger beroep van verweerster ontvankelijk te verklaren, clan wanneer noch
in de dagvaarcling, noch in de conclusies
v66r cle vreclerechter, noch in diens beslissing het jaarloon van de echtgenoot
van verweerster en de leeftijd van ieder
der echtgenoten aangecluid waren, de in
het midclel aangehaalcle wetsbepalingen
geschonclen h_eeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
vonnis; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigcle beslissing; en
gelet op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt aanlegster tot de kosten · verwijst de zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Hoei, zitting houclende
in hoger beroev.
11 september 1958. - 16 kamer. - 11001'zUter, H. Wouters, eerste voorzitter. YeJ·slag{!ever, H. Bayot. - Gelijlcl7tirlencle
concl·us-ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal.
PleUe·r,
H. DeBruyn.
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SCHIP-SCHEEPV AAR'l'.

RIVIERBEVRACHTTNG. REGLEMENTERING OP RET LIGGELD. BESLUI'l' VAN DE REGENT VAN
18 MAART 1948. - ZONDER TOEPASSING OP DE
INTERNATIONALE RIVIERVERVOEREN.

De 1·erJlemente·rinr1 011 het liggelrl in{!evoerrl bij het bcsluit van cle Regent van
18 nutart 1948, in 7t-itvoeJ··ing van cwUkel 18, licl 3, van cle wet van 5 me·i
1936 OZJ cle 'l'ivierbevmchting, is niet
toepasseli.jlc op het J''ivierve·rvoe·r van
{!oecleren vctn een b·witenlanclse naar een
Belg·ische haven (1). (Impliciete oplos-

sing.)
(1) VAN BLADEL, Le cont1·at rle transpm·t zxu·
bateaux <l'interieur. bel. II, nr 1318.
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HET HOF; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 21 november 1956 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi, uitspraak doende in handelszaken;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 113-1, 1156 tot 1162,
1319 tot 1322 van het Dnrgerlijk Wetboek,
18 en 26 van de wet van 5 mei 1ll36 op de
rivi.erbevrachting, 1, 2, 5 en 6 van de besluitwet van 12 december 19±4 betreffende
de organisatie van de binnenscbeepvaart,
1 tot 3 van llet besluit van de Regent van
18 maart 1!l48 betreffende laacl- en lostijd
en bedrag van llet liggeld inzake rivierbevracllting, van het enig artikel van het
ministerieel besl ui t van 19 maart 1948 en
van de artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 28 december 1055, betreffende hetzelfde voorwerp, en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreaen vonnis
de aanspraa'l;: van verweercler, om N.i toepassing van het besluit van de Regent van
18 maart 1948 en het ministerieel besluit
van 28 december 1955 een met 3Zi t. h. verhoogd liggeld - en bijgevolg een cvenzo
verhoogd overliggelcl - te bekomen, inwilligt, om de redencn dat, naar luicl van artikel 6 van het bevrachtingscontract, « hct
liggelcl clatgene zal wezen dat van kracbt
is volgens cle reglementen en gebruiken op
de plants cler lossing >>; c1at partijen alc1us
llet liggelcl bebben willen vaststellen volgens de maatstaven van de losplaats, ten
deze Charleroi, en cla t aangezicn ieder
contract Ol) bet stuk van binnenlandse rivierbevracllting verplicbt gesloten wordt
floor bemicldeling van de Dienst voor regeling van de binnenvaart, de te Charleroi
nm kracbt zijmle lig-en overliggelden wel
degelijk cle bij de kwestieuze besluiten
vastgestelde en verboogcle zijn, dan wanneer, tweede oncler<leel, dan term en van
het vonnis in het onzekcre la ten of de
recbtcr over de groncl nit het oog verloren
h<~eft <lat, naardien het ccn buitenlandse
riYierbevrachting gold, cleze geen tussenkomst van de Dienst voor regeling van cle
llinnenvaart impliceer<le, <lan wel of, in
zijn geclaclltengang, de reglementering betreffende de binnenlandse bevrachting
werkelijk ter zake toepasselijk zou wezen
wegcns de contrnctnele verwijzing of nog
mmlat de gcbruiken te Charleroi clezeli'de
zunOen wezm1 1oor <le binnen- en buitenlandse bevrachtingen, en tlan wanneer
<1Pz<~ term en eyenmin toela ten in te zien
of, naar de mening van de recllte~' over de
groml, t1e kwestieuze ge!Jruiken ll1 cle geYnllen well;:e in de wets- en reglernentsbepalingen nie t zijn omscln·even geheel dezelfl1e zijn al:s die voor llet vaststellen van

het liggeld, en dan wanneer deze dubbelzinnigheden, die de controle van llet hof
onmogelijk maken, gelijkstaan met een
ontbreken van redenen (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegencle dat het bestreden vonnis,
zonder de stelling van aanlegster te betwisten da t het contract van rivierbevrachting door partijen te Parijs gesloten
was en een vervoer van goederen van Parijs naar Charleroi tot voorwerp had, beslist dat partijen, door te bedingen dat
« het liggeld datgene is dat van kracht is
volgens de reglementen en gebruiken op de
plaats der lossing ll, zich gedrag·en hebben
aan de reglementering op llet liggeld die
van toepassing is op de bevrachtingscontracten in DelgH! gesloten door bemicldeling van de Dienst voor regeling van de
binnenvaart;
Dat het deze beslissing Rtennt op de enkele reden dat <c elk contract yan binnenlandse rivierbevrachting verplicht gesloten
wordt door bemiddeling van de Dienst
voor regeling van de binnenYaart >>;
Overwegencle dat deze reden clubbelzinnig is; clat zij toch in het onzeker laat of
de rechter bedoeld heeft te zeggen dat
partijen, hoewel het een bevrachtingscontract geldt dat een internationaal vervoer
tot voorwerp heeft, gewild hebben, wat
het liggeld betreft, dat het contract zou
o·elijkgestel<l zijn met een contract dat
~laat op een vervoer, gehecl uitgevoerd in
het land waar de lossing plaats beeft, <lan
wel of hij overwogen heeft dat de door
hem ingeroepen reglementering zel.f toepasselijk was- op de eontracten die het
yervoer van goederen van een buitenlandse naar een Delgisehe lla ven tot voorwerp hebben;
Dat het tweede omlerdeel van het middel gegroncl is;
Om clie rellenen, yerbreekt het bestreden
vonnis; beveelt <lat melding van onclerhayio· arrest zal gemaakt worden op de kant
va~ de vernietigde beslissing; Ycroorcleelt
verwc·<~rcler tot de kosten; verwijst ch;
zaak naar de Heclltbank van kooplmnc1el
te Bergen.
11 september 1958.- 1 6 kmner. - Voorzitter, H. vVonters, eerste voorzitter. Verslagge·ve1·, H. Darcel. ~ f!eli,Jkl'llirlei~
tle oonclusie, H. Haoul Haymt de Te~·Jm
court, procnreur-generaal. Ple1te-r,
H. Vel<lekens.
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BERUSTING. - STJLZWIJGENDE BERUi'iTING IN EEX RECTIT!CflLl.TKE llESLI~SING. l~EGHIP.
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BERUSTING. BURGERLIJKE ZAKEN.
__, VONNIS DAT EEN DEFINITIEVE BESLISSING
INHOUDT EN EEN EXPERTISE GELAST. -VoNNIS UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD, NIETTEGENSTAANDE ELK REOHTSMIDDEL. EXPERTISE
DOOR EEN PARTIJ VOORTGEZET. ANDERE
PARTIJ DE EXPERTISE BIJ\VONENDE ONDER
VOOllBEHOUD VAN IIOGER BEROEP. GEEN BERUSTING IN HET VONNIS.

1. 0 Een stil.zwifgend berusten in een vonnis kan slechts ·wonlen rtfrJCleicl ·wit clctden of j'eiten waa.rnit eon zeker en
niet clnbbelz·innig instemmen met de
gewezen beslissing bli:ikt (1).

·2o vVanneer een vonn1s llat een rlcjlniUe·ve
besUss-inrJ ·inhou(lt en een expertise pelast, tt:itvorwbaar is bi:i vooJTruul, wiettegenstaanrle elk 1'echtsmiddel en :mnder bo·rp en wa.nncer de expertise rloo·r
een de1· pa.Tt-ijen voortue.zet 1.vonlt, ·is
het bi.,iwonen van ae expertise doo·r rle
anclere tJarUj, onder voorbehoucl van
lura'!' recht van ho[!er beroep, [!een berustin[! vcm fleze pa.·rt1j, zelfs ·in rle
dejinitieve beslissing (2),
{N, \', ((LA MINERVE ll, T, CARPEAUX-TELLlNGS,)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
nrrest, op 2 juli 1!157 gewezen door het
Hof van beroep te r~nik;
Gelet Ol1 het exploot nm denrwnarder
l<'ranldgnoul te Vorst Yan 2H october 1907,
1landelend ten yerzoeke Yan !le naamloze
vennootschap cc J\iinerve ll, waarbij yoormelde deurwaarder aan Paul Ongenae de
tegen de partij Oarpeaux-Tellings g·erichte
voorziening notificeert met dagvaarding
yan Ongenae tot tussenkomst en voor hem
bindenclverklaring van llet arrest;
Gelet op het exploot Yan deurwaarder
Heymans te Brussel van 21 januari 1958,
llandelencl ten verzoeke van verweerster,
waarbij deze denrwaarder aan voormelde
Ongenae cle bovenaangehaalcle voorziening
aanzegt, met dagvaarcling tot tnssenkomst
en voor hem hinclenc1Yerklaring van het
arrest;
Overwegencle dat de onder cle urs 2311 en
243:) op de rol ingeschreven zaken samenhang·encl zijn;
Over het midclel, afgeleid nit de schen<1ing yan cle artikelen 1, 1G, 17 en 21 van
cle wet van 25 maart 187G, !le eerste titel
nm llet vuorafgaand boek van llet Wet(1) Verbr,, 22 juni 195(i (A rr. Fcrur., 195G,

blz. 892) en de noot L
(2) RaadpL verbr,, 14 november 1DJO (IJu/1.
en PAsrc., 1940, I, 294); 25 februari 1913 (Arr,
Yerb1·., 1943, blz. 46); 10 decembe~ 1953 (ibil!,

boek van burgerlijke rechtsvordering inhondend, 443 en 4,14 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, artikel 4J3 zo. als het gewijzigd is door artikel 22 van
het koninklijk beslnit nr 300 van 30 maart
1!!36, 1101, 1107, 1108, 1134, 1135, 1156, 1157,
1162, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 134!1, 1350,
1351, 1a52 en 13ii3 van het Burgerlijk Wetbock, en U7 van de Gronclwet, doordat het

bestreden arrest het hager beroep, door
aanlegster tegen het vonnis van 25 maart
1U53 ingesteld, niet ontvankelijk verklaard
heeft, in zover cUt lloger beroep gericht
was tegen de in het dispositief van clat
vonnis onder cc zegt voor recllt )) yervatte
pnnten, en clienvolgens beille beroepen
vonnissen bevestigd heeft om de redenen
c1at, aangezien voormeld vonnis van
25 inaart 1953 door de onder « zegt voor
recht )) vervatte pnnten enerzijds en cle
aanstelling van een deskunc1ige anderzijds
tegelijkertijd definitieve en interlocntoire
beschikkingen bevat, het deelnemen door
aanlegster aan cle onderzoeksmaatregelen,
zelfs onder voorbehoncl van huger beroep
niet ontvankelijk gemaakt heeft wat het
clefinitief gedeelte van het yonnis aangaat,
dat aanlegster onder voorbehoud van hoger lleroep aan de expertise deelgenomen
heeft en er clns definitief gevonnist is dat
het geschil een handelsgeschil is en dat
alle buiten het forfait zonder een schriftelijke machtiging van aanlegster nitgevoerde werken mogen bewezen worden
door alle in lmn<lelszaken aangenomen
rechtsmiddelen, aldns in weerwil van het
door aanlegster nitdrnkkelijk gemaakt
voorbehond van huger beroep impliciet
aannemend clat zij in de definitieve beschikkingen van voormeld vonnis bernst
had, clan wanneer een stilzwijgencle llerusting in een Yonnis enkel valt af te leiden nit daclen of feiten waarnit op een
zekere en niet clnbbelzinnige wijze het
voornemen der partij zich te onclerwerpen
a an de beslissing blijkt en dan wanneer,
yermits het vonnis van 25 maart 11353 uityoerbaar is niettegenstaande hoger beroep, de rechters over cle grond de bernsting Yan aanlegster in de definitieve beschikkingen wettelijk niet hellben kunnen
af!eillen uit het enkel fcit van haar cleelneming, onder voorbehoucl van huger lleroep, aan cle gelaste expertise (schencling
van alle in het middcl aangelluide wetsl>epalingen) ; doordat, althans, cle boyenaangehaalde redenen Yan het arrest niet
te kennen geven waarom de deelneming
van aanlegster aan de door het vonnis van
25 maart 1953 gelaste expertise, niettegen195-l, blz. 244) en, a cont'l'a'l'io, 1 maart 1951
(ibid., 1951, blz. 368), VergeL verbr., 28 november 1901 (Bull, en PAsrc., 1902, I, 46), en
Repcrt. prat, d·r. beige, v 0 ApzJel en matiere
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houd van boger beroep baar hoger beroep
niet ontvankelijk zou gemaakt bebben in
zover het tegen <le definitieve beschikkingen van dat vonnis gericht is, en het derhalve niet mogelijk maken de wettelijkheid van de bestreden beslissing te toetsen
(schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegenc1e dat nit de stnkken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt :
1° dat het vonnis van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik van 25 maart 1953,
waarbij uitspraak gedaan is over een door
yerweerster tegen aanlegster ingestelde
vordering tot betaling van werken, in
rechte beslist dat het litigienze aannemingscontract geen volstrekt forfait nitmaakt, dat het forfait enkel van toepassing kon wezen voor de werken die bij het
contract konden voorzien worden en, ten
slotte, dat al wat buiten het aanvankclijk
contract gedaan is zal mogen bewezen
worden door alle in bet handelsrecht aangenomen rechtsmiddelen; dat bet vonnis
bovenc1ien een expertise gelast; 2° dat het
vonnis uitvoerbaar bij voorraad, nicttegenstaande elk rechtsmiddel en zonder
borg wercl verklaarc1 en op 18 april 1953
aan de pleitbezorger van aanlegster betekend werd;
Overwegende dat het bestreden arrest,
om het hoger beroeD van aanlegster niet
ontvankelijk te verklaren in zover zij door
<lit rechtsmid<lel opkomt tegen de bovenaangehaalde onder << zegt voor recht )) besliste punten, hierop steunt dat de deelneming van aanlegster aan de onderzoeksmaatregel, welke gelast is door een vonnis
da t cc tegelijkertijd definitieve en interlocntoire beschikkingen )) inhoudt, het hoger
beroep niet ontvankelijk maakt wat het
definitief deel van het vonnis aangaa t;
Ovcrwegende dat het stilzwijgend bernsten in een vonnis niet kan worden afgeleid dan nit daden of feiten waaruit een
zeker en niet dubbelzinnig instemmcn met
de gewezen beslissing blijkt;
Overwegende dat ten deze het arrest
niet enkel nalaa t op dergelijke elementen
te wijzen, doch daarentegen vaststelt c1at
aanlegster verklaard heeft de expertise
slechts bij te wonen onder voorbehoucl van
!mar recht van hoger beroep tegen voormeld vonnis;
Dat eruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid welke door het arrest afgeleid is nit het bernsten van aanlegster
in de llefinitieve beschikkingen van meergemelc1 vonnis niet wettelijk gerechtvaardigd en het mid del gcgronc1 is;
Overwegende dat, gezien de hierna nit
te sprekcn verbreking, de eis tot gcdwongen tnssenkomst en bindendverklaring van
het arrest welke door aanlegster tegen
Paul Ongenae ingesteld is client te worden
ingewilligd ;

Overwegende dat deze eis de overbodigheid met zich brengt van de eis die naderhand tot clezelfcle doeleinclen tegen dezelfde partij door verweerster ingesteld
is;
Om die redenen, voegt de onder de
11''8 2371 en 2435 op de rol ingeschreven zaken samen; verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover daarbij nitspraak
gedaan is over de door Ongenae tegen verweerster ingestelde tegeneis, en beslist is
dat aanlegster geen gromlen meer heeft
on1 in hogcr beroep het middel van onbevoegdheid, door haar ernit afgeleid dat
het geschil een han<lelsgeschil is, op te
wcrpen; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwerpt de oproeping tot tnssenkomst, door verweerster tegen Ongenae
ingesteld; veroordeelt verweerster tot de
kosten, uitgezonderd de kosten in verband
met de door aanlegster tegen Ongenae gerichte oproeping tot tussenkomst, welke·
laa tstgenoemde ten laste zullen wezen ;
zcgt dat onderhavig arrest voor Paul Ongenae bindend zal zijn; verwijst de alclns
beperkte zaak naar het Hof van beroep te·
Drnssel.
11 september 1958.- 1° kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslnggwve·r, H. Ban~el. - GeUjkl-uidencle concl~tsie, H. Haoul Hayoit de 'Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters,.
HH. De Drnyn en Simont.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN. - DDRGERLIJKE ZAKEN. DESLISSING VAN HET HOGER SCHEIDSGEREOHT.
- DUBBELZINNIGE MOTIEVEN. - SOHENDING·
VAN ARTIREL 07 VAN DE GROND\VET.
2° VERWIJZING NA VERBREKING. ~
BURGERLIJKE ZAK!cN. - H03ER SOHEIDSUEREOHT. - VERBREKING. - SAMENSTELLING
VAN DE REOHTSlvfACIIT VAN \'ERWIJZING.
1 o Sche11clt wrtil;el 97 van cle Gmnclwet
cle besz.iss'ing van het Hoger Sclwiclsgerecht, inznke pensioen voor de mi:inwerlcers, wrwr·vun de moUeven clubbelzinn·ig zl:in.

2° Wanneer het l!of een besliissing cloor
ltet Horter Scheiclsgerecht inznlw pensioen voor cle mi:inwe·rlcers gewezen verb'l·eelct, verwijst het cle znnlc naa,r het
H oge·r
sclwiclsge1·echt,
snmengestelil
overeenkomst-ig nrUlcel 75, Ucl 3, vnn clc
besluitwet vnn 27 febnrctr'i 1947.

31gerd heeft aanlegster het op voet van
cleze bepaling berekencl pensioen toe te
kennen om de reclen dat aanlegster met
een andere man als bijzit leefcle en mitsAR.RES'l
clien vcrkeerde in het uitsluitingsgeval
HET HOF; - Gelet op de bestreden omschreven in artikcl 26, 2°, van het bebeslissing, op 27 augustus 1957 gewezen slnit van cle Regent van 15 october 1947;
·door het Hoger Scheic1sgerecht ter zake cla t gezegcle conunissie haar slechts een
van het pensioenstelsel voor de mijnwer- overeenkomstig artikel 49, lid 4, van de
beslnitwet van 25 februari 1947 berekencl
kers;
Over het middel, afgeleid uit de scherr- pensioen toegekencl heeft;
Overwegen{le clat v66r cle Bestuurscomcling van de artikelen U7 van de Grandwet, 72 van de besluitwet van 25 februari missie een attest van de politic te Sint1947 tot samenvoeging· en wijziging van Amandsberg overgelegd was geworden
·de wetten betreffende het pensioenstelsel waarin vastgesteld was clat aanlegster in
voor de mijnwerkers en de ermee gelijk- concubinaat lecfcle;
Overwegenc1e dat aanlegster v66r het
gestclden, 49, 56, 60 en 61 van het besluit van de Regent van 15 october 1947, Hoger Scheiclsgerecht een under attest
genomen in liitvoering van cle besluitwet van dezelftle politic ingeroepen had
van 25 februari 1947, doorclat bij de be- wnarin cleze verklaarde rc guns de toestreclen uitspraak beslist is dat aanlegster stand geeft de inclruk dat cleze personen
in een van de uitsluitingsgevallen, om- werkelijk gescheiden leven, en niet in
schreven in artikel 2(i van het besluit van concubinaat, zoals wij vermoecl hadclen ll ;
Dat aanlegster clit attest tegenwierp
de Regent van 15 october 1947, verkeercle
om cle reden clat uit het onderzoek dat aan het eerste waarop de beslissing van
verricht was geworclen zou blijken dat het de Bestnurscommissie gesteund was;
Overwegende clat het Hoger Scheiclsfeit in concubinaat te leven dat in de
beslissing van cle Bestmuscommissie in gerecht zich erbij bepaalt te antwoorclen
aanmerking genomen was, in de staat der cc clat uit het onderzoek dat verricht is
zaak als bewezen mocht aangezien wor- blijkt clat clit feit (het feit van het concuden, zonder dat zij antwoordt op de con- binaat) in de staut der zaak als bewezen
clusies waarin aanlegster deed gelclen dat mag aangezien worden ll ;
Overwegenrle clat de door het Hoger
in een door de politic te Sint-Amandsberg
afgelevercl attest, cleze verklaarde : << gans Scheiclsgerecht gegeven reden, in het onze{]e toestancl geeft de indruk dat deze kere laat of het zicll ervan onthouden
personen werkelijk gescheiden leven en heeft het door aanlegster ingeroepen atniet in concubinaat, zoals wij vern'J.oecl test in aanmerking te nemen, zoals het
haclden ll, clan wanneer de termen van de verzocht was te doen, clan wel of het,
bestreclen beslissing het niet mogelijk rna- dat attest in aanmerking nemencl, geacht
ken in te zien of llet Hoger Scheidsge- heeft dat het niet clienencl of van ieclere
recht uitspraak geclaan heeft na de door bewijskracht ontbloot was;
Dat het micldel gegroncl is;
aanlegster overgelegrle stnkken onclerOm die redenen, verbreekt tle bestrerlen
zocht te hebben, zoals het bovenaangehaalcl besluit van de Regent, onder meer beslissing; beveelt clat melding van on{lerbij artikel 60, eist, clan wanneer inzon- havig arrest zal gemaakt worden op de
derheicl de termen van de gecritiseerde kant van de vernietigcle beslissing ; verbeslissing het niet mogelijk maken in te oonleelt verweerdcr tot de kosten; verzi~n .of het Hoger Scheidsgerecht zijn be- wijst de zaak naar het Hog·er Scheiclsgeshssmg heeft willen steunen op een oncler- recht, samengestelcl overeenkomstig artizoek hetwelk na de overlegging van bo- kel 75, lid 3, van de besluitwet van 27 februari 1947.
v~ngenoemd getnigschrift zou zijn verncht, en dan wanneer cleze dubbelzinnig11 september 1958. - 1° kamer. - TToorheicl in de termen van de bestreclen beslissing het hof belet de reg elm a tigheid van z·itter, H. ""\Vonters, eerste voorzitter. TTel·slnrme,ver, H. Piret. - Geli.,ikl,uiclencle
deze beslissing na te gaan :
conclusie, H. Raoul Hayoit de TermiOyerwegencle dat uit de stukken court, procureur-generaal.
Pleite1·s,
waarop het hof vennag acht te slaan HH. Struye en Demeur.
blijkt _clat de door aanlegster ingestelcle
vorclermg strekt tot het bekomen van een
pensioen in haar hoeclanigheicl van feitelijk gescheiden echtgenote van ecn mijnP KAMER. - 12 september 1958
werker, op de gronclslag van artikel 40,
tweecle lid, van de beslnitwet van 25 fcbrnari 1947;
SCIIIP-SOHEEPYAART.- VEHHRING.RECHTSVORDERii\'GEN TO'L' BE'l'ALING \VEGENS
Ovcrwegende clat de bestuurscommissie
van de Yoorzorgskas te Charleroi geweiLOON YAN DE All.BEIDERS EN \VEGENS GEDANE
(LE~S,

T. NA'l'IONAAL PENSIOENFONDS
YOOTI MIJNWEHKERS.)
1

,

-32WERKEN. ARTIKEL 270, LID 8, VAN DE SAMENGES01IAKELDE WETTEN OP DE ZEE- EN BINNENSOHEEPVAART. « GEDANE WERKEN )), BEGRIP,

In a1'tilcel 270, Ud 3, van cle samengeschalcel(le wetten op de zee- en binnenscheepvaa1't, dat cle ?'echtsvo1'Cle1''ing tot
betnling wegens loon van cle a1·beicle1's
en wegens geclnne we1·1cen ann cle ve1~in1'ing vnn een jna1' « nn cle opneming van
cle werlcen >> on(le1·werpt, becloelen cle
woonlen << ge(lane 1V61'7cen >> on(le1' meer
cle ln(Ungs- en sttHvingswerlcen (1).
(N. V. <<MARITIME STEVEDORING)),
T, DE REDERIJ A/E ASTA.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het midclel, afgeleid uit de schencling van artikel 270, zoals het gewijzigd
werd bij de wet van 12 augustus 1911,
inzonclerheid lid 8 (« Wegens loon van de
arbeiders ... )) ) , van de samengeschakelde
wetten op de scheepvaart, die boek II
van het vVetboek van koophandel vormen,
doordat om te beslissen dat de vordering
van aanlegster verjaard was, het bestreden arrest aanneemt dat de kwestieuze
bepaling elke soort van <<loon van arbeiders of g·edane werken )), en onder meer
ladings- en stuwingswerken, bedoelt, dan wanneer deze bepaling enkel die
soort van werken bedoelt welke begrepen
zijn in het begrip, dat, zowel in de
scheepvaartwet als in het Bnrgerlijk Wetbock, uitgedrukt is door het Franse woord
« ouvrages )), van een door arbeiders of
patroons vervaardigcle of verwerkte zaak,
met uitsluiting van verstrekkingen van
diensten welke enkel verplaatsingen of op
orde schikkingen, zoals ladings- en stuwingswerken, tot voorwerp hebben :
Overwegconde dat, naar luid van artikel 270, lid 8 der samengeschakelde wetten op de scheepvaart (wet van 12 augustus 1911, artikel 4) de rechtsvorderingen
tot betaling << wegens loon van de arbeiders en wegens geclane werken )), binnen
de termijn van een jaar << na de opneming van de werken >> verjaard zijn;
Overwegende clat het bestrcden arrest
erop wijst dat de vordering strekt tot
betaling van ladings- en stuwingswerken
van een schip;
Dat het beslist dat die werken binncn
het toepassingsveld van voormelcle wetsbepaling vallen, claar geen enkel onder-

(1) ·zie de noot onder dit arrest in Bull. en
PASIC., 1959, I, 44.

scheid in de verklaring van de woorden
<< gedane werken >> kan gemaakt worden
en niets toelaat te zeggen dat zij alleen
de werken aan het schip zelf bedoelen;
Overwegende, enerzijds, dat deze interpretatie van het arrest met de geest van
de wet overeenstemt;
Dat lid 8 van artikel 270 de bewoording
overneemt van artikel 433, lid 4, van het
Frans Wetboek van koophanclel, bepaling
gevestigd tot verwezenlijking van een
vlugge regeling van al cle erin becloelde
schuldvorderingen;
Overwegende dat die interpretatie steun
vindt in de bewoo'rclingen zelve van dat
artikel;
Overwegende dat door geclane werken
niet alleen client te worden verstaan, zoals
de voorziening het staancle houclt, de werken welke « op een door arbeiclers of patroons verwerkte zaak betrekking hebben )), doch ook de ladings- of stuwingswerken;
Dat het midclel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
1.2 september 1958. - 1" kamer. - VoorzUter, H. Vandermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.
Vet·slnggever,
H. Bayot. Gel'ijlclniclencle conclu.s·ie,.
H. Dumoli, advocaat-generaal. - Ple-iters .•
HH. Demeur en Simont.

1"
1°

KAMER. -

12 september 1958

ONYERDEELDHEID.- HANDELSHUUR0NENIGHEID OMTRENT DE
HER.NIEUWINGSVOORWAARDEN VAN DE Hl1UROVEREENKOMST TUSSEN DE HUURDER EN EEN
OF M:EER VERHUURDERS, ONYERDEELDE EIGENAARS. REOHTER BIJ WIE SLEOHTS EEN OP
AR'l'IKEL 577bis, PARAGRAAF 6, VAN HET BITRGERLTJ:K WETBOEK GES'l'EUNDE VORDERING
AANHANGlG GEMAAKT IS, REOHTER ZONDER
~[AOHT OM TE BESLISSEN OF DE HERNIEUWING
VAN DE HUUROVEREEl\'KO~£S'l' MITS DE DOOR DE'
ONVERDEELDE EIGENAARS OVERWOGEN VOORWAARDEN AL DAN NIE'l' EEN << DAAD YAN NOODZAKELI.TK BEHEER ll IS.
OVEREENKO~rsT.

2°

YERBINTENISSEN.- YERBINTENIS OM
lETS TE DOEN. 'YEROORDELING 'l'OT DE UITVOERING IN NATURA. 'YOORWAARDEN.

1 o D(tcW ltticlens nrUkel 18 vnn cle afdeHng
van het Burgerli.ilc Wetboelc clnt (le b'i.izonclere regelen betreffencle cle hanclelsh1t.1wovereenlcO'Insten ·inhoudt, (le v1·ecle1'echter alleen bevoegcl is om cle voorwaanlen vnn rle hmwvern-i.e1tw·ing vnst
te stellen, ·is cle 1·echte1' b·ij wie, bij
toepassing vctn cwtilcel 577bis, pam-

-33graaf 6, vnn het B·zw,qe'l'li.ik Wetboelc,
slechts een 1!0rrlerhzg nnnhnngig gemnakt ·is, ·ingesteld doo1· een van de
-verhMinlers, onverdeelcle eigenacws -van
het gehzw;rd 0'111'oe·rencl goecl, en e1· toe
strelekencle zijn onverdeelde medee:igen aars te cloen cl1Vh1gen de n·iet-instemming met het voorstel van cle h1£1t'l'vem·ie·nw·ing aa:n de hmwder, b·ij toepassing van a:rWcel. 14 va·n {fezegrle afdel·ing van het B·zwge·rz.ijlc TVetboek, te
betekenen, zoncle1' mncht om te oo1·delen
en te besz.issen of cle he·rn·iett1o·ing mUs
de cloor cle ene of cle ctncle1·e onve1'!leelcle ei.genaa.r ovenoo{fen ·voo1·wactrrlen
al clwn n·iet een << claacl van noodza.keli.ilv
lwheer >> ·is.
2° In geval van niet-witvoe1·in,q vanwe{fe
1Ze sclwldennnr va,n een ve•J'binten·is om
iets te iloen, heeft rle sohu.lcle-iser het
recht de nUvoering In natu;m te e·isen,
tenzi:i aeze niet nwe1· nw{felijl;; is of zi.i
de JICrsoon U.i lee claarl -vaon rle soht/.lclena.ar vereist (1). (Burg. '\Vetb., art. 1142,

1143 en 1144.)
(N. V. ANVERS PALACE EN N. V. EDEN,
T. N. V. (( FIRME VAN BREE EN POPPEll EN
LEONARD.)
ARR·ES'l',

Gelet op het bestreden
RET HOF;
vonnis op 4 juli 1957 gewezen door de
vrederechter van het tweede kanton te
Antwerpen;
Overwegende dat de zaken ingeschreven su.b nttmeris 2349 en 2353 verknocht
zijn en dus dienen samengevoegd;
Over het midclel, afgeleid uit de sell ending van de artikelen 1, in het bijzonder 1, alinea 5 van de wet van 8 juli 1924
betreffende de medeeigendom, het artikel 577bis uitmakencl van het Burgerlijk
Wetboek, 1108, 1142 en 1144 van het Burgerlijk vVetboek, 7 en 97 van de Grandwet, doonla t het bestreden vonnis eiseressen en de genaamcle Leonard heeft
veroordeeld << om hun medewerking in
rcchte te verlenen met het oog op het afwijkend antwoord te geven aan de huurder, naamloze vennootscllap Patlle », en
gezien de lloogdringendheid, verweerster
gemachtigcl heeft << om, bij toepassing van
artikel 14 van de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomst, namens
de verschillende medeeigenaars van het
eigenclom gelegen te 1""ntwerpen, Keyzerlei, 2B-30, ann de lmurder, naamloze vennootschap Pathe, andere voorwaarden te
betekenen, en namelijk, een huurprijs van
(1) Raadpl. DE PAGE, Tm-ite elbnentai·re de
droit civil belge, bd. III, nr 96.
VERBR.,

1959. -
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tien t. 11. van de netto-opbrengst van de
kaartenverkoop, met minimum van een
miljoeu achthonderdduizend franken vermeerderd met de gronclbelasting >> om de
reclene~. clat, volgens de wet van 30 april
1~?1, biJ gebreke aan akkoord der partlJen de voorwaarclen der nieuwe contrnctuele betrekkingen tussen hen dwingend
zonclen worden bepaald door tussenkomst
van de vrederechter, dat clit slechts mogelijk zou zijn indien het geschil voor die
magistraat wordt gebracht ino·evolo·e de
betekening aan de lmurder van"die ~fwij
kende voorwaarden, dat het, clienvolgens
noodzakelijk is dat een afwijkencl ant~
woorcl aan de huurller worcle gegeven en
tenslotte dat de inhoud dezer afwijkemle
voorwaarden geen rechten zou schenden
en geen afbrenk zou lloen aan de wettelijke opdracht van de vreclerechter dan
wanneer, eerste onclcrdeel : een vt~n de
medeeigenaars van een onverdeeld gebouw de amlere slechts kan dwingen deel
te nemen aan de daclen van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkhcid heeft
erkend, dat de betekening, aan de hunrder die de hernieuwing vraagt van een
handelshuurovereenkomst, van afwijkende
huurvoorwaarden van die welke hij voorstelt, niet op zichzelf een daad van beheer uitmaakt, dat in onderhavig geval
het bestreden vonnis niet vaststelt dat
de door verweerster aan de hernieuwing
van de hnurpacht van de maatschappij
Pathe gestelde voorwaarden noodzakelijk
zouden zijn voor het goed beheer van het
gebouw waarvan partijen medeeigenaars
zijn, dat hij dienvolgens eiseressen niet
kon veroordelen om hun medewerking in
rechte te verlenen met het oog op het aan
de huurder naamloze vennootschap Pathe
te geven afwijkend antwoord en dat in
ieder geval, die veroordeling niet wettelijk
gemotiveercl is (schending, in het bijzonder, van artikel 1, aliuea 6, der wet van
8 juli 1924 op de medeeigemlom, clat artikel 557b'is vormt van het Burgerlijk
Wetboek, en van artikel 97 van de
Grondwet), tweede onclercleel : geen enkele wetsbepaling aan de rechter toelaat
een medeeigenaar te machtigen om het
even welke daad te stellen met betrekking
tot een onverdeeld goecl, in naam van de
medeeigenaar of de medeeigenaars die
zouden weigeren aan die daad mecle te
werken, dat zelfs de hoogdringendheid
hem niet toelaat zulke beslissing te nemen, maar dat het alleen past dat hij de
medeeigenaar die zulks weigert veroordeelt om mede te werlten aan de daclen
van beheer die nooclzakelijk ZlJn, op
straffe van schadevergoeding, inclien die
medeeigeuaar de aldus uitgesproken veroordeling niet uitvoert, derwijze dat het
bestreden vonnis, door te beslissen zoals
llet l1eeft gedaan, de wetsbepalingen l1eeft

-34geschonclen die de rechtcn en verplichtin- niet-uitvoering, dergelijke verbintcnis om
gen der medeeigenaars tegenover elkaar iets te doen slechts tot betaling van schabepalen, het beginsel der wilsautonomie devergoeding aanleiding kon geven ;
Overwegemle dat de sclml{leiser de nitinzake contracten, de regels die het gebrek aan nitvocring van een verbintenis veering in natura van een verbintenis om
iets te cloen beheersen en zijn dispositief iets te doen kan bekomen, behalve wanniet wettelijk gemotivecrd heeft (schen- neer die nitvoering niet meer mogelijk is
{ling van artikel 1 der wet van 8 juli of indien zij de persoonlijke daad van de
1924 nopens de medeeigendom, dat arti- schuldenaar vereist ;
Dat volgens de vaststellingen van de
kel 577bis van het Burgerlijk W etboek
vormt, cler artikelen 1108, 1142 en 1144 rechter over de grond geen van die
van het Burgerlijk W etboek en der arti- beide omstandigheclen ten deze voorhanden zijn, vermits de weigering om de eenkelen 7 en 97 v'an de Grondwet) :
vonclige hernienwing van {]e huuroverOver het eerste onderdeel :
eenkomst te amwaarclen nog· binnen de
Overwegende dat, wanneer onverdeelde wettelijke termijnen kon worden beteeigenaars het eens zijn om een handels- kend, en die betekening zoals zij door de
huurovereenkomst als becloelcl in de bij- rechter bevolen werd de persoonlijke daall
zondere afdeling van het Burgerlijk van aanlcgsters niet vergcle ;
vVetboek betreffenc1e gezegcle overeenkomDat geen enkel der onderclelen van het
sten te hernieuwen, doch niet akkoord midclel derhalve gegrond is;
gaan omtrent de hernieuwingsvoorwaarNopens de vraag tot tussenkomst :
den ervan, en wanneer zij derhalve, bij
Overwegende dat gelet op de verwertoepassing van artikel 14 van die afcleling verplicht zijn hun niet-instemming ping van de voorziening die vraag zoncler
met de door de lmurder gedane voorstellen voorwerp is ;
te betekenE(n, de rechter bij wie een op
Om cUe redenen, voegt samen de zaken
artikel 577bis, paragraaf 6, g·esteunde ingeschreven st~, b nmne?'is 2349 en 2353 ;
vorclering aanhangig wordt gemaakt door verwerpt de voorziening; verklaart de
een van die onverdeelde eigenaars (die de vonlering tot tussenkomst zonder voormening is toegedaan dat de door de werp; veroorcleelt aanlegster tot de koshuurcler voorgestelcle voorwaarden niet ten.
aannemelijk zijn), niet wettelijk oorclelen
12 september 1958. - 1° kamer. - Voo·ren beslissen kan of de hernieuwing van
de lmurovereenkomst mits deze door de zUter, H. Vanclcrmersch, raadsheer waaTVe·rsla,rmeve·r,
onvercleelde eigenaars overwogen voor- nemencl voorzitter.
waarden al dan niet een « daad van nood- H. De Bersaques. - GeUjlcl,uidencle conclns·ie, H. Duman, advocaat-generaal.
zakelijk beheer )) nitmaakt;
Overwegende inderdaad dat de vrede- Ple-iters, HH. Van Ryn en Demeur.
rechter, uitspraak doende over de rechtspleging omschreven in de artikclen 14,
18 en 19 van de gezegde afdeling alleen
bevoegd is om de voorwaarden van de
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lmurvernieuwing vast te stellen, zo de
verhuurder en de lmurder niet akkoord
gnan;
1° IIUWELIJK. - BEKWAAMHEID VAN DE
Dat, waarbij hem een op artikel 577bis,
GEHUWDE VROUW.- VROUW DOOR HAAR MAN
paragraaf 6, van het Burger1ijk Wetboek
GEMACHTIGD 'J:Or HET BEHOUDEN OF TOT HET
gesteunde vorclering aanhangig gemaakt
AANVAARDEN VAN EEN YOOGDIJ. - VROUW BEis, de rechter, zoals hij trouwens in de
KW AAM OM Dlc 'J:OT DJG UT'IOEFENING VAN HET
onderhavige zaak deed, enkel de nit voorAMB'l' VAN VOOGDES DIENENDE HAI\'DELINGEN TE
melde afdeling van het Burgerlijk WetVERRICHTEN. - REOHTSVORDERINH.
boek
voortvloeiemle
noodzakelijkheid
vaststellen kan de rechtspleg'ing, omschre- 2° TALEN (GEBRUIK VAN DE). -BURGERLIJ'KE ZLIKEN. - VlGRWl•,ERDER WOONACHven in voormelcle artikelen 14, 18 en 19,
TIG IN EEN VLAAMSE GEMEEN'l'E GELEGEN BINin acht te nemen en in te stellen;
NEN HET GEBIED VAN EEN REOIITSMAOHT WAAR
Over het tweecle onderdeel :
DE RECHTSPLEGING, IN PRINCIEP, IN IiE'r FRANS
MOET GEVOERD WOilDEN. - VERMOGEN VOOR
Overwegencle dat aanlegsters staancle
DE RECHTER, BIJ WIE EEN AKTE T0l' INLEIDING
houden dat, zo de rechter ze mocht verYAN HET GEDINU IN HEJ' NEDERLANDS GESTELD
oorclelen om aan de wcigerh1g van eenAANHANGIG \VORDT GEMAA:K~J..1, DE ZAAK V66R
vouclige hernienwing van de hnnrovereenENE ANDERE RECHTSMAORT TE VERWIJZEN. komst lleel te nemen, hij niettemin verDETEKENIS VAN IIET \VOORD CC RECHTER l).
weerster niet mocht machtigen om die
weigering in hun naam aan de lmurster 3° REGELING VAN REOHTSGEDIED.
tE> bctekenen, vermits, lniclens artikel 1142
- BUJWERLIJKE ZAKEN. - VREDEREOII'IER
van het Burgerlijk Wet!Joek, in geval van
EEl\ ZAAK VERWI.JZENDE Y·OcJR DE MEE8T NA-

-35BIJE VREDERECH'l'ER, BlJ 'l'OEryASSING VAN AR'1'1XEL 55, PARAGRAA~' 1, VAN DE WET VAN
15 JUNI 1935. - BETRO=EN RECR'l'ER ZICR
ONBEVOEGD VERKLAREND. IN KRACH'!' VAN
GEWIJSDE GEGANE BESLlSSINGEN. - VERNIETIGING EN VERWIJZING.

1 o Reeds v66'!' het ,int1·eJvlcen vctn cle ct'rNlcelen. 395 en 442bis vnn het Bm·r1e1·Ujlc
lVetboelc cloo1· et'rti.lcel 7, pamgrcwf 1,
vnn cle wet van 30 ap1''il 1958, was cle
gehttwde vrouw 7Jekwanm om de tot
ttitoefeni.ng van het ambt vnn voogdes
cUenende hancleUngen te ver·richten, en
onde'r meer om ·in 1·echte op te trede'n,
zocl1·n haar mcm haa1· tot het behottclen
of tot het actnvcutrllon van cle voogcU:i
had gemachti.gcl (1).
2° In a1·tUcel 55, z;a·ra..onwf 1, van de wet
·vctn 15 :ittn'i 1935, clnt nag steeds vnn
kracht is bi:i toepassing van de wet vwn
.80 ju.U 1939, volgens hetwellc, tvnnnee1·
cle ·venveerder wooncwhtig is in een
TTlnnmse gemeente gelegen binnen het
geb,iecl vwn een 1·echtsmncht wan1· cle
1·echtspleging in het F'ntns moet gevoe?'d
1V01'Clen en wnnneer krnch tens cl·ie bepnUng de Mete tot ·inleicUng vwn het ged'ing
in het N ecle1'lands gesteld wonlt. de betroli;lcen 1·echte·r, cUe deze lcwtste taal
niet kent, de znalc 1wa1· een ctnclere bepnalrle rechtsnwcht venv·i:ist, d·ient door
het woonl « rechter ll verstawn n·iet nlleen cle mng·istmnt clie zetelt bij het op1'0epen van cle znalc, doch oak cle nndere
mag·istTnten van dezelfde rechtbnnlc (2).
3° Wcmnee1· cle v1Wle1·echter, bij toepassing van a1·tUcel 55, pnm.graa[ 1, vnn
cle wet vnn 15 .inni 1935 clnt nag steeds
vnn lcracht is b'ij toepnssing van cle wet
van YJO j·nz.i 1939, een znetlc 1wn1· cle meest
nnb·ije vrecle1·echter 1Jer-we.zen heeft en
flnt cleze lnatste zich onbevoegcl •ve·rlclanrrl heett bi:i r1ebrck awn vaststelz.ing
vnn cle onm.ogeUjlclwicl voo1· a.l de plcta.tsvervange1·s vnn de eeTst betrolclcen
rechter in cle floor cle wet voo1·geschreven taal tdtspmnlc te cloen, fle besz.iss·ingen ·in kracht van gew·ijscle gegaan
zi;incle, vernieUgt het hof, het rechtsuebiecl 1·egelencl, het vonn,is floor cle
eerst 1Jetro7cken vreclerechter gewezen
en verwijst de zctctk naar cle plantsve1·vangende vrederechter van cUt l"anton.
(RIJKSDIENS'l' VOOR MAA1'SCHAPPELIJKE
ZEKERREID, 'f. RUWAER'l' EN CONSOR'l'EN.)
ARREST

HE'l' HOF; -

(3).

Herzien het op 2 juni

(1) DE PAGE, T1•a·ite elementai1·e !le d1·oit civil
beige, bd. I, nr 737te?',
(2) R. HAYOIT DE TERMICOURT, L' emploi des
lang·ues en justice, biz, 69; VAN HooREBEKE,

1958 door deze kamer gewezen arrest hou.

dem1e toelating om verweerders tot' regeling van rechtsgebied te dagvaarden OJJ de
terechtzitting van 15 september 1958 ·
Gelet op de artikelen 19, 2°, van d~ wet
van 25 maart 1876 houdende titel I van
het voorafgaand boek van het vVetboek
van burgerlijke rechtspleging, 364 en 365
van gemeld wetboek ;
Gelet op het exploot van 14 juni 1958
waarbij aanlegger, in uitvoering van voormeld arrest, c1agvaarding heeft gegeven
aan Edouan1 Huwaert en aan de erfgenamen van Nery Huwaert, zijnde zijn minderjarige kinderen lVIarie-Josee, MarieGhislaine en Marie-Ange Huwaert, vertegenwoorc1igd door hun moeder-voogdes,
Florence Defraene, weduwe van Nery Huwaert, thans echtgenote van Constant Jacobs, alsmede door hun << wettelijke )) medevoogd, genoemde Jacobs;
Overwegende dat aanlegger ten onrechte
vordert dat, bij gebrek aan toestemming
van haar man, Florence Defraene door
het hof zou worden gemachtigd om in
rechte op te treden;
Dat, inderdaacl, zelfs v·66r het inwerkingtreden van artikel 7, JJaragraaf 1, van
de wet van 30 april 1953 waarbij de artikelen 395 en 4.42bis van het Burgerlijk
Wetboek werden opgeheven, de vrouwvoogdes bekwaam was om de tot uitoefening van haar ambt dienende handelingen
te verrichten zodra haar man haar tot het
behouden of tot het aanvaarden van de
voogdij had gemachtigd;
Overwegende dat aanlegger aan Edouard
Huwaert en aan Nery Huwaert, wonende
te Bever, een in het Nederlands gestelcle
dagvaarding heeft gegeven om te verschijnen v66r de vrederechter van het kanton
Lessen ten einde zich tot het betalen van
zekere bedragen te horen veroordelen;
dat, bij vonnis van 18 juni 1952, c1ie vrederechter, op grand van de overweging
« que nons connaissons ,imparfaitement la
langue flamande )), de zaak naar de vrederechter van het kanton Geraardsbergt;n
verwees; dat laatstgemelde vrederechter
zich onbevoegd verklaarde om van de
zaak kennis te nemen, beslissing die door
de R.echtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, uitspraak doende in hoger beroep,
bij vonnis van 8 mei 1957 bevestigd werd;
Overwegende tlat het vonnis van de vrederechter van het kanton Lessen en het
vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde door geen gewoon
rechtsmiddel meer kunnen bestreden worL'emploi rles langues en j-ustice, nr 104; Algemene praktische 1·echtsve?·zameling, yo Taalgeb?'uik ·in gerechtszuken, nr 117.
(3) Het arrest toelatende tot regeling van
rechtsgebied te dagvaarden werd gewezen op
2 juni 1958 (Arr. Ye1·b?·., 1958, biz. 789).
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den en een negatief geschil van rechtsgebied Llocn ontstaan waartloor de gang van
het gerecht belemmerd wordt;
0Yerwegende dat, volgens artikel 55, paragraaf 1, van de wet van 15 juni Hii33,
overgangsbepaling die nog steeds van
kracllt is bij toe1mssing van de wet van
20 juli Ul39, vvanneer de verwcercler woonachtig is in een Vlaamse gemeente gelegen
binneu het gebied van een reclltsmacllt
waar, krach-tens het eerste artikel, de
reclltspleging in het Frans moet gevoerd
wonlen, de akte tot inleiding van llet gccling in llet Nederlancls worclt gestcld en
de reclltspleging worclt Toortgezet in de
taal ge!Jezigd voor het opstcllen van bcdoellle akte; clat, volgens clic zelfde bepaling, indien de rechter de taal van die
akte niet kent, de zaak Terwezen wordt
y.t)(Jr de meest nabije of gemakkelijkst te
llereiken rechtbank nm dezelfde rang van
een ander taalgewest, tenzij de verweerder, v66r nne verwecr en a lie exce11ties,
zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de
recbtspleging in de andere lamlstaal worLlt
voortgezet;
Overwegende da t in cUe bepaling door
de betrokken « rechter ll dient verstaan,
niet de persoon van Lle magistraat die zetelt bij het oproepen van de zaak, doch
ook cle andere magistraten van dezelfde
recllthank;
Ovcrwegemle dat, lnidens artikel 46 van
de wet van 15 juni 1935, in bet kanton
Lessen de vreclerechter of ecn plaatsvervangend vrederechter, behalve de gewestelijke taal, cUe van de taalminderheid moeten kennen;
Dat, in het onderha vig geval, de vrederecllter van het kanton Lessen niet heeft
vastgesteld dat, bij gebrek aan kennis van
de Nederlamlse taal, het al zijn plaatsvervangers onmogelijk was over cle zaak in
de door de wet voorgeschreven taal uitRpraak te doen;
Om die redenen, het rechtsgebied regelentl, vernietigt het vonnis gewczen op
18 juni 1JI52 door de vrederechter van bet
kanton Lessen; beveelt da t melding van
onderha vig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing; vcrwijst de zaak naar de plaatsvervangende
vrederechter van het kanton Lessen; verstaat clat over de kosten van ondcrhavige
eis uitspraak zal worden gedaan sall\en
met die van de zaak ten principale.
15 september 1H58. -

26 kmner. -

Foo·r-

zitte1·, H. de Olippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Ferslagueuer, H. Belpaire. - Gelijkl·n·irlenrle concl·usie, H. Paul
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VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSHEID.
HlcDTIIEGLIJK OPZET. BEG RIP.
2° MISDRIJF.
GROND VAN RECH'l'YAATIDIGING. - GOEDE 't'HOUW. - GEEN GTIOND \'AN

1°

RECHTVAARDIGING, IN ZICIIZELF.

1° Het becl·rieuli:ik opzet vereist voor l!et
bestaan van cle valshehl of van het gebr·u:ilv van valsheid ·Is het op.:::et mn een
we(lCI'rechteUjlc voo1·cleel te 'l:erschaffen,
hetzij aan zichzelf, hetzij aan een ancler (1). (Strafwetb., art. 193 en 213.)
2° De goecle trou.w ·is ·1viet, ·in zichzelf,
een gron(l vwn rechtva(L'/'(l·ig·ing voor (le.
dnder van een m:is(lrijf (2). (Strafwetb.,

art. 71.)
(PlWCUREUR-GENERAAL 'l'E GENT,

't'.

COSYNS.)

ARRES'r.

HI<J'l' HOF; - Gelet op het bestrcclen
arrest, op 18 februari 1958 gewezen door
het I-I of van beroep te Gent;
Over het miclclel, afgeleicl nit cle schending van de artikelen 97 van cle Grondwet, 71, 193, 196, 197, 213 en 214 van
het Strafwetboek, doordat, na cle feiten
nauwkeurig bepaalcl te hebben waarnit
voortvloeit dat het stuk waarvan verweerster gebruik heeft g-emaakt een vals
stuk is en na uitdrukkelijk verklaarcl te
hebben dat verweerster « kennis had van
de valsheicl van het geschrift Jl, het hof
van beroep nochtans aanneemt dat, wanneer zij, op grond van dit geschrift, cleelgenomen heeft nan cxamens tot aanwerving in staatsdienst, verweerster ervan
gebruik maakte zoncler bedrieglijk opzet
noch oogmerk om te schaden, {laar zij te
goeller trouw hecft knnnen menen clat bedoelcl stuk rechtsge1Llig mocht gebrnikt
worden, clan wanneer het strijclig is te
verklaren dat een persoon die, om zich
een voordeel te ver:r,ekeren, gebruik maakt
van een stuk waarvan hij weet clat hct
vals is, zonder bedrieg·1ijk 011zet nocll oogmerk om te scllaclen handelt, en dan wanneer, door vast te stellen dat {le rechtsgellligheid van een stuk te goecler trouw
door de gebrniker ernm verkeenl is kunnen beoordeeld worden, de rechter het
bestaan niet vaststclt van de bcstamlcle-

:i\iallaux, aclvocaat-generaal.
(1) Verbr., 7 october 1957 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 99).
(2) Verbr., 22 october 1956 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 168) on 30 juni 1958 (Ar1·. rer/Jr., 1958,
biz. 880).

-37
len van de onoverkomelijke dwaling,
grand van rech tvaardiging :
Overwegende dat het bestreden arrest
de feitelijke elementen aanwijst waaruit
blijkt dat het door verweerster gebruikte
stuk een valselijk opgemaakt geschrift
uitmaakte en daarenboven de nadruk erop
legt dat verweerster de voorwaarden zelfs
niet had vervuld die in zekere gevallen
hadden kunnen beschouwcl worden als gelijk aan de voorwaarden, waarvan bedoeld stuk het vervullen tot doel had op
te nemen en vast te stellen;
Overwegende clat, na op die wijze de
vervalsing van de vastgestelde feiten bepaalcl te ltebben, de rechter in hager beroep uitdrukkelijk verklaart dat verweerster kennis had van de valsheid van
het geschrift waarvan zij gebruik heeft
gemaakt om deel te nemen aan examens
tot het bekomen van een staatsbetrekking
en om als agent van de Staat aangeworven te worden; clat hij alclus vaststelt
clut het vc>rvalst stuk gebruikt wercl met
het doel om zich een voordeel te verzekeren dat ~wnder een regelmatig stuk niet
kan bekomen worden;
Overwegende dat, alhoewel het alclus
vaststelt dat het stuk met bedrieglijk
opzet gebruikt werd, de rechter beslist
dat het niet bewezen is clat verweerster
het vals geschrift zou gebruikt hebben
met bedrieglijke opzet of met het oogmerk
om te schaden, en die beslissing steunt
op de beschouwingcn dat verweerster te
goeder trouw hatl kunnen menen clat het
geschrift waarvan zij de valsheid kemle
<r niettemin rechtsgelclig mocht aangewencl
en gebruikt worden >>, overwegende dat
het arrest, waarvan het clispositief aldus
op tegenstrijdige motieven gegroild is,
niet wettelijk gemotiveenl is en dat, door
aan te nemen dat verweerster te goeder
trouw had kunnen menen dat het geschrift niettemin rechtsgeldig mocht aangewencl en gebruikt worden, het bestaan
niet vaststelt van de onoverkomelijke
dwaling, grand van rechtvaarcliging;
Dat het middel dus gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat van onderhavig arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel; veroordeelt verweerster tot de
kosten.
15 september 1958. - 2° kamer. - Foorzitter en vcrslagr;e·ver, H. de Clippele,

raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijkluhlende concln8'ie, H. Paul Mahaux,
a c1 voca at -genera al.
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VERKEER. vVEaconE, ARTIKEL 16. VOORRANGEN. VooRRANG VAN DE llESTUUHDEH DIE OP EEN HOOFDWEG HI.JDT. 0GENBLIK WAAHOP DIE i'OORBANG WORDT YASTGESTELD.

De voo1Tang vwn cloorgang, toegelcend aan
cle bestu.unle-r (z.le op een hoofclweg
J'ij(lt, wonlt vastuestelcl op het ogenbU.lc,
waarop die bestuunler het lM'nispunt
nade·rt en n·iet op het ogenblilc ~vaarop
zich '/!(tclerhand een aanrij(Ung met een
wnde1· voe;·t-zdg voonloet (1). (Artikel 16

van de Wegcocle, zoals het van kracht
was, v66r het koninklijk besluit van
4 juni 1938.)
(VERBOYEN, T. DE TII{UYNE EN ANDEREN.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 25 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. vVat betreft de beslissing over de
vorclering van verweerster De Bruyne :
Overwegencle clat, in zover zij tegen die
beslissing is gericht, welke geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het vVetboek van strafvordering en welke
over een geschil betreffencle de bevoegclheicl niet wercl gewezen, de voorziening
niet ontvankelijk is ;
II. vVat betreft de beslissingen over de
publieke vorclering·en en over de vorderingen van de andere verweerders :
Over het miclclel, afgeleicl nit de schencling van de artikelen 195 en 211 van het
vVetboek van strafvorclering en 97 van de
Grondwet, cloorclat bet bestreden arrest,
na te hebben vastgesteld dat de kwestieuze
aanrijcling slechts te wijten was aan de
inhaalmanceuvre die eiser wilcle uitvoeren en aan de gebrekkige wijze waarop
deze door hem uitgevoercl werd, op
grand van deze enkele overweging en zoncler de feiten van de beschuldiging ten
laste van eiser gelegcl bewezen te verklm·en, beslist da t « de stelling van verclachte in zijn conclusies ter zitting van
het hof uiteengezet alle grand mist», en
dat het hager beroep derhalve ongegroncl
is, clan wanneer de regelmatige conclusies
van eiser precieze beschouwingen en micldelen aanvoerden, inzonderheid in verbancl met cle inbreuk door de burgerlijke
vartij Margaretha De Bruyne gepleegd op
(1) Verbr., 17 september 1956 (Arr. rerb1·.,
1957, blz. 2).

-38artikel 16 van de Wegcode, van aard om
de beslissing van bet hof te ontzenuwen
en te beinvloeden, zonder dat het bestreden arrest die beschouwingen en middelen beantwoordt of althans zonder dienaangaancle duidelijk en ondubbelzinnig
gemotiveerd te zijn, wat gelijkstaat met
een gebrek aan de motivering vereist
door de boger aangeduide wetsbepalingen :
Overwegende dat bij de in het middel
bedoelde conclusies aanlegger staande
hield dat hij geen enkele font beging,
meer bepaald geen inbreuk op artikel 21-3
van de vVegcode, daar hij, gebruiker van
een bromfiets, verplicht werd door de
font van de wielrijdster De Bruyne een
poging te doen om deze voorbij te steken
ten cinde een aanrijding te vermijden met
de nit de tegenovergestelde richting komende wielrijder Olaessens, en de font
van De Brnyne erin bestond plots v66r
hem nit een ondergeschikte weg de hoofdweg in dezelfcle richting op te rijden in
overtreding van artikel 16 van clezelfde
code en het ongeval alclns nitsluitend aan
die font te wijten is ;
Overwegende dat om de ten laste van
aanlegger gelegde betichtingen voor vaststaaml te houden, zoals de eerste rechter
had gedaan, het arrest verklaart dat de
stelling in de conclnsies van aanlegger
niteengezct in strijd is met de bestanddelen van de zaak en onder meer met de
getuigenissen van Whiteman en Olaessens en zij niet overeenkomt met de verklaringen van aanlegger zelf; dat het
daartoe vaststelt dat het ongeval plaats
greep op het rijwielpad van de Kapelsesteenweg, op een afstancl van elf meter
van de hoek van cUe steenweg en van de
Laaglandlaan waaruit het slachtoffer De
Bruyne kwam gereden, dat cUe wielrijdster goed op haar rechterkant was en dat
het ongeval slechts te wijten is aan het
feit dat aanlegger het slachtoffer won inhalen dan wanneer een fietser nit de tegenovergestelde richting afkwam, dat hij
zijn inhalingsmanceuvre slecht heeft uit<sevoerd met het gevolg dat hij de wielrijdster geraakt heeft;
Overwegende dat door de vaststelling en
van de door De Bruyne reeds v66r de
aanrijding op de hoofclweg afgelegde afstancl en van de omstandigheid dat zij
goecl haar rechterkant hield, het arrest
duidelijk heeft beslist dat, naar de
beoordeling van het hof van beroep, de
kwestie van de voorrang zich op de plaats
en ten tijde van de aanrijc1ing niet stelde ;
Dat het aldns cle conclnsies van aanlegger voldoende heeft beantwoord;
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende, met betrekking tot de beslissing over de publieke vorclering, dat

de substantHHe of op straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is;
Dat, met betrekking tot de beslissing
over de burgerlijke vonleringen, aanlegger geen bijzonder middel inroept;
.Om die reclenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
15 september 1958. - 2° kamer. - V001'zUter, H, de Olippele. Yerslaggever,
H. Belpaire. - Gelijk,lwiclencle conalttsie,
H. Paul l\1ahanx, advocaat-generaal. PleUe,rs, HH. Segers (van de Balie van

Antwerpen) en Ansianx.
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VOORLOPIGE HEOHTENIS. - VERWIJZING V'cY6R DE CORREC'J'IONELE RECH'l'BANK ONDER DE BANDEN VAN HE'J' AANHOUDINGSMANDAAT.
- VERZOEK OM VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. - GELDIGHEID VAN RET AANHOUDINGSMANDAAT NIET MEER BETWIS'l' KUNNENDE WORDEN,
De belclaagcle, v66,r cle C01'1'ecUonele
Techtbank oncle1' cle banclen van het ctanhonclingsmwnclaat verwezen, lean cle gelcUgheicl van cUt manclctat niet mee1· betwisten Ujclens het onclerzoelc van een
'VeTzoelc om voo1·lopige inv,r1iheiclstelUng (1): (Wet van 20 april 1874, art. 7.)

(NEEFS.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juli 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van artikel109 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreclen arrest het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van aanlegger verworpen heeft,
dan wanneer het bevel tot aanhonding op
18 febrnari 1958 bij verstek tegen aanlegger werd afgeleverd door de ondcrzoeksrechter, zonder dat het betekencl werd aan
de laatste woning van aanlegger en zoncler clat een proces-verbaal, opgemaakt in
aanwezigheicl van twee getuigen, vaststelt
of aanlegger zich al clan niet in die waning ophielcl, zoclat gemeld bevel tot aanhoucling onwettig is :
(1) VergeL verbr,, 26 september 1955 (B11ll.
en PAsrc,, 1956, I, 36) en de noot; 3 octobm·
1955 (.4.1'1', Ve1·br., 1956, blz, 58) en noot 2,

-39Overwegende dat aanlegger hager beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van
veroordeling gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Antwerpen;
Dat, bij toe11assing van artikel 7 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, hij een verzoek om voorlopige
invrijheidstelling heeft gericht tot de kamer, belast met de boetstrafl'elijke zaken,
van het Hof van beroeD te Brussel, verzoek waarop het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan;
Overwegencle dat blijkt uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan clat,
bij bevel van cle raaclkamer van de Reclltbank van eerste aanleg te Antwerpen op
16 april 1958 gewezen, aanlegger V<66r de
correctionele· rechtbank aldaar werd verwezen hoofdens de betichtingen cUe aanleiding tot gemelde veroordeling hebben
gegeven en zulks « onder de banden van
het aanhoudingsmandaat bij verstek verleend op 18 februari 1958 >>;
Overwegende dat door de verwijzing
naar de correctionele rechtbank het bevel
tot aanhouc1ing definitief geworden is, zodat de regelmatigheid ervan niet meer kan
worden be twist;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Flu overweg·ende, voor het overige, dat
de substantiele of OlJ straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
15 september 1958. -

26 kamer. -

1o II et openbaa1· minister·ie heeft sleohts
hoedan-i.ghe'icl om hoge1· beroep ·in te stellen terf6n een veroonleling 1veuens een
m·isd1·i:if waa1·van de vervolging u:itsltt·iteml awn de administraUe is voorbehouden zo de besUss·ing een bepnz.ing vnn
openba1·e orde sohendt (1). (Decreet van

Hi-17 augustus 17!l0, titel VIII, art. 1.)
2° Is niet regelmnUg gemot-iveenl (le beslissing (lie een beklnngcle ve1·oo1Yleelt
weuens een mis(lJ''ijf, zoncle•/' het voo1'hnnclen zifn vnn nl cle elementen vnn dit
1111iscl1"i:i.f vast te stellen (2). (Grondw.,

art. 97.)
(MOERS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
AR.REST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Over het micldel van ambtswege, scherrcling van artikel 79bis van de samengeschakelde wetten betrefl'encle de inkomstenbelastingen en van artikel1, titel VIII,
van het decreet van 16-17 augustus 1790 :
Overwegende dat, naar luid van artikel 79b'is van de samengeschakelcle wetten betrefl'ende de inkomstenbelastingen,
lle vervolgingen tot toepassing van de
boeten of van andere strafl'en worden uitgeoefeml op verzoek van de administratie
der directe belastingen;
Dat overeenkomstig arikel 1, titel VIII
van het decreet van 16-17 augustus 1790,
het openbaar ministerie nochtans bevoegcl
is om de wetsbepalingen die de openbare
orde aanbelangen in de vonnissen te doen
naleven;
Overwegencle clat waar het bestreden
arrest het hager beroep van het openbaar
ministerie ontvankelijk verklaart en aanlegger tot al de kosten van het hager
beroep veroordeelt, alhoewel dit beroep
op de schencling van clergelijke bepaling
niet stenncle, het arrest evengemelde
wetsbepalingen scllemlt ;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de clirecteur cler clirecte belastingen :
Over het midclel van ambtswege : schencling van artikel 97 van de Grondwet en

T'oor-

zitter, H. de Olippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - T'erslaggeve1·, H. Belpaire. - Gel'i,ikl·niclende oonolusie, H. Paul

Mahaux, advocaat-generaal.
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1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS EEN MISDRIJ~' WAARVAN DE VERYOLGING UITSLUITEND AAN DE ADMINISTRATIE VOORBEIIOUDEN IS. -HOGER BEROEP

VAN

HET

OPENBAAH

J'H:INISTER.IE,

-

VOORWAARDE VAN ONTVANKELIJXREID.
zo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
.A:RRESTEN. - STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN VEROORDELING. - VERZUIM RET
VOORHANDEN ZI,JN YAN i\L DE

ELE~fENTEN

RET JYIISDRI.TF VAS1' TE STELLEN. -

VAN

BESLIS-

SING NIET REGELniATIG GEl\IOTIVEERD.

(1) Verbr., 28 december 1896 (Bull. en
PAsrc., 1897, I, 51, en de conclusies van het
openbaar ministerie); 8 februari 1897 (ibid.,
1897, I, 88); 4 juni 1923 (ibid., 1923, I, 3·15);
7 februari 1924 (ibid., 1924, I, 289); R. JANS-

Le ministere public et les
po·u1'suites en matih·e de douanes et accises,

SENS DE Brs·rrrovEN,

blz. 28.
,

(2) Verbr., 8 april 1%7
blz. 669).

(117'1'.

Ye1'b1·., 1957,

-40van de artikelen 53 en 77, paragraaf 3,
van do samengeschakelde wetten betreffentle de inkomstenbelastingen :
Overwegende dat het bestreden arrest
de veroordeling van aanlegger steunt op
de artikelen fi3 en 77, paragraaf 3, der
samengeschakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen; dat naar luid van
artikel 77, paragraaf 3, de erin bepaalde
straffen gestelll zijn onder meer tegen al
wie, met het voornemen de belasting te
ontduiken, zich er van onthoudt de aangifte over te leggen clie hij moet verstrekken;
Overwegende dat het arrest het feit cler
betichting bewezen verklaart zoals in de
oorspronkelijke clagvaarcling aangohaald,
namelijk te Tienen op 7 mei 1957 geen
aangifte in cle inkomstenbelasting over
het dienstjaar 1956 te hebben onclerschreven;
Overwegencle dat, naardien het arrest
er niet op wijst clat aanlegger het voornemen had de belasting te ontduiken
wanneer hij er zich van onthield de vereiste aangifte over te leggen, het arrest
het voorlumclen zijn van een essentieel
bestan<ldeel van de te zijnen laste weerhouden betichting niet vaststelt; dat het
derhalve niet regelmatig gemotiveerd is
en clienvolgens artikel 97 van de Grandwet schendt;
Om die retlenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van onclerhavig arrest op de kant van de vernietigde
beslissing zal gemaakt worden; stelt de
helft der kosten ten laste van cle administratie van financien en laat de overige
helft ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
15 september 1958. - 26 kamer. - Voorzittcr, H. de Clippele. Vcrslaggcvcr,
H. Neveu. GcUjkluiclcnclc concl7t8'ic,

H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
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1°

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK. VERKLARING TOT IIOGER BEROEP DOOR EEN :IIIANDATARJS AFGELEGD. :i\'IANDATARIS DIE VAN
EEN BI.TZONDERE YOLMACHT NIET DOET BLIJKEN. NlET-ONTYANKELI.JKHEID.

(1) Verbr., 3 juni 1947 (A·n·. T'erbr., 1947,
blz. 184 en de noten 1 en 2); 20 febrnari 1950
(Bull. en PASIC., 1950, I, 437); 8 november 195·~
(ibid., 1955, I, 199).
(2) Verbr., 17 juli 1952 (Bull. en PAsic., 1952,
I, 754), 17 november 19M (Arr. Yerbr., 1955,

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. -- S'l'RAFZAKEN. HOGER
BEROEl'. AANDUIDlNG VAN DE BEPALINGEN
B!GTREFFENDE DE YORMEN YAN RET HOGER BEROE!'. AANDUIDlNG NIET YICREIST.

1° BuUcn het geval wnarin cle vcrlclcwiug
tot ho(Je·r bemcp ctj(Jelegcl is ·in tt.itvoering va.n een b·ijzonrlcre volmacht cUe
reecls b'ij rle st·uklcen van rle 1'eohtsplc.!Jinu ·reuelmctti{f gcvoe{frl is (1), ·is n-iet
ontvnnkeUjlc het hager be·roep ·in naam
'/Jan rle bct-ichte tcuen een vonn·is van
ile politie·reohtlmnk lngestelcl cloo1· cen
mnnclnta'l'is rlie awn rle urifjier rle volmaoht o·ve1·eenlcomsUg clcwelke h-i:i hrmclelt niet ove·rhancligt (2). (Wetb. van

strafv., art. 174, 203 en 204; wet van
21 mei 1955, art. 1 en 2.)
2° De ·vonnissen en. nrresten floor rle reohter ·i-n bc·J·oetJ -in stntfznlcen uewezen,
moctcn rle annclu:irUng vnn ile wetsbepctUnuen betrejjencle cle vonnen vctn het
lio{fel' beroep n·ict ·i:nho·u.clen, zelfs wannee1· het hor1e1· bemep n·ict ontvanlceli:ilv
wonl{ q;erklanrrl (3). (Gronclw., ar,t. 97.)
(AN'l'ONHlSEN, '1'. STEVENEYE.)
ARREST.

HI<Yr HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 12 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door cle Correctionele Rechtbank
te Antwerpen ;
Over het micldel, afgeleicl uit de schencling van dP artikelen 97 van de Grondwet, 172, 17.! en 203 van het Wetboek van
strafvorclering, doorclat het bestreden vonnis het hoger beroep niet ontvankelijk
verklaart omclat het op 15 februari 1958
door een bijz6nc1ere gemachtigde werd ingestelc! en c1at de volmacht slechts op
17 februari 1958 ter griftie van de politierechtbank werd overgelegcl, clan wanneer
het recht van beroep door de artikelen 172
en 203 van het Wetboek van strafvorclering wordt geregelcl, wetsbepalingen aau
r1e vereisten waarvan wercl volclaan, en
clan wanneer het bestrerlen vonnis niet
aanwijst op groncl van welke wettelijke
voorschriften becloelc1 hoger beroep als onregelmatig zou dienen lleschouwcl te worden :
Overwegencle dat het bestreden vonnis
vaststelt clat cle verklaring tot hogor beroep tegen het vonnis van cle politierechtbiz. 174) en 24 februari
biz. 444); verge!. verbr., 8
1953, biz. 203).
(3) Verbr., 22 juli 1955
biz. 957) en de noot; 25
1957, biz. 614).

1958 (ibid., 1958,
october 1952 (ibid.,
(A1'1'. T'erb1·., 1955,
maart 1957 (ibid.,
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bank door i\1"" De Meyer op 15 februari
1958 werd afgelegd en dat deze advocaat,
die verklaard had drager te zijn van een
volmacht, nochtans dit geschrift slechts
op 17 februari 1958 ter griffie van cUe
rechtbank overgelegd heeft;
'Overwegende dat, buiten het geval
waarin de advocaat handelt in uitvoering
van een bijzondere en schriftelijke volmacht die reeds bij de stukken van de
recbtspleging regelmatig gevoegd is, de
verklaring van een advocaat die in naam
van de betichte tegen een vonnis van de
politierechtbank boger beroep instelt zonder de volmacht overeenlwmstig dewelke
hij handelt aan de griffier te overhandigen
om hem toe te laten !ile ann de aangifte
vast te hechten, geen geldig hager beroep
ui tmaakt ;
Overwegende, inderdaad, dat nit de artikelen 174, 203 en 20± van het Wetboek
van strafvordering ~ die eerste twee artikelen gewijzigd !ilijnde door ae artikelen 1 en 2 van de wet van 21 mei 1955, volgt dat, im1ien bet hager beroep door
een bijzondere gemachtigde ingesteld
wordt, de bijzondere volmacht gegeven
nan de persoon cUe het beroep instelt en
die niet reeds bij de stukken van de
rechtspleging regelmatig gevoegd is bij de
verklaring tot beroep client gevoegd te
worden op het ogenblik zelf waarop de
aide die de verklaring tot boger l1eroep
inhoudt wordt opgestelcl;
Overwegencle dat het vonnis, melding
maakt van de wetsbepnlingcn die de niet
nageleefcle rechtsvormen voorschrijven, alhoewel de rechter die uitclrukkelijk vaststelt dat de door de wet voorgeschreven
rechtsvormen om een beroeu in te stellen
niet werden nageleef<l, nochtans niet gehouden is, bij ontstentenis van conclusies
desaangaande, de beslissing waarbij het
het beroep onregelmatig verklaard wordt
ov een andere wijze te rechtvaardigen;
Da t het midLlel niet kan aangenomen
worden;
En overwegemle, voor het overige en in
7.over de voorziening gericht is tegen de
beslissing gewezen over de publieke vordering, dat de substantiele of op straf van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en da t de beslissing
overeenkomstig de wet is;
Om die rcclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt annlegger tot de kosten.
15 september 1958. -

ze kamer.

- T'oorde Clipvele,
randsheer waarnemend voorzitter. - GeUjlcl·widende oonolusie, H. Paul Mahaux,
ndvocaa t-generaal.
zitter en ·verslnggever, H.

2"

KAMER. -

15 september 1958

DUIVEN. ~ VERPLIOHTING ELKE REISDUIF
YAN EEN RING TE YOORZIEN. WET YAN
24 JULI 1923, ARTIKEL 5. - BEPALING ZON·
DER TOEPASSING OP ((!'lEPERS ll,

De bepftUng vnn n·I'Ukel 5 vwn de wet vnn
24 j·u.U 1923, l1/.idens wellce ellce reisdu:if moet voo1·zien Z'ijn vnn een ring
nnar het ojfioieel model, a.jgeleve·nl door
cle toegelaten nationale bond is niet van
toepassing OtJ « piepers ll he't is te zeggen fluifjes die nag niet lcunnen vliegen.
(PROOUREUR DES KONINGS TE GENT, T. BENOOT.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 15 manrt 1958 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
Over beide middelen afgeleid, het eerste
nit de schending van de artikelen 5 e~
10 van de wet van 24 juli 1923 ter bescherming van de militaire duiven en ter
beteugeling van het nanwenden van duiYen voor bespieding, doordat het bestreclen vonnis beslist clat een duif die belwort tot het ras van de reisduiven, doch
niet is O]Jgeleid voor de kmnpvluchten
of de reis, een hokcluif kan zijn en alsdan niet dient geringd, en doordat de
rechtbank aldus voorhoudt dat een duif,
behorende tot het ras van de reiscluiven,
slechts client geringd als deze duif bestemcl is om aan kampvluchten cleel te
nemen of te reizen, terwijl de wet van
24 juli 1923 clergelijk onderscheid niet
maakt maar wel integendeel, volgens
deze wet, dienen geringd te worden de
duiven geschikt om te reizen, hetzij omdat zij behoren tot het ras van de reisdniven (afgericht ofwel niet, bestemd om
afgericht te worden ofwel niet), hetzij
omdat zij - zoncler tot het ras van de
reiscluiven te behoren - de bestemming
en bijzondere opleicling van het ras van
de reisduiven gekregen hebben; het
tweecle : nit de schending van de artikelen 5 en 10 van evengemelde wet van
24 juli 1923 en 6 van het koninklijk besluit van 6 juli 1927 houdende vnststelling van controlemaatregelen inzake uitvoering van dezelfde wet, doordat het
bestreden vonnis nit artikel 6 van voormeld koninklijk besluit, dat voorschrijft
dnt de houders van reisduiven binnen de
twee maand na de geboorte van de duiven het signalement van die cluiven moeten inschrijven, gaat afleiden dat de
reiscluiven niet dienen geringd v66r de
leeftijd van twee maand, wat noch door
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voormclcle wet van 24 juli 1923, noch door
voormelcl koninklijk beslnit van 6 juli
1927 wordt gezegcl, gezien bedoelcle termijn van twee maancl enkel het signalement van de dnif betreft :
Overwegende clat artikel 5 van de wet
van 24 jnli 1923 bepaalt clat << elke reisduif moet voorzien zijn van een ring naar
het O'fficieel model, afgcleverd door de
toegelaten nationale bond ll;
Overwegende dat hct bcstreclen vonnis
in feite vaststelt « dat het piepers betrof,
het is te zeggen duifjes die nog niet
konden vliegcn en die met moeite konden
lopen ll;
Overwegende dat die feitelijke vaststelling de toepassing van evengemelde
wetsbepaling uitsluit daar dergelijke
dnifjes alleszins nog geen reiscluiven zijn;
Dat de grieven tegen andere motieven
van het vonnis ingeroepen derhalve van
elk be lang ontbloot zijn;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening en laat de kosten ten laste van de
Staat.
15 september 1958. - 2" kamer. - VooJ'zUter, H. de Clippele. Verslc~[J[JCVC1',
H. Neveu. Gelijlclnhlencle concl1tsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
PleiteT, H. Van Leynseele.

2e

KAMER. -

15 september 1958

1° BEVOEGDIIEID. -- STRAFZAKEN. ARREST VAN DE KAME!~ VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING DAT DE BETICHTE VAN EEN vVANBEDR.IJF NAAR DE CORRECTIONELE RECHTRANE:
VERWlJST EN ZIJN CONCLUSIES AFWIJST DIE
STAANDE HOUDEN DA1' DE BEVOEGDE RECHTSMACHT VAN WIJZEN RET HOF VAN ASSISEN IS.
AR·REST NlET GEWEZEN OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHT!cN.

z-iening bestreclen worflen het ctrrest van
fle Kamor van inbesch'lf.lcligingstelling
flnt de betichte vnn een tva:nbeck'ijf 1Wfl1'
de correctionele ?'echtbank ve·n.v-ijst, clwn
1Det·Jwec1' cUt arrest fle concZ.Zts'ies vnn
de bet-ichte aj1vijst il1e staa:nde lvielclen
cTat fle 1Je1!0e{!fle 1·echtsmacht vctn 1v'ijzen
het hof vnn assisen is en niet cle cor1'ect-ionele 1·echtbnnlc (2). (Wetb. van

strafv., art. 416.)
(WILLION EN CONSORTEN, 'f. VAN l\IOERKERKE.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet 011 het bestreden
arrest, 011 17 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroen te Gent, kamer van inbesch ulcligingstelling;
Overwegencle clat gemeld arrest de beschikking Yan de raaclkamer bevestigt
waarbij de drie aanleggers naar cle correctionele rechtbank verwezen werclen om
zich te verdecligen tegen de betichting van
e01·roof, en de conclusies afwijst waarbij
aanleggers staande hielclen dat het hof
van assisen alleen bevoegd is om van de
zaak kennis te nemen;
Overwegende clat clit arrest voorbereidend en van onderzoek is ; dat het niet gewezen werd over de bevoegdhcicl van de
onderzoeksgerechten; clat derhalve, gelet
op artikel 416 van het Wetboek van strafvorclering, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
15 september 1958. -

ze kamer. -

VOO'I'-

zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slagrteve·r, H. Neveu. - GeU.ikl1tiflenfle conclusie, H. Paul

Mahaux, advocaat-generaal.

2° VOORZIENING IN VERDREKING.TERMIJN, STRAI<'ZAKEN. ARREST VAN
DE KA'i'>IER VAN INBESCHULDIGINGS'l'ELLING. ARREST DA1' DE BETICHTE VAN EEN WANREDRIJ~·
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWIJST EN CONCLUSIES AFWI.TST DIE DE BEYOEGDHEID VAN DIE RECHTSMACH'l' VAN WIJZEN
BETWIST.
0NMlDDlcLLIJKE VOORZIENING
NIE'r ONTVANKELI.JK.

2e
1°

16 september 1958

INKOMSTENBELASTINGEN.
DEDRI.JFSBELASTING. BEDRIJFSONKOSTEN.
AFTREKKING VAN DIE ONKOSTEN VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN AFHAl'iKELI.JK VAN HET
BEWI.JS, DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, VAN
HUN WERKELIJKHEID EN VAN HUN BEDRAG.

1o Is geen over cle bevoegclheirl van cle
onclerzoelvsge1·echten getvezen besUssing,
het cwrest van cle lca-mer vnn ·inbeschu.lclig·ingstelling clnt cle bet-ichte van een
1Vanbeflr·ijf nacw cle correct-ionele 1'echtbanlc vertvijst, tv·ijl het cle concl1tsies
vcL'It cle bet-ichte aftvijst cUe stnancle
lvielflen clat cle bevoegfle rechtsmacht
vnn w·ijzen het hot van assisen is (1).
2o Kan niet floor een onmiclcleUjlce voor-

KAMER. -

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. WI,JZIGING VAN DE
AANGH'Tlo DOOR DE ADJ\IINIS'l'RATIE. ADJ\II-

(1). en (2) Verbr., 22 januari 1951 (A·n·.
Verb1·., 1951, biz. 274) en de noot; zie ook
verbr., 5 maart 1951 (ibid., 1951, blz. 379) en
noot 2.
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NISTRATIE BIJ DE BELASTBARE GRONDSLAG EEN
SOM INSLUITENDE DOOR DE BELASTINGPLICHTIGE, TEN TITEL VAN BEDRIJFSONKOSTEN, IN
JIHNDERING GEIJRACHT VAN 'ZIJN llELASTBARE
INKOMSTEN. AARD VAN RET OP DE ADMINISTRATIE IJERUSTEND llEWIJS.

3°

INKO:M:STENBELASTINGEN.
WIJZIGING VAN DE AANGIFTE DOOR DE AD~II
NISTRATIE. FISCALE COMMISSIE. RAADPLEGING FACULTATIEF VOOR DE AD~liNISTRATIE.

1° De belasUngplicht1ge cl'ient cle werlceUflche-icl en het beclrug van cle becl1'·i.ifsonlcasten te 1·echtvnanligen ·wellce hij in
z'i,in nangifte in mincle·r·ing vcm zijn
b'i'ltto-inlcomsten b1·engt (1).
2° Wnnnee1· cle aclm;in·istrat-ie cle aangifte
vwn een belasUngpUchf'ige w·ijzigt rlaa1·
b'ij cle belastbnre granclslag een sam in
te sl1titen cUe, in rleze aangifte, in nvinclering wenl geb1·acht van cle bruto-·inlcomsten ten Utel vcm berlrijfsonlcasten,
levert zij het betoifs haar cla01· cle wet
opgelegcl rlaar te bewi,izen clat clie belasUngpUcht-ige in gebrelw bU.ift cle wer7celif7clwirl at het becZ1·ag van rUe anlcasten
te rechtvaanl'igen.
3° Het 1·aaclple,qen vwn cle fiscale commissie voa1·zien bi.i a1·tilcel 55, pamgraaf 3,
vcm de samengeschalcelrle wetten betrettencle cle inlcamstenbelastingen vaa1· het
r1evnl clat cle belnsUngplichUge verJclaart clat hi.i niet alclcaaHl rtaat met
het cijfer van cle clao·r cle cul1ni:nistmtie
vaargestelcle wi.iziging van cle verlclaring, ·is vao1· cleze lnatste facnltat'ief (2).
(HERMANN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
,arrest, op 12 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 55 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen eensdeels, doordat het bestreden arrest de ambtshalve aanslag geldig verklaart, dan wanneer aanlegger
alle vereiste inlichtingen verstrekt had,
anderdeels, doordat het arrest bepaalt dat
het bewijs van de overbelasting op aanlegger berust, dan wanneer de bewijslast
op de administratie berust :
(1) Betreffende de aftrekking van de bedrijfsverliezen, raadpl. verbr., 11 october 1956
(A1·r. T'm·b?•., 1957, blz. 83) en 27 mei 1958
(ibid., 1958, blz. 764).
(2) Verbr., 11 april 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 983).

Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
vaststelt dat llet supplementaire aanslagen geldt, op wijziging van de aangifte
en niet van ambtswege ;
Dat dit onclercleel van het middel in
feite niet opgaat;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat, na er op gewezen te
hebben dat cle betwiste aanslagen op wijziging van de aangifte gevestigd zijn en
clat die wijziging gegrond is op de verwerping van twee bedrijfsonkosten, het
bestreden arrest eensdeels beslist dat de
bewijslast omtrent de onkosten altijcl op
de belastingplichtige berust, anderdeels
vaststelt dat hij dat bewijs niet heeft
geleverd;
Overwegende dat de belastingplichtige
de werkelijklleid en het bedrag van de
bedrijfsonkosten client te rechtvaardigen,
welke hij in zijn aangifte in minclering
van de bruto-inkomsten brengt;
Overwegencle dat wanneer de administratie bewijst dat clergelijke rechtvaardiging niet gebracht werd, zij de aangifte vermag te wijzigen door bij de aangegeven belastbare inkomsten het beclrag
te voegen van de aldus onreclltmatig in
minclering gebrachte sommen;
Dat zij hierdoor het haar bij de wet
opgelegcl bewijs levert in geval van wijziging van de aangifte;
Dat het tweede onderdeel van het middel niet kan ingewilligd worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 55 van de samengeschakelde wetten, doordat llet bestreden arrest ten onrechte gewaagt van artikel 55, paragraaf 2, lid 1, cler samenscl!akeling van 1943, dan wanneer het
hier artikel 55, paragraaf 3, van de samenschakeling van 1948, betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest
het na ar l!et recht juiste principe stelt
dat het raadplegen van de fiscale commissie voor de administratie facultatief
is;
Dat het zonder belang is dat het arrest dat principe gesteund heeft op paragraaf 2 van artikel 55, overeenkomstig
de samenschakeling van 1943, dan wel op
paragraaf 3 van hetzelfde artikel, overeenkomstig de samenschakeling van 1948,
daar beide bepalingen eensluidend zijn;
Dat het middel derhalve niet kan aangenomen worden;
Over het derde en het vierde middel,
het derde, afgeleid hieruit dat waar het
gaat over de huurgelden het arrest ten
onrechte bepaalt dat deze 9.000 frank beliepen, clan wanneer uit de stukken
blijkt clat deze 9.620 frank bedroegen, het
vierde, afgeleid hieruit dat het arrest
ten onrechte beweert clat aanlegger geen
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vergelijking maakte met het zakencijfer
van het vorig jaar, dan wanneer znlks
geen zin had, daar in 1944 een abnormale
toestancl heerste :
Over·wegende dat die millclelen de wetsbepalingen niet aanduiden welke zouden
gesellonden zijn; dat die aanc1uic1ing op
straffe van nietigheicl vereist is bij artikel
14 van de wet van fi september 1895,
zoals bij artikel 1 van de wet van 23 jnli
1953 vervangen;
Dat die middelen derhalve niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot cle kosten.
16 september 1958. - 2° kamer. - TToorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slarme·ver, H. Neveu. - Geli:ikl·wiflenrle conclns-ie, H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van

Leynseele.

l"

13 september 1958

1° ARBEIDSONGEVALLEN. ~ KEus VAN
DOK'l'ER EN VAN A"01'HEKER.- KEUS AAN HET
SLAOHTOB'FER TOJGB!ciiORENDE. - UITZONDERING.

2° ARBEIDSONGEVALLEN. SLACH'l'OFFER

REOHTER

HET RECHT

ERKEN~

NENDE DOKTER EN APO'l'HF..KER TE KlEZEN. BEDRI.TFSHOOFD OF VERZEKERAAR NIET BEWEERD HICBBENDE DA'l' Die FEITEU,JKE VOOTIWAARDEN VEREIST OM AF 'l'E WI.JKEN VAN HE'l'
PRINCIEP DAT HET SLACHTOFFICR OVER DIE
KEUS BESCHIK'l' AANWEZIG WAREN. - RECHTEH NIE'l' VERPLICHT VAST 'IE STELLEN DAT DIE

VOORWAARDEN NIE'l' AANWEZlG ZIJN.
1° Het slachtofjer vnn cen arbcidsonucval,
voorzien b·i:i de rloor het lcon·inlcl-ij 7,;
besln1t van 28 september 193.1 samcnffCschakelde wet ten, heeft rle ke-ns ·van
rlokter en vnn rttJothelccr, tenz-ij het bed·J·ijfshoofd of rle ve1·zelcernwr bew·ijst
rlat 7/:ij, 'l/:itsluitencl to zi:inen lnste, een
rlienst vnn mefl-ischc, fnrma.centische
en 1>erplertinrJszo·rgen intJestelrl heeft,
a.lsook het besta.rm hetz-ij van een melflinu van fleze rUenst In een berlin.(! van
het 1.Ve·r7.:7w.Iwreule-ment, hetz-i:i van een
bi;i.<Jonrle1· berl-in{! van rle arbeiclsovereenluomst het·welk tot uevolr! heett awn fle
rM'beirler rUe lcnns te ontnemen (1) (2).

Commentai·re legislatif de la loi
du ;Ej. decemb·re 190S, nr ()2; DELARUWIERE en
NAMECHE, Accidents rlu tmvail, nr 226; verbr.,
21 maart 1907 (Bull. en PASIC., 1907, I, 165).
(2) Lid 2 van artikel 3 van de samengeschakelde wetten is gewijzigd geworden door arti(1)

te !loen over rle veruoerlinrJen arm het
slnchtoffer van een arbeirlson[fevnl ver8chu.l!l-irJrl krachtens rle b-i:i het koni/17,:lij k besl'/1-it ·pa.n 28 september 1931 samenueschal,;elfle wetten of o·ver de cis
tot her.<Jiell-i-11!! van de verqocrlinuen, nan
llet slachtoffer het ·recht erkent een
rlokter en een apotheker te kiczen, hceft
rle ve·rplichUny niet -in .zi:in besli.ss·Lnr1
de af'weziyhe-irl vast te stollen vnn flo
feUeUjke voorwaa,}'(len ve1·eist om af te
1.oijken van het princiep dat het slachtoffer over rlerrJeU:ike kc'l/ s besch'ikt,
-wnnnee1· 71 et berl1'i:ifshoofrl of de ve·rzekeraa:r noeh nan_qeborle·n heeft te bewi:izen, noah z·elfs beweerrl heeft rlat rlie
'VOo·nvannlen nnn·J.oe.<eit! waren.

(« CAISSE COMMUNE D' ASSURANCES DES CHARBONNAGES DU COUCHANT DE .MONS >>, '1', VERTRUGNO.)

KAMER. -

AAN HE'l'

(Samengeschakelde wetten bij konink·
lijk llesluit van 28 september 1931,
art. 3, lid 2.)
2° De ·rcchter rUe, ueroepen om 'U.1tsp·raalu

CoPPYN,

AR-REST.
HET HOF; - Gelet O!> het llestret1en
vonnis, op 20 februari 1957 in hoger heroep
gewezen door de Reehtbank van eerste
aanleg te Bergen;
Over het middel, ufgeleid uit de scherrcling van de artikelen 3, inzonderheid 3,
lid 2, van de wet van 24 december 190?.
betreffencle de vergoecling van de schade
voortsprnitende uit cle arbeitlsongevallen
en van de wijzigemle wetten door het koninklijk besluit van 28 september Hl3l samengeschakeld, 6 van llet Burgerlijk Wetboek en 97 van cle Gronclwet, doordat het
bestreden vonnis verklaarcl heeft dat de
aanlegster niet gerechtigcl was te cloen
zeggen clat er geen aunleiding toe bestond
om tot de door de verweerder gevorderde
heelkundige bewerking over te gaan, en
cla t deze gegTond was in zijn aansprnak
zelf te beslissen zich aan dit operatief ingrijpen te onderwerven en, bovendien, beslist heeft dat het risico van de operatie
« een gevolg van het ongeval was zoals clit
het geval zou zijn voor de gepuste behandeling door de gewoncle gekozen OD aancluiding van gekende geneesheren en heelmeesters die het recht hebben in Belgie
de geneeslnmde uit te oefenen en die de
gewonde gekozen heeft >>, daardoor bedoelencl clat de verweerder zich mocht laten
kel1 van de wet van 17 juli 1957, luidens welke
« het slachtoffer wiens toestand behandeling in
een ziekenhnis vereist, kan noch de verplegingsdienst, noch de medische en farmaceutische dienst kiezen >>. De wet van 17 juli 1957
was nochtans niet toepasselijk ten deze, het
geschil haar inwerkingtreding voorafgaande.
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!let wildc, de aanlegster gellouden blijvencl tot het clragen van de behandelingskosten en van de risico's van gebeurlijke
verergering welke de behandeling impliceerde, zonder vast te stellen dat hct bedrijfshoofd of de aanlegster niet uitsluitcnd te zijnen laste een dienst van meclische, farmaceutische en verplegingszorgen had ingestcld of dat de tussenkomst van een vrij gekozen geneesheer
zich wegens de omstandigheden opdrong;
clan wanneer, al heeft de getroffene van
een arbeidsongeval het recht een nuttige
lleelkunclige !Jewerking te vorderen voor
zoveel zijn !Jesluit niet bedrieglijk is, de
kosten van dergelijke behamleling verricll t door de gem~esheer of de geneeslleren vrij gekozen door de getroffene en de
mogelijke weerslagen die zij op de toestand van deze laatste kan meebrengen
slechts ten laste vallen van !let !Jeclrijfshoofd en van de arlJeiclsongevallenverzekeraar onder de voorwaarde dat een van
deze niet uitsluitend te zijnen laste een
dienst van medische, farmaceutische of
verplegingszorgen heeft ingesteld, of dat
de medewerking van een vrij gekozen geneesheer zich wegens de omstandigheden
opdringt, waaruit volgt dat de !Jestreden
beslissing al de gevolgen van de op de verweerder, door de door hem gekozen geneesheer, verrichte overatie ten laste van
aanlegger niet mocht leggen, zonder van
ambtswege 011 het bestaan te wijzen van
de ene of de andere der hierboven vermelcle voorwaarden, die de onenbare orde
betreffen :
Overwegencle dat tle vonlering, wegens
verschijning van nieuwe pijnen, door de
verweercler ingestel!l, tot de herziening
strekt van de beslissing die op 8 november
195± gewezen wenl door de scheidsrechterlijke commissie van de aanlegster en
welke over de vergoeding van de schade
door de verweerder geleden ten gevolge
van een arbeidsongeval uitspraak deed;
Overwegende dat, de scheidsrechterlijke
beslissing wijzigende gewezen op gezegde
eis tot herziening het bestreden vonnis,
na gereleveerd te hebben dat het verdwijnen van de pijn een noodzakelijkheid is
die zich ovdringt wanneer er een geneesmiddel bestaat, beslist clat de aanlegster
het recht niet heeft zich te verzetten tegen de heelkundige operatie gevorderd
door de verweerder die het recht heeft
zelf te beslissen dat hij zich aan de heelkundige behandeling onderwerpt;
Overwegende dat nit de conclusies van
partijen blijkt dat v66r de rechter over
de grond nocll staamle gehouden noch
zelfs aangevoerd werd dat het beclrijfshoofd van verweerder of de aanlegster, de
verzekeraar, uitsluitend te zijnen laste
een clienst van medische, farmaceutische
en verplegingszorgen had ingesteld en,

zoals artikel 3, lid 2, der samengeschakelde wetten van 28 septemlJer 1UB1 !let
voorziet, daarvan melding had gemaakt
in een bijzonder beding van het werklmisreglement of zulks door een bijzonder lJeding van de arbeiasovereenkomst had
voorzien;
Overwegende dat krachtens artikel 3,
lid 3, van voormelde wetten, het slachtoffer van een arbeidsong·eval, principieel
de kens van dokter en van apothel,er
heeft; clat het bedrijfshoofd of de verzekeraar, overeenkomstig artikel 2, het lJewijs
moet leveren van het bestann van ePn
dienst van medische, farmaceutische en
verplegingszorgen uitsluitend te zijnen
laste ingesteld, alsook van het bestaa n
hetzij van een melding in een bijzonder
beding van het werkhuisreglement, hetzij
van een bijzonder heeling van de arbeidsovereenkomst, welke tot gevolg heblwn
aan de arbeider de keus van dokter en
van apotheker te ontnemen;
Overwegende dat, vermits uit de conclusies van de partijen blijkt dat de aanlegster noch clit llewijs aangeboden had, noch
zelfs beweerd had dat de door artikel 3,
lid 2, vereiste feitelijke voorwaarden aanwezig waren, cle rechter de verplichting
niet had van ambtswege in zijn beslissing
vast te stellen dat dergelijk bewijs niet
geleverd was;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
18 september 1958. -1• kamer.- Yoo·rzitter, ·H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslar![!eve·r, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlclu:idende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaaL - Pleiters, HH. Si-

mont en Pirson.
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ONROEREND BE3LAG, -

ON-

VERDEELD AANDEEL VAN DE SCHULDENAAR. -

zo

VERBOD VAN BESLAG VOOR DE KAVELING OF
VERKOPING. ~ VERBOD NlET TOEPASSELIJK ZO
AL DE EIGENAARS IN HET ONVERDEELDE HOOFDELI,JK VOOR DE SCHULD MOETEN INSTAAN EN
ZO DE INBESLAGNE}fiNG TEN LASTE VAN IEDER
VAN HEN VERVOLGD WORDT.
BESLAG. - ONROERJ<:ND BESLAG. - OxVERDEELD AANDEEL VAN DE SCHULDENAAR. VERBOD VAN BESLAG YOOR DE KAVELING Ole
VERKOPING. - BESLAG VERVOLGD TEN LASTE
VAN DIE ENKELE SCHULDENAAR. - VERDOD
TOEPASSELIJK ZELFS ZO BE ANDERE EIGENAAR.S
IN HET 0:\'VERDEELDE HOOFDELIJKE MEDE•
SCHULDENAARS ZIJN,

-46-

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 2 en 27 van de
wet van 15 augustus 1854 over de gedwongen onteigening, doordat het bestreden arrest het bevel geldig heeft verklaarcl dat op 22 juni 1953 betekencl werd
aan Henri Gaia, eigenaar in het onver-

deelde met ZIJn zoon Jacques van het
onroerend goed waarvan de inbeslagneming vervolgd was, om reclen dat Jacques
Gaia hoofclelijk met zijn vader ten opzichte van de beslagleggende schuldeiser
gehouden was; dan wanneer, ware zelfs
aangenomen dat de bepaling van artikel 2
cler wet van 15 april 1854, die verbieclt
een onverdeeld aandeel v66r kaveling of
verkoping van het onverdeeld goed in beslag te ncmen, niet toepasselijk is op de
schuldeiser jegens wie al de eigenaars in
het onverdcelde gehouden zijn, nochtans
vereist wordt, opdat de inbeslagneming
geldig weze, dat zij tegen al de eigenaars
in het onvercleelde zou vervolgcl worden,
en dat bijgevolg, het voorafgaanclelijk
bevel, dat, zodra het overgeschreven is,
de eerste daad van uitvoering uitmaakt,
aan al de eigenaars in het onverdeelde en
niet enkel aan een van hen zou betekend
worden;
Overwegencle dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de verweerclers Henri Gaia en zijn zoon
Jacques Gaia, enerzijds,
hoofdelijke
schulclenaars waren jegens verweerder
Bergmann, en, anderzijds, gemeenschappelijke medeeigenaars van een onroerend
goed te Rixingen gelegen ; da t Bergmann,
op 22 juni 1953, aan Henri Gaia alleen
een aan de inbeslagneming van dit onroerend goecl voorafgaanclelijk bevel heeft
doen betekenen, bevel dat op 26 juni 1953
overgeschreven werd; dat de procesgenoten Gaia op 7 juli 1953 voormelcl onroerend goed aan de aanlegster verkocht
hebben; dat de verweerder Bergmann op
21 december 1953 het onroereml goed in
beslag heeft genomen en op 27 januari
1954 de rechtspleging tot gelcligverklaring
van de inbeslagneming heeft ingestelcl;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
de beslissing van de eerste rechter hervormend, beslist dat het bevel van 22 juni
1953 geldig is, Jacques Gaia hoofclelijk
met zijn vader gehouden zijnde tot betaling van de schulcl jegens Bergmann,
en dat de verkoop na de overschrijving
van het bevel gesloten nietig is, doch
enkel voor zoveel hi.i de onvercleelde
rechten van Henri Gaia in het onroerend
goecl tot voorwerp had ;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 15 augustus 1854 op algemene wijze
beschikt dat de schuldeiser de onteigening
kan vervolgen namelijk van de onroe-

(1) MAroN, Dictionnah·e, yo Exp1•opriation
forcee, nr 2; Repe1·t. prat. cl1·. belge, yo Saisie
irnmobilie1·e, urs 163 en 169; PLANTOL en RrPERT,
bd. VII, nr 806. Contm : MARCOTT¥, Tmite de
l' expropriation fm·cee, bd. I, n 1' ' 37 en 75;
MARTou, De l' expropriation jo1·cee, bd. I,
nr 125.
(2) MARCOTTY, Tmite de l' exzn·ozn·iation for-

cee, bd. I, nr 70; MARTOU, De l'exprop?"iClt·ion
forcee, bd. I, nr 113; BRAAS, Yoies d' exeMttion,
blz. 309, noot 3; Repert. pmt. dr. belge,
yo 8C£isie iJn?nobilii31'e, nr 162.
Over het onderscheid, te c1ien opzichte, tussen het bevel zelf en zijn overschrijving, zie
ScnrcKs en VANISTERBEEK, T1·mite jo1·mulaire cle
zn·atique notariC£le, bd. VI, blz. 354, noot 3.

3°

BESLAG.- ONROEREND BESLAG.- 01'ERSOHRIJVING VAN EEN AAN DE INBESLAGNEJYIING
VOORAFGAAND BEVEL. ~ DAAD VAN GEDWONGEN
TENUITVOERLEGGING. GEVOLG.

1 o ArtUcel 2, Ua 1, van de wet ave;· cle
geclwongen onte·igening, clat aan cle tmrsoonlij ke sch1llcleise;- van cle sch~tlclenaar
ve·rb·ieclt het onvenleelcl aancleel vcm
cle.c~:e laatste in een onroe;·encl goecl ·in
beslct[! te nemen v66r cle lcaveUng of
ve;·Jvoping, is n·iet toepnsseUjlc wanneer
al cle eigmwa;·s ·in het onvenleelcle hoofclelijk voor cle sc/Htlcl moeten ·instaan en
·wwnneer de sch1tlcle·iser cle ·inbesla.rpneming ten lnste vnn iecler van cle hoofclelijke sch1tlclencwrs ver,volgt (Wet van

15 augustus 1854, art. 2; wet van 8 juli
1924, art. 3.)
2o ArtUwl 2, Ucl 1, van rle wet o·PeT cle rleclwongen onte·iueu·in[/, clnt ann cle persoonl'ijlce schu.lcleise;· van de schttlclennar verbieclt het onvenleelcl aancleel
van deze laatste in een on;·orwencl goecl
·in beslag te ne1nen v66·r rle lcaveling
of ve;·lcotJing, bl!ijft toepnsseUjlc, al moeten al de e·itJmwa;·s in het onve·Nleelcle
hoofilel!ij k vooP de sclw.lcl instnan, wanueer cle schmlde·ise;- zich voo;·stelt cle
inbeslngnem·ing slechts ten lnste van
va:n fle schttlclenaars of van zekere vnn
hen te vervoluen (1). (Wet van 15'augus-

een

tus 1854, art. 2; wet van 8 juli 1924,
art. 3.)
3° De ove;·schdjv·ing van een cum de onmeTencle inbeslauneming voomfgaancl
bevel is een eland vnn geclwongen ten·uitvoerleggin,q en is, bijgevolu, aan cle bepaz.in,qen vnn a1·Ulcel 2, Ucl 7, vnn cle
wet over de geclwongen onte·igening onder wo;·pen (2).
(LA BARRE, T. BERGMANN.)
ARREST.

-47rende goederen in eigendom aan zijn
schuldenaar toebehorende;
Overwegende dat artikel 2, lid 1, van
dezelfde wet een afwijking van dit principe invoert door, v66r de kaveling of
verkoping, de inbeslagneming, door de
persoonlijke schuldeiser van de schuldenaar, van het onverdeeld aandeel van
deze niet toe te laten;
Overwegende dat clie wetsbepaling tot
doel heeft de nadelen te vermijden die
zouden kunnen volgen, enerzijds, nit het
onzeker karakter van de onverdeelde
rechten van de schulclenaar, rechten die
ten gevolge van een latere kaveling of verkoping knnnen verdwijnen en, anderzijds
uit de waarschijnlijke waardevermindering van de onverdeelde rechten zo van
de schuldenaar als van de andere medeeigenaars;
Overwegende weliswaar, dat voormeld
artikel 2 niet toegepast is wanneer al de
eigenaars in het onverdeelde hoofdelijk
voor de schuld moeten instaan; dat het
in c1it geval aan de schuldeiser behoort
de inbeslagneming ten laste van al de
hoofdelijke schuldenaars te vervolgen,
zonder voorafgaandelijk om kaveling of
verkoping te moeten verzoeken;
Overwegende dat de door de voorziening opgeworpen vraag deze is te weten
of artikel 2 toepasselijk blijft wanneer
zoals in onderhavig geval, de inbeslagneming slechts uitgeoefend wordt op het
onverdeeld aandeel van een der hoofdelijke schuldenaars;
Overwegende dat, in dit geval, de nadelen welke voormelde bepaling tot doel
heeft te vermijden, op dezelfde wijze
voorkomen als wanneer de inbeslagneming uitgeoefend wordt op de onverdeelde rechten van een medeeigenaar,
enige schuldenaar; dat, mitsdien door te
beslissen dat geen enkele wettekst aan
Bergmann het verbod oplegde de inbeslagneming ten laste van Henri Gaia alleen
te vorderen met het gevolg dat de inbeslagneming geldig zal zijn voor het aandeel van deze laatste, het bestreden arrest artikel 2 in het middel aangeduid
heeft geschonden;
Overwegende dat dezelfde oplossing zich
opdringt wat de overschrijving betreft
van een a an de inbeslagneming · voorafgaand bevel; dat de overschrijving van
het bevel die, naar luid van de artikelen 27 en 25, lid 2, van de wet van
15 augustus 1954, het inbeslaggenomen
goed met onbeschikbaarheid aantast een
daad van gedwongen tenuitvoerlegging
uitmaakt en bijgevolg aan de bepaling
van artikel 2, lid 1, van dezelfde wet
onderworpen is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van on-

derhavig arrest zal gemaakt worden op
cle kant van cle vernietigde beslissing; ver-·
oonleelt verweerclers tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
18 sevtember 1958. - 1° kamer. - Voo·rzittcr, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - V crslcfg{JCVcr, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gcl'iflclu·irlencle conclnsic, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - PlcUe1·s, HH. Gil-

son de Rouvreux en Pirson.
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WEJRKREJCHTEJRSRAAD.- SENTENTIE IN
BEROEP. - SENTEN'l'IE DIE DE SEN'l'ENTIE VAN
DE EERSTE RECHTER. BEVES'fiGT, ZONDEH DE

BEKNOP'I:E SAMENVATTING VAN DE BEZWAREN
VAN DE APPELLANT TE llEHELZEN. -

0NVV"ET-

TIGE SENTENTIE.
Is onwettig rle sentent-ie van rle we1'7c1'echters1·aarl van be1'0ep fl'ie rle besUssing vwn de ee·rste rechte·r bevesUgt
zoncler rle bezwfwen van fle appelant,
zelfs belcnopt, te l•ennen te geven (1).

(Wet van 9 juli 1926, art. 77 en 123.)
(GOTTESDIENER, T. KENNES.)
ARREST,

HEJ'.r HOF; - Gelet op de bestreden
sententie, op 15 mei 1956 gewezen door de
vVerkrechtersraad van beroep te Brussel,
kamer voor beclienden;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 77 en 123 van
de wet van 9 juli 192G op de werkrechtersraden, doordat de bestreden beslissing de
beknopte samenvatting van aanleggers
verdediging niet behelst :
Overwegende dat, naar luid van artikel 77 van de wet van 9 juli 1926 op cle
werkrechtersraden, bepaling cUe op de
sententies in hoger beroep toepasselijk is
ingevolge artikel 123 van dezelfde wet, de
beslissing de beknopte samenvatting van
de eis en van de verdecliging moet behelzen;
Overwegende dat de bestreden beslissing er zich toe benerkt het disnositief te
vermeluen van de door de werkrechtersraml te Brussel gevellle sententie, en de
beweegredenen aan te halen welke tot
haar bevestiging strekken, terwijl ze in
(1) Verbr., 17 juni 1954 (Bull. en PAsrc.,
1954, I, 891) ; 18 october 1957 en 29 maart 1958
(ibid., 1958, I, 150 en 847).

--48haar opstelling nalaat de bezwaren aan te
duiden welke door de aanlegger aangevoerd worden tegen de sententie waartegen beroep;
Overwegende dat de bestreden beslissing de door de wet opgelegde vormverplichting aldus niet naleeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie; beveelt da t melding Yan onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweercler tot de kosten; verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad
Yan beroeiJ te Bergen, kamer voor bedienden.
18 september 1958. -

16 kamer.

~

Yoor-

zitter, H. Bareel, raatlsheer waarnemencl
Yoorzitter. - Verslrt[Jr;erer, H. Anciaux
Henry de Faveaux.- OeU:ikl'Widencle concl'ltsie, H. Raoul Hayoit de T'ermicourt,
procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van

Leynseele en Demeur.

1"

KAMER. -

18 september 1958

1° MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944.
TOEPASSING OP DE BEDIENDENCONTRACTEN. -0NMIDDELLIJKE TOEPASSING.

2o MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
~ BESLUITWET VAN

BEDIENDENCONTRAOT, -

28

DECEMBER
BEllRIP.

1944. -

1 o Het •J'C[time van rncwtschappel'i:ilce zekerheoicl, inr;evoenl bi:i cle besMtU1.vet van

28 clccernber 191,1,, ·is toepasseli:ik, vanaf
ae dar; van rle imve1·k!inr;tred·inr; van cUe
bcslnitwet, op cle 1.oerli:{!evers en ct1'beiclers door een berUenaencontrat verbonclen, zoncler clat een konh1 kli:il,; besl·wit
te clien e·incle nocl'i {! is (1). (Impliciete

oplossing.)
2° Het bestcwn vwn een bed1enclencontnwt,
de z·in van a·rt·ikel 2, Ucl 2, van
rle beslu:itwet vwn 28 clecembe·r 1941, betreffende de nutatschappeU:ilce zekerlwirl
vwn rle a1·be-iclers, kan doo·r de 1·echter
ll'iet a[[Jeleicl 1.vonlen u1t cle en kele omstanrli!Jheden rlat de arbeicle1· een t·nnctie rnet intellectneel ka1·aJcte·r uitoefent
en clat h·i:i, in zelce·re opzichten, ann rle
·werlC{!CVC/' 0'/1clC1'{/C8Cldkt is (2).
nf((W

(1) Verbr., 22 mei 1958 (Arr. Ferb1·., 1958,
biz. 757).
(2) Het bestaan van een verband van ondergeschiktheid is een kenmerk van elk contract
van huur van diensten (verbr., 27 september
1943, .tirr, Ferbr., 19•13, blz. 192; 18 januari
1951, ibid., 1954, biz. 342; 9 juni 1955, ibid.,
1955, biz. 831, en noot 1, biz. 1098, van Bull.

(v. Z. W. D. «ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ll, T. RIJKSDIENST \'OOR :Th>fAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 augustus 1957 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, in hoger beroep uitspraak doende ;
Overwegende clat nit cle stukken waarop
het hof vermag acht te slaan bli.ikt clat
de vordering door de verweerder, Rijksclienst voor maatscllappelijke zekerheid,
ingesteld tot veroordeling strekt van de
aanlegster, erkencle private technische
school, tot het betalen van bij c1ragen voor
de ,iaren 1951, 1952 en 1953, van vermeerderingen en nalatigheidsinteresten voor
de letlen van het onderwijzencl personeel
van voormelde school;
Dat die yorclering door de rechter oYer
de groncl ingewilligd wercl ;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 2 der besluitwet van 28 december 1944 betreffencle de maatschappelijke
zekerheicl van cle arbeiders; doorclat het
bestreclen vonnis, zonder te betwisten dat
het personeel van de aanlegster tot het
erkend technisch onclerwijs behoonle, er
zich toe beperkt heeft het middel nit die
omstamligheid door de aanlegster afgeleid
en ertoe strekkencl te l10ren zeggen dat
clit personeel door geen bedienclencontract
verbonclen was te benntwoorden door de
bcschouwing dat dit l)ersoneel in een zekere maat onderworpen was ann llet gezag van de clirectie en dat het intellectueel
karakter van de uitgeoefencle fnncties
het bestaan van een betlienclencontract
niet uitsluit dan wanneer, bi.i veromlerstelling dat' de band van onc1ergeschiktheic1 zou toelaten tot llet bestaan Yan een
contract van dienstverhuring te besluiten,
deze vaststelling onvolcloencle was om eruit het bestaan van een beclienclencontract
in de zin van hierboven vermelcl artikel 2
af te leiclen en dan wanneer deze Yaststellino· een voldoencl antwoorcl zou kunnen rrttmaken op een midtlel afgelei-cl
hieruit dat het ging om onclerwijzencl personeel, doch niet op llet micldel afgeleid
nit llet feit dat het leden Ynn het ])eren PAsrc., 1955). Het bediendencontract zowel
als het arbeiderscontract onderscheiden zich
van andere contracten van dienstverhuring
cloor het bestaan van « strikt verbancl » van
onder.O'eschiktheid (verbr., 18 januari 1954,
hierb.;'ven vermeld), dit wil zeggen door « un
etat de subordination plus intense que le contrat de louage de services en general » (HoRIOl!, Re·v. m·it. de jurispr. belge, 1947, blz. 146
en vlg.).

-49-soneel van llet erkend technisch onderwijs betrof :
Overwegencle dat, bij regelmatig v66r
·de recllter over de groncl genomen conclusies, aanlegster deed gelden dat het
regime van de maa·:schappelijke zekerheicl
op de arbeiclers 2.angeworven krachtens
·een ancler contract van dienstverhuring
clan een arbek1s- of becUendencontract
slechts toepasselijk is op voorwaarde van
hun onderwerping door koninklijk besluit,
en dat clergelijk besluit vereist zou geweest zijn om dit regime toepasselijk te
maken op de leclen van haar onderwijzencl
personeel, rekening gehouden met de afwijkingen gegrond op de bijzonclerheden
van de contracten die de aanlegster aan
llaar person eel verbinden;
Overwegende da t, om cUt mid del te
beantwoorden, de rechter over de groncl
er zich toe beperkt hierop te wijzen dat
·de !eden van het onderwijzencl personeel
\'an de aanlegster onclerworpen zijn, voor
wat het voorbereiden van het programma
·en de lesrooster betreft aan het gezag,
de Ieiding en het toezicht van de overheden van de erkencle teclmische school, en
clat het intellectueel karakter van de
fnncties door het personeel uitgeoefend
het bestaan van een becliendencontract
niet uitsluit;
Overwegencle clat artikel 2, lid 2 van de
besluitwet van 28 december 1944 een onderscheid maakt tussen de arbeids- of
beclienclencontracten en de andere contracten van clienstverlmring;
Overwegende, enerzijds, dat het bestaan
van een band van onclergeschiktheid, door
de rechter gereleveercl, elk contract van
dienstverhuring kenschetst en niet aileen
het beclienclencontract;
Overwegende, anclerzijcls, clat de beschouwing clat « het intellectueel karakter van de uitgeoefende functies vanzelfsprekend het bediendencontract niet uitslnit )) onvolcloende is om het bestaan van
dergelijk contract te bewijzen;
Dat de rechter aan zijn beslissing geen
wettelijke gronclslag heeft gegeven en dat
11Ct miclclel gegroncl is;
Om clie redenen, en zoncler dat er aanleicling· bestaat om op het eerste middel
en het derde middel acht te slaan, verbreekt het bestreden vonnis, behalve voor
zoveel hct het beroep van de verweercler
ontvankelijk heeft verklaarcl; beveelt {}at
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing·; veroordeelt
verweercler tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Neufchateau, in lloger beroep uitspraak doende.
18 september 1958. - 1 6 kamer. - Voo·rzitter, H. Bm·eel, raadsheer waarnemend

\'ERBR., 1959. -

4

voorzitter. -

Ve1·slag.qever, H. Piret. Gelijkltt-idende oonolttsie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

PleUeTs, HH. Struye en Van Leynseele.
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ARBEIDSONGEVAL. - HERSTEL BEHEERST
DOOR DE BIJ :KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 SK'TEMBER 1931 SAMENGESCHAKELDE WETTEN. TOTALE BLlJYENDE ARBEIDSONGESCRIKTHEID.
-

IN AOHT 'l'E NE:hiEN ELE1£ENTEN.

TVannee·r het herstel van cle schacle
voortvloeiencl wit een a1·behlsongeval behee,·st is door de M.i koninlvlijk besZ.Zdt
vnn 28 sez;tembe·r 1931 samengeschalcelde
wetten, lcnn het totaal kn1·alcter van cle
bUJvencle ct1'be'iclsongeschiktheid clo01· cle
getrofjene geleden bl-i.ilcen '1/:it cle onnw_qeU:ilcheicl waarin cleze zich bev,indt,
znll;;s ten ,qevol.qe van de otJrJelopen letsols, zich cloo·r a1·beicl normaal regelmat·i,qe in lcomsten te ve,rscha.fjen (1).

(M:AR'l'LE, T. UUTUELLE
DER VERENIGDE SYNDIKATEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 maart 1957 in boger beroep
gewezen door de Reclttbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over ltet eerste middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 1, 2 (clit laatste v'66r de wijziging bij de wet van 10 juli
1951), 9, en 2±, vijfde lid, van cle wetten
op het herstel van de schade voortvloeiend
nit werkongevallen, sainengeschakelcl hij
koninklijk besluit van 28 september 1931,
hiercloor, clat, door het beroepen vonnis te
bevestigen, het bestreden vonnis beslist
dat de vergoecling toekomende aan eiser
nit hoofcle van zijn blijvencle werkongeschiktheicl tengevolge van het werkongeval, waal'Yan hij het slachtoffer geweest
is op 5 october 1950, client berekend op
groncl van een werkongeschiktheiclsgraacl
van 70 t. h., als door de cleskunclige geneesheer vastgesteld; dat volgens het vonnis ten onrechte, eiser, ten einde een vergoeding te sta ven 011 groncl ener werkongeschiktl1eicl van 100 t. h., verwijst naar
de omstandiglleid da t geen werkgever
werk zou toevertrouwen aan een persoon
(1) Raadpl. verbr., 19 december 1929 (Bull.
en PASIC., 1930, I, 50); 8 november 1957 (A1T.
Ye1"br., 1958, blz. 134) en de noot; 6 februari
1958 (ibid., 1958, biz. 386).

-50wiens werkgeschiktheid tot 30 t. h. herleicl is; en c1at die beslissing stcunt op de
beweegreden dat de wetgcving in verband
met de werkongevallen de ongeschiktheden die eruit voortspruiten, waarvan de
cluur en de graad geneeskundig bepaald
worden, vergoedt en geenszins hct verlies
van de kansen om werk tc vinden wat
wisselvallig is, terwijl de forfaitaire vergoeding van de schade voortspruitencl nit
wcrkongevallen bepaald worc1t, niet door
de theoretische, anatomische of physiologisehe invalicliteitsgraad, maar door de
mate waarin in concreto het economisch
potentieel van het slachtoffer verminderde, dat dezes voortbestaande economische
bekwaamheid gebonclen is aan de toestancl
van de arbeiclsmarkt en clat clerhalve een
bestenclige invaliditeit, die geneeskunclig
op 70 t. h. wordt gesteld, onder dat stelsel, gelijk kan staan met een werkongeschiktheid Yan 100 t. h., als het slachtoffer zelfs de mogelijkheid verloren heeft
zieh normaal een loon of bestaansbronnen
te verschaffen die het karakter van regelma tigheicl bezi tten :
Overwegemle dat voor de toepassing van
de samengesehakelde wetten betreffencle
de vergoeding van de schade voortspruitencle uit de arbeiLlsongevallen, de blijvencle arbeidsongeschiktheid in het verlies
of in de vermimlcring bestaat van de economische kracht van de getroffene, welke
kracht in verband met de algcmene arbeiclsmarkt en het vermogen van mededinging wordt beoordeeld; dat het totaallmrakter van die ongeschiktheicl dus namelijk kan blijken nit de onmogelijkheid
waarin de getroffene zich bcvinclt, znlks
ten gevolge van de opgelopen letsels, zich
door arbeicl normaal regelmatige inkomsten te verschaffen;
Overwegende, weliswaar, Lla t de rcch ter
over de groncl bindend in fcite oordeelt of
die onmogelijkheicl aanwezig is ;
Overwegende nochtans dat hij door geen
beslissing van principe mag verklaren, zoals in onclerhavig· geval gedaan wercl, Llat
« de wet betreffende de arbeidsongevallen
de arbeiclsongeschiktheicl vergoeclt, door
een arbeidsongeval veroorzaakt, waarvan
de dnur en de graad geneeskundig vastgestelll zijn, en geenszins het verlies van de
kansen om werk te vinden, clat slechts een
wisselvallig karakter vertoont JJ ;
Overwegencle dat, door om die enkele reclen niet te willen aannemen dat de blijvende werkongeschiktheicl, in omlerhavig
geval totaal was, het bestreden vonnis het
in het micldel aangeduid artikel 2 van de
door het koninklijk besluit van 28 september 1931 samcngescllakelde wctten heeft
g·eschonden;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden vonnis; beveelt ua t van onderha vig
arrest melding zal worden gemaakt op cle

kant van de vernietigde beslissing · verwijst de zaak naar de Rechtbank va~ eerste aanleg te Kortrijk; veroordeelt verweerster tot de kosten.
19 september 1958. ~ 1• ka1ner. ~ TToorzUte,r, H. Wouters, cerste voorzitter. ~
Ferslnggeve1·, H. Bayot. ~ Gelijlcl'lt'iclenile
oonolusie, H. DeDelchin, advocaat-gcneraal. ~ Pleite1·s, HII. Veldekens en De-

mcur.
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JA:ARLIJKS BETAALD VERliOF EN
DET.AALDE FEESTDAGEN. ~ BIJKo~1END

VERLOF VAN ZEKERE JONGE ARBEIDERS.

~ VooRwAAHDEN.

Het voo,Nleel van het bijkomencl verlof
voorzien ten gttnste 1Xtn zelcere jonrte
rt'rbe'iclers cloo'!· fWt'ikel 6bis van cle Mi
lconinkU,ilc beslu'it van 9 11tan1·t 1951 samengeonlenfle wetten, is sleohts toegelcencl aan arbeicle1·s OJJ wie, ingevolge
rwtUcel 1, cUezelfcle wetten toetJasseUjlv
zijn.
(RIJKSKAS VOOR JAARLI,JKS VERLOF,
T. VAN LUCHEU.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing van de Werkrechtersraad (kamer voor werklieden) te Brugge op 11 februari 1957 in laatste aanleg gewezen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 1, 3, en 6bi8, van
het koninklijk besluit van 9 maart 1951
houdende samenschakeling van ue wetten
op het jaarlijks verlof (artikel 6bis voornoemd zijnde ingelast door artikel 1 van
de wet van 11 maart 1954 tot wijziging
van de wetten betreffende het jaarlijks
verlof der loonarbeiders), 1, 3°, van het
koninklijk besluit van 14 augustus 1954
tot toekenning van bijkomend verlof aan
de werknemers van minder dan 21 jaar
die voor de eerste maal in dienst van een
werkgever treden, en 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiseres veroordeeld heeft om een som van 968 frank
aan verweercler te betalen als bijkomeml
verlofgeld nit hoofde van het koninklijk
besluit van 14 augustus 1954 om reden dat
cc het vaststaat dat aanleggers zoon (thans.
verweerder) van 22 juli 1955 tot 15 october 1955 in dienst van de firma OasteleynLievens nit Oostcnde gewerkt heeft en
van 18 october 1955 tot 21 januari 1H56 in
clienst van cc Ryckclynck et Vitse JJ te
Grand-Fort-Philippe (Frankrijk) JJ; cc clat
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in artikel 1 van gezegd koninklijk besluit
onder meer als voorwaarde gesteld wordt
van het recht van jonge werknemers op
l:Jijkomend verlofgeld, dat zij onafgebroken werkzaam zouden geweest zijn vanaf
de datum van hun incliensttreding tot
'31 maart van het volgend jaar ll; « dat
verweerster (thans eiseres) betwist dat
·eiser (thans verweercler) aan voormelde
voorwaarde zou voldoen, gezien zijn tewerkstelling in Frankrijk niet voldoet
aan voormelcle voorwaarde van artikel 1,
artikel waarin bepaald wordt dat aan de
werknemers bedoeld bij artikel 6bis van
·de wetten betreffende het jaarlijks verlof
der loonarbeiders, sameng·eordend bij koninklijk besluit del. 9 maart HJ51, bijkomend verlof verleencl worclt ll; cc dat ge·zegd artikel 6bis het echter niet heeft over
loonarbeiders die in den vreemde zouclen
_gewerkt hebben in dienst van een vreemde
patroon ll; cc da t verweerster echter ten
onrechte verwijst naar artikel 1 van de
-samengeordende wetten waarin voorzien
is dat loonarbeiders die in dergelijke voorwaarden gewerkt hebben uitgesloten zijn
van het jaarlijks verlof ll; cc dat, zo het de
bedoeling van het koninklijk besluit geweest ware de jonge arbeiders in den
yreemde tewerkgesteld in dienst van een
vreemde patroon uit te sluiten, de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit del.
1.J augustus 1!)54 heel eenvoudig verwezen
·zouden hebben naar artikel 1 van de samengeordende wetten, hetgeen niet het geval is ll; cc dat derhalve de bijkomende
verlofvergoeding wel verschuldigd is ll;
cc dat verweerster (thans eiseres) subsi·diair laat opmerken dat het bijkomend
verlof sleclits 963 frank zou kunnen bedragen, cijfer dat door aanlegger (thans verweerder) beaamd wordt ll; dan wanneer :
1_o verweerder q. q. recht heeft op bijkomend verlofgeld wanneer hij minder dan
21 jaar oud zijnde, llinnen de vier maan·den van het voltooien van zijn leertijd
voor de eerste maal in dienst treedt van
een werkgever en zonder onderllreking te
werk gesteld blijft tot 31 maart van het
yolgend jaar; 2° deze onafgebroken tewerkstelling client te geschieden in Belgie
in dienst van een werknemer gevestigd in
Belgie of gehecht aan een uitbatingszetel
gevestigd in BelgHl, of nog in dienst in den
vreemde maar wonencle in BelgH! en gebezigd door een werkgever gevestigd in Belgie of gehecht aan een uitllatingszetel gevestigd in Belgie; 3° het bestreden vonnis
zelf vaststel t da t verweerder q. q. geens"
zins aan deze voorwaarde voldoet, daar
llij gedurende een termijn, namelijk van
18 october 1955 tot 21 januari 1956, tijdens
de bewuste termijn, in den vreemde gewerkt heeft in clienst van een vreemde
firma in den vreemde gevestigd, waardoor
de in het middel aangehaalde wetslleschikkingen geschonden zijn :

Overwegende dat llet koninklijk besluit
van 14 augustus 1951 hetwelk reeds, v66r
het in werking treden van de wet van
11 maart 1954·, llijkomend verlof verleende
aan zekere arlleiders, minder dan 21 jaar
oud op het einde van het verlofdienstjaar
in de loop waarvan zij voor de eerste
maal in dienst van een werkg·ever getreden waren, zowel in zijn inleidend gedeelte als in de tekst van zijn eerste artikel uitdrukkelijk verwees naar artikel 1
van cle wetten betreffende het jaarlijks
verlof van de loonarbeiders, samengeordend bij koninklijk besluit van 9 maart
1951, om te llepalen welke arlleiders dit
llijkomend verlof zouden genieten;
Overwegende dat de wet van 11 maart
1954 clit voordeel aan lledoelcle arbeiders
heeft llehouclen en het principe ervan in
de samengeordende wetten heeft ingelast
onder een artikel 6 b·is ;
Overwegencle dat het recht om bijkomend verlof aldus in het algemeen kader
van de samengeordende wetten is opgenomen geweest, derwijze dat noch het artikel 6b-is voornoemd noch het koninklijk
llesluit van 14 augustus 1954, genomen in
uitvoering van de nieuwe wetsbepaling, te
llepalen hadden dat llet voordeel van llet
bijkomend verlof aan de arbeiders bedoeld
bij artikel 1 van de samengeschakelde
wetten, lletwelk het toepassingsgebied ervan omlijnt, beperkt was;
Dat, bij gebreke van een strijdige wetsbepaling, het voordeel van het bijkomend
verlof voorzien door artikel 6bis van de
samengeordende wetten, derhalve slechts
toegekend is aan de arbeiclers op wie, ingevolge artikel 1, die wetten toepasselijk
zijn en die ingevolge artikel 3 van voormelde wetten, op een jaarlijks verlof recht
hebben;
Dat, alclus, door te beslissen dat de
jonge ar beiders in den vreemde tewerkgesteld in clienst van een vreemde patroon
recht hebben op bijkomend verlof om reden da t artikel 1 van het koninklijk besluit del. 14 augustus 1954 niet naar het
artikel 1 van de samengeordende wetten
verwijst, de rechter over de grand de in
het middel aangeduide wetsbepalingen geschonden heeft ;
Om die redenen, verbreekt de bestredPn
beslissing; beveelt dat melding van onde.t·havig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder q. q. tot de kosten;
verwijst de zaak naar de Werkrechtersraad, kamer voor werklieden, van Kortrijk.
19 september 1958.- 1e kamer. - TToorzUte1', H. Wouters, eerste voorzitter. TTe·rslaggever, H. Louveaux. - Gel'ijlcllddende oonol!tsi.e, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Ple'iter, H. Van Ryn.
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STEDETIOU\V. HESLUl'l'WET VAN 2 DECEllillER 19-i6, AR'J'lKEL 18. KONINKLI.JE:
BI!;SLUI'L' \VAARBI,J TOT RET OP:1£AKEN VAN EEN
PLAN VAN AANLEU 'WORDT BESLOTEN. ~ VETIBOD
ZEKERE WERKJ<:N ZONDER MACIITIGING UIT TE
YOEREN, 0? HET GRONDGlGlllED OMSCHREVEN
DOOR DIT BESLUIT. VERBOD 'IOE?ASSELI.JK
YAN DI~ BEKENO:MAKING AU VAN HET BESLUI'l' IN
HET (( STAATSBLAD )),

2°

AANPI~AKBII~JETTEN. KoNIN'KLI.JK
BESLUIT VAN 5 l\IEI 1936, GE\VI.JZIGD DOOR KONIJ\'R.LI.JK BESLLTI'l' VAN BO SEPTE),fBER 1tJ37.
REJELING E;\1 \'EHEOD IKZA'KE ZI~:J(ERE "\VIJZEN VAN AANPLAKKEN EN ADVEU'IEREN. TOE~

fl'l'EL

UITSLUITJGND

MET

RECLAliiEDOELEINDE:'l

ON'l'WORPEN EN UI'l'GE\TOERD.

1 o De bH art'il.;el18 V(tn rle 1Jesl'llit·wet ·van
2 clecem.ber 1946 gestelde ·verboclen betreffencle (le steilebo·ww z:i.jn toep((sseUjk
otJ ae gmnclgebleclen omschre·ven door
een lconinlcUjk beslnoit ·w((al'bl:i tot het
opm((J,:eon vwn een plnn van aanlcg wonlt
besloten, van rle bekemlma.lcin[! nf vwn
(z,it besluit ·in het << St(wtsblaa ll; het is
niet noll·ig, bo·ven(Uen, (lnt een cle~·[!elijlc
plan O)J[/ei/UWlct 1.veze (1).
2° Kan een nddclel va.n zichtbare rcclamcs
of nclvertenUes, ·verboclen doo·r arl'ilcel 1
·van het lcon'inlcUjk besluU van 5 me·i
1936, rJetvijzigcl door l.:on in kli:ik 1Jeslu,it
vwn 30 september 1987, uUmalcen een
toestel (ten (leze een bar·a.Jc) ·uUsluUcrul
met 1'ecla:mecloelein (len on t1.vorpen en
nit[!evoenl, zelfs zo het 1Jijkonwncl ·voor
een nncler ge1n·u.1k client.
(AREND.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 28 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schemling van artikel 97 van de Grandwet, cloorclat het bestreden arrest geen
antwoord verstrekt op de conclusies van
aanlegger die betoogd had : 1° dat hij,
v66r 25 januari 1956, de plaats niet wist
waar, door bemoeiing van een derde het
zoncler de machtiging van de Minister van
openbare werken aangebrachte bouwwerk
zou opgetrokken worden en dat hij dus
niet wist of deze plaats onder een wettelijk aanplakkingsverbocl viel; 2° dat
cleze omstandigheden hem pas ter kennis
waren gekomen op 25 jannari 1956, op een
--------------

(1) Raadpl. verbr., 17 maart
Yerbr., 1958, biz. 521).

---~~
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(Arr.

tijdstip dut het wanbedrijf, in de onder~
stelling dat het bewezen is, reeds voltrokken was:
Overweg·endc dat het arrest vaststelt
dat D'Hertefeld, n~eclebeklaagde, aanlegger cnkel gemachtlgcl heeft tot het gebruiken van zijn groncl tegen een vergoecling; dat het op het initiaticf van
aanleggcr, de besteller van het werk is,
dat zijn eigen arbeiclers de kwestieuze
borden geplaatst en de litigieuze loods gebonwd hell ben; dat het nit rleze fciten
en nit aanlcggers verklaringen afieidt dat
nmrlegger, tuen de wcrken uitgevoercl
werden, kennis droeg van cle plaats van
het bouwwerk en van de voorwaarclen
waaromler clit met reclamedoeleinclen opgetrokken werc1 ;
Dat c1e bestreclen beslissing mitsdien
aanleggers conclusies passend beantwoordt;
Dat hct middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit deschending van artikel 18 van de besluitwet van 2 december 1946 betreffencle cle
steclebouw, {loordnt het bestreclen arrest
niet verduidelijkt of cle feiten begaan zijn
op een gTonclgebied omschrevcn door bet
koninklijk besluit waarbij tot het opmaken van een algemcen plan van aanleg
wordt besloten, overeenkomstig artikel 1
van voormclde besluitwet, dan wtmn0er
lret verbod de kwestieuze loods zonder
machtiging te bouwen niet kon bestaan
v66r de uitwerking van dergelijk plan :
Ovcrwcgende clat het bestreden arrest
vaststelt dat {]e gemeente Ramsclonk begrepen is in de bij het besluit van de Regent van 26 april 1945 gegeven lijst van
de gemcenten welke geroepen zijn ordeningsplannen op te maken bij toepassing
van hct besluit van 17 november 1944;
dat het besluit van de Regent van 26 april
1945 bekendgemaakt is in het Staatsblacl
van 19 mei 1945;
Overwegencle clat llet arrest aldus vaststelt dat de voorwaarclen tot toepassing
van het bij artikel 18 van de besluitwet
van 2 december 1946 gestelcle verbocl Yerenigcl waren ten dage van het feit dat llet
voorwerp is van c1e telastlegging ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het derde miclclel, afg·eleicl nit lle
schenc1ing van de artikelcn 97 van de
Grondwet, en 2, 3°, van het koninklijk
bcsluit van 5 mei 1936, gewijzigd door
de koninklijke besluiten van 30 september
1937 en 1 mei 1939, houclencle regeling en
verbod inzake zekere wijzen van aanplakken en advertercn, doordat, eerste onderdeel, het arrest vaststelt, in strijcl met
de reclenen van hct vomlis hetwelk het
bevestigt, cc dat de litigieuze borden niet
alleen op, maar in de grond steunen en

-53slecllts bijkomend llet aan de eigenaar
van de groncl geschonken bouwwerk uitmaken ll, en cloordat, tweede ondercleel,
voormclcl arrest door dcze reclen aan de
wet een onderscheid toevoegt tussen de
hoofclbestemming en de bijkomenclc bestemming van de barak, hetwelk niet mag
gemaakt worden voor het bewijzen van
de telastlegging zoals zij lniclt :
Overwcgende, aangaancle het eerste
onderdcel, tlat het arrest slechts eigen
retlencn inhouclt, zonder clie van het vonnis over te ncmen; dat de aangevoercle
tegenstrijcligheicl dus niet erin kan sclmilen;
Ovcrwcgende, aangaancle het tweede onclercleel, dat de bestreclen beslissing, door
te zeggen clat « bet door beklaagde geschiktgemaakt toestel uitsluitend met reclmnecloeleimlen ontworpen en uitgevoenl
is ll, beslist clat bewust toestel een door
artikel 1 van bet koninklijk besluit van
5 mei 1936 verboclen midtlel voor zichtbare
reclames of advel'tenties uitmaakt ; clat
zij aan de wet niets toevoegt door te
beslissen dat bet clienencl is dat het
bouwwerk bijkomencl voor een ancler gebruik client;
Dat het eerste onclerdeel van het middel in feite en het tweecle naar recht
faalt;
Over het viercle miclclel, afgeleicl nit
schending van artikel 97 van de Grontlwet, cloorclat het bestreclen arrest nalaat
een antwoord te verstrekken op de conclusies waarbij aanlegger betoogcle, aangaande de telastlegging B, clat het openbaar ministerie het bewijs behoorde te
leveren van het bestaan van ministerie!e
besluiten waarbij de lijst der stadscentra
en de grenzen van de bebouwde gromlgebieden ervan vastgesteld is :
Overwegende dat aanlegger bij conclnsies had doen gelden clat lwt koninklijk
besluit van 30 september 1937 niet van
toepassing is op het cleel van de autosnelweg Brussel-Antwerpen « dat door.
het bebouwd gebiecl der staclscentra ll, ten
deze het gronclgebiecl van de gemeente
Ramsclonk, loopt; << clat bovenclien de
lijst van de staclscentra en de grenzen
van hun bebouwcl gebiecl bij ministeriele
besluiten vastgestelcl zijn; clat het hof
clerhalve, aangezien het openbaar ministerie het bewijs van het bestaan van bedoelcle ministerie!e besluiten niet gelevercl
heeft, niet kan vaststellen of de voorwaarclen voor het misdrijf al clan niet
verenigcl zijn ll ;
Overwegencle dat aanlegger mitsclien
beweercle dat het niet bewezen was dat
het verbocl aanplakbiljetten aan te brengen toepasselijk was op cle plaats waar
de litigieuze reclameborclen geplaatst waren geworclen;
Overwegencle dat het arrest diena;:m-

gaancle verklaart dat, in strijd met wat
beklaagcle aangevoercl heeft, de weg
Brussel-Antwerpen voorkomt in artikel 1
van llet koninklijk besluit boudemle
vaststelling van de wegen waarlangs het
verboclen is aanplakbiljetten aan te brengen of elk ander middel voor zichtbare
reclames of aclvertenties aan te brengen;
dat hij, daarentegen, niet voorkomt, wat
het grondgebiecl van tle gemeente Iiamsclonk betreft, in enig ministerieel besluit
houclencle bepaling van cle weg·vakken die
door het bebouwcl gronllgebied cler stadsgemeenten !open en waarop het in artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 mei
1939 omschreven verbod niet van toepassing is;
Overwegende dat bet arrest mitsdien op
aanleggers conclusies een passend antwoord verstrekt;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
22 september 1958. - 28 kamer. - TToorzUter, H. Sohier, voorzitter. - TTersZaggever, H. Vroonen. - GeUjlcZuhlenrle concZusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste aclvocaat-generaal.

28

22 september 1958

KAMER. -

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAB'ZAKEN. - VERO:JRDELING

UI'l'

HOOFDE

VAN

IN

EEN

O.CJENBARE

PLAATS EEN VOERTUIG TE HEBBEN BES'l'UURD IN
STAAT VAN DROl\'l<ENSCHAP, - AAN TE DUIDEN
WETSBEPALINGEN.

De beslissina die een belcZaagcle veroorrleelt ult hoofde va.n ·in een open bare
plants in stant 1xcn (lronlcenscha.p te zi.jn
be·vonclen, een voe·J·hc{q beshtrencl, ·is niet
1'egelma.tig mUM' 1·echt gemotiveercl, zo
ze slechts a.rUkelen 3 en 10 va.n cle beslui.twet va.n 14 november 1939 vermelclt (1).

(VANDEVENNE.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 maart 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
(1) Raadpl. verbr., 16 december 1957 (Bull.
en PAsic., 1958, I, 412).

-54Over het tweede middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 9 en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
aanlegger veroordeelt tot gevangenis-, en
geldboetestraffen en hem ontzet verklaart
van lwt recht een voertuig of een luchtschip te besturen of een rijclier te geleiden, uit hoofde van de telastlegging B in
een O!Jenbare plaats in staat van dronkenschap te zijn bevonden, een voertuig besturend, zonder deze veroordelingen naar
recht met reclenen te omkleden daar het
de vvetsbepalingen niet vermeldt waarin
de bestanddelen van het aldus tegen aanlegger als bewezen aangezien misdrijf opgegeven zijn :
Overwegende dat een veroordelende beslissing, om naar recht met redenen omkleed te zijn, de bepalingen client te vermelden waarin de bestancldelen van de ten
laste van de verdachte als bewezen aangezien.e misdrijven ongegeven en waarbij
de op die misdrijven gestelde straffen ingevoerd zijn;
Overwegencle dat het bestreden arrest,
bij het verwijzen naar de ten deze toepasselijke wetsbepalingen, « de artikelen... 3
besluitwet van 14 november 1939; 10 van
clezelfde besluitwet )) aanhaalt;
Overwegende clat cleze bepalingen de onderscheiden straffen opgeven welke mogen
worden uitgesproken, in het geval, onder
meer, dat «de in staat van dronkenschap
verkerencle delinquent een voertuig bestuurt of een rijclier geleidt ll, doch dat
geen enkele ervan de besta.nddelen van het
door « de delinquent )) begane misdrijf bepaaldelijk aanduidt, deze bestanddelen opgegeven zijnde in artikel 1 van dezelfde
besluitwet hetwelk eist clat het feit, om
strafbaar te zijn, plaats zou gehad hebben
in een openbare plaats, alsmecle in artikel 14 waarin de term « openbare plaats ))
nacler omschreven is;
Overwegencle dat het miclclel gegroncl is;
Overwegende dat, vermits de onwettelijkheid slechts op de telastlegging B
slaat, haar uitwerking tot deze telastlegging beperkt moet blijven;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantii~le of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om cUe redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het aanlegger uit hoofcle van de telastlegging B
tot een straf alsmecle tot de in hoger beroep gevallen kosten veroordeelt; 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 drie vierden der kosten
en laat een viercle ervan de Staat ten

laste ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
22 september 1958. ~ 28 kamer. - TToo-rzUte1·, H. Sohier, voorzitter. - TTerslaggever, H. Valentin. - Gel'ijlcl·widende oo-nol1ts·ie. H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
Ple·ite·r,
H. Pirson.
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22 september 1958

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. ~ I3URGERLIJKE \'ORDERING. - I3ESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID OVER DIE \'ORDERING. - J3ESLISSING HIEROP GESTEUND DAT DE TELASTLEGGINGEN NIET BEWEZEN ZI.TN. - BESLISSlNG REGEL"hfATIG GEMOTIVEERD.
2° MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. - I3URGERLI.TKE \'ORDERING.
- SCHENDINH YAN EEN AAN DE TELASTLEGGINGEN YREEMDE WE'l'SBEPALING, - MIDDEL NIE'l'
ONTVANKELIJK.
1° B·ij ontstenten·is van conol-us·ies, motivee;·t cle ;·echte;· ove;· cle g;·ond ;·egelmat-ig de besl-iss·ing waa1·doo1· hij zioh
on bevoegcl ve·rlclaa1't om ove1· cle b;wge;·Ujlce vonle;·-ing ;1/itsp;·aalc te cloen, cloo;·
vast te stellen clat cle telastleggingen
n·iet betvezen zijn (1).
2° Is niet ontvwnlcelijlc het miclclel afgele·icl 11-'it cle schencl·ing van een aan cle
tegen cle belclaagde voo;·gebrachte telastleggingen vreenule toetsbepaling (2).

N.

(KYNDT, T. LOREN'l' EN
:WI. BUUR'l'SPOORWEGEN.)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 17 januari 1958 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Charleroi;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegcnde dat de aanleggende burg·erlijke partij niet tot de kosten der publieke vorclering veroordeeld is ; dat de
voorziening clerhalve niet ontvankelijk is;
II. Aangaande de over de burgerlijke
vorclering van aanlegger gewezen beslissing :
(1) Verbr., 28 october 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 190).
(2) Raadpl. verbr., 6 december 1957 (A1·r.
Y e1'b1·., 1958, blz. 209).

-55Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis niet
met reclenen omkleed is :
Overwegemle dat de rechter over de
grond, bij ontstentenis van door de aanleggende burgerlijke partij genomen conclusies, door vast te stellen dat de tegen
verweerder Lorent voorgebrachte telastlcggingen niet bewezen waren, wettelijk
de beslissing gemotiveerd heeft waardoor
hij zich onbevoegd verklaard heeft om
van de burgerlijke vordering kennis te
ncmen;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van het koninklijk besluit van 27 januari 1931, doordat
de verweerder Lorent ten laste gelegde
in!Jreuk op deze bepaling bewezen is door
de inlichtingen welke de verbalisanten
verstrekt hebben :
Overwegende dat Lorent ten laste gelegd was : a) bij gebrek aan vooruitzicht
of voorzorg, doch zonder het inzicht om
de persoon van een ander aan te randen,
aan aanlegger verwondingen veroorzaakt
te he!Jben; b) bestuurder van een rijtuig
van de Nationale maatschappij van buurtspoorwegen zijnde, nagelaten te hebben
zijn rijtuig te doen vertragen of zelfs te
doen stoppen wanneer het verkeer op de
weg belemmerd is, welk misdrijf omschreven is in artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 mei 1913, gewijzigcl door het koninklijk besluit van
22 november 1932;
Dat de in het middel aangeduide wetsbepaling aan deze telastleggingen vreemd
is·
Overwegencle, bovendien, clat aanlegger
slechts feitelijke beschouwingen doet gelden die buiten de controle van het hof
vallen;
Over het derde micldel, afgeleid nit de
schending van de bewijskracht van de
aanvankelijke processen-verbaal en van
de verklaringen van de op de terechtzitting· onder ede gehoorde getuige :
Overwegencle dat aanlegger niet aanduiclt waarin de rechter over de grond de
bewijskracht van de in het micldel vermelde stukken zou geschonden hebben;
Over het vierde micldel, afgeleid nit de
schending van artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek :
Overwegende dat het micldel gezien de
onduidelijkheid ervan niet kan onderzocbt
worden;
vVaaruit volgt dat geen van de middelen kan ingewilligcl worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening·; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 september 1958. -

26 kamer. -

zitter, H. Schier, voorzitter. -

VoorVm·slag-

geve1·, H. Vroonen.
Gelijlclttidende
conclnsie, H. Roger Janssens de Bistlw-

ven, eerste advocaat-generaal.
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1° VERBREKING. ~ BICVOEGDHEID, -·
STRAB'ZAKEN. - J\{ATERIELE VERGISSING IN
EEN PROCES-VERBAAL VAN DE 'l'ERECHTZITTING.
- MACHT OM DEZE RECH'l' TE ZETTJCN.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN DE mREOIITZI1TING. - Tor.:rr. - AANDUIDING VAN
ZIJN LEEFTIJD. - NIEr VOORGESCHREVEN OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.

1° Het hof vermag, voo1· het beoonlelen
vrm een middel tot verbrelcing, een mateJ•iele ve1·gissing in een proces-ve1·baal
van de terechtzUUng, warwvan de
Jclaarblijlcelijlcheia ttit het telcstverbana
vwn d'it proces-verbaal voo1·tvloeit, J'echt
te zetten (1).
2° De aand·nifl'ing, in het lJJ'oces-verbaal
van rle te1·eohtzitUng van een stratue1'echt, vnn fle leefUjcl van de tollcen is
n·iet op stJ·nffe van niet-igheirl voorge8Ch1'e•ven (2).

(PHILIPPAR'l', T. THIRY EN CHARPENTIER.)
ARREST.
·RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 december 1957 in boger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Charleroi;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de publieke vordering gewezen !Jeslissing :
Overwegende dat de voorziening van de
burgerlijke partij, welke tegen de over de
publieke vordering gewezen beslissing gericht is, enkel ontvankelijk is in zover de
burgerlijke partij tot de kosten van deze
vordering veroordeelcl is;
Overwegende dat ten deze de kosten der
puhlieke vordering de Staat ten laste gelegd zijn;
Dat de voorziening mitsclien niet ontvankelijk is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de over de burgerlijke vordering gewezen JJeslissing :
:Over bet middel, afgeleid uit de scbending van de artikelen 155, 189 en 332 van
(1) Verbr., 16 october 1947 (Arr. Verb1'.,
1947, blz. 309).
(2) Verbr., 7 october 1957 (A·/'J', Verb1·., 1958,

biz. 60).
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het Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, doordat het bcstreclen vonnis uitdrukkelijk verwijst naar het getuigenis van Mortier op de terechtzitting van
3 mei 1957, dan wanneer: 1 o uit het procesverbaal van deze terechtzitting van de
rechtbank van politie blijkt dat, daar deze
getuige de Franse taal niet kon spreken,
hij bijgestaan werd door een tolk zonder
<la t deze de bij artikel 332 van het Wetboek van strafvordering voorgeschreven
eed afgelegd heeft; 2° in hetzelfde procesYerbaal niet vastgesteld is dat de tolk die
de getuige Mortier bijgestaan heeft 21 jaar
oud was, dan wanneer het daar een substantieel vereiste geldt waarvan de vervulling in het proces-verbaal der terechtzitting client te worden vastgesteld; dat
het getuigenis van Mortier van 3 mei 1957
dienvolgens nietig is en dat het bestreden
vonnis deze nietigheid ovcrgenomen heeft
door uitclrukkelijk ernaar te verwijzen :
Overwegencle dat uit het proces-verbaal
van de op 3 mei 1957 door de eerste rechter gehouden terechtzitting blijkt dat op
clie terechtzitting de getuige Achille Mortier, die de Franse taal niet kan spreken,
« bijgestaan wordt door JVJler .Jacqueline
Pels, aclvocaat te Brussel, en de eed afiegt
getrouwelijk de gezegtlen te vertolken,
welke a an personen die verschillende talen spreken, moetcn overgezegd worden,
onder toevoeging van << zo helpe mij
God));
Over het eerste omlercleel :
Ovcrwegencle dat uit het tekstverbanc1
van voormelcl proces-verbaal blijkt dat
de vervanging van het woorcl << die )) door
het woorcl « en )) het gevolg is van een materiele vergissing welke het hof voor het
beoordelen van het miclllel vermag recht
te zetten;
Over het tweede onclercleel :
Overwegende cla t het vennclden door de
griffier op het zittingsblad van cle leeftijd
van de aangesteldc tolk een formaliteit is
welke noch suhstantieel, noel! op straffc
van nietigheid voorgeschreven is ;
Dat geen van de onderdE;len van het
mid del kan ingewilligd worden;
Om clie reclencn, yerwerpt de voorziening; veroordcelt aanlegger tot de kosten.
22 september 1958. -

28 Immel'. -

VOOI'-

zi.tter, H. Sohier, voorzitter. - Verslnggeve1', H. Gilmet. - Gelijklni.dencle conclus,ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
Pleiters,

HH. Simont en De Bruyn.
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KAMER. -

REDITINEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- BURGERLI,JKE VORDERING.

-

BEBLISSING

VAN VER-

OORDELING, -

VERWEER VAN BEKLAAGDE NIET

BEANTV{OORD,
YEERD.

-

J3ESLISSING

NlE'l'

GEUOTI-

Is niet genwUveercl cle besUssing tUe rle
lleklrtagrle jegens rle lJurge'l'l1jke t)(t1'Uj
·veroo1·cleelt zoncler een rloor hem ·regelmat1g opgeworpen venvecr te beant·woonlen.
(PEETERS leN N. V. «RAILWAYS ECONOMIQUES
LIEGE-SERAING )) 1 T. COUNASS!c.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 3 februari 1958 in lloger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Overwegencle clat aanleggers hun voorziening beperkt hebben tot de over de
burgerlijke vorclering van verweerder gewezen beslissing ;
Over het enig midclel, afgeleicl uit cle
sell ending- van artikel 18 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 houdende
algemeen reglement op de politic van het
wcgverkeer, v;an clc artikelen 6, inzonclerheicl 6, zesde lid, en 12, inzonderheicl 12,
vijfde lid, van het koninklijk besluit van
27 januari 1931, houclencle politiereglement voor de exploitatie van cle door de
rcgering verguncle of te vergunnen tramwegen, gewijzigcl door de koninklijke besluiten van 22 111aart 1932, 6 juli 1936,
26 augustus 1938 en 4 september 1939, en
de besluiten van de Regent van 15 februari en 7 september 1946, van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, cle voorafgnancle titel inhoudende
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken, 1382 en 1383 van het Burgerlijk vVetboek en 97 Yilll de Gronclwet,
doorclat het bcstredcn vonnis cliegene van
cle beschikkingen van het beroepen bevestigcl heeft waarbij aanleggcrs in cassatie
lloofdelijk veroorcleelcl zijn om verweerder cen som van 6.308 frank, cle wettelijke
interesten op deze so111 vanaf 2 januari
1957 en de kosten te betalen, 0111 de reclenen dat artikel 12, lid 5, van het koninklijk besluit van 27 januari 1931 bepaalt dat buiten cle rails ecn vrije ruimte
van 0,80 m. 111oet gelaten worden, dat op
cle plants van het ongeval de uiteinclen
van cle tram 0,94 m. bniten de rails uitkwamen, dat dit aanzienlijk uitsteken van
zulke aarcl is dat cen normaal voorzichtig
weggebruiker ercloor kan worden misleicl,
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dat verweercler in cassatie niet kan aangewreven worden de rails tot rninder dan
0 94 rn. genadercl te zijn en dat bijgevolg
d~ tegen hem ingebrachte telastlegging
niet bewezen is, terwijl wei bewezen is
<le tegen eerste aanlegger in cassatie ingebrachte telastlegging, naardien deze,
volkornen op de hoogte zijnde van het
abnormaal bniten de rails uitkornen van
de uiteinden van zijn voertuig, zich ervan
diende te vergcwissen dat niets het doorrijden van geheel de tram belernrnerde
of was komen belernmeren, dan wanneer
de verplichtingen yan de automobilisten
bij het nadercn van een voertuig op rails
erin bestaan het spoor vrij te rnaken en
zich ver genoeg crvan te verwijcleren om
dat voertuig door te laten, clat de rechters in hoger beroep geenszins vaststellen
dat verweerder in cassatie deze verplichtingen in acht heeft genomen, dat zij de
conclusies niet passencl beantwoorden
welke in boger beroep regehnatig genomen
zijn door aanleggers in cassatie die daarin
verklaarden, onder meer, dat Peeters niet
mocht verweten worden niet voorzien te
hebben dat de weggebruiker die hij voorbijreed - het spoor alclus vrijgernaakt
zijnde, - de tram zodanig zou naderen
dat een botsing onvermijclelijk gemaakt
werd, en, tenslotte dat, waar zij vaststelclen dat het litigieuze ongeval op 2 febrnari 1957 plaats gegrepen had, de
rechters in hoger beroep in iecler geval
aanlegg·ers in cassatie niet rnochten veroorclelen tot het betalen van wettelijke
interesten vanaf 2 januari 1957 op de sornmen die verweerder in cassatie als schadevergoeding toegekend zijn :
Overwegende dat het vonnis, om te
verklaren dat Peeters het hem ten laste
gelegcle misdrijf begaan heeft en hem
met aanlegster te veroorde]en tot schadevergoecling jegens verweerder, hierop
steunt dat de cc trarnbestuurcler, die volkomen op de hoogte is van het abnorrnaal
buiten de rails uitkomen van zijn voertuig, zich ervan dient te vergewissen dat
niets het doorrijden van geheel de tram
belemmert of is kornen belemmeren ll ;
Overwegende dat aanleggers in hun conclusies onder rneer deden gelden dat zowel nit de omstandigheden zelf van llet
ongeval als nit het door verweerder verklaarde bleek dat de aanrijcling tussen
beicle voertuigen voortgevloeid was nit het
feit dat verweerders auto na het voorbijrijden van het voorste deel van de tram
deze gevaarlijk clicht genaderd was en
dat clienvolgens c< een voorrang genietencle
weggebruiker niet mag verweten worden
niet voorzien te hebben dat een weggebruiker clie hij voorbijrijclt - het spoor
alclus vrijgemaakt zijnde - zo dicht zal
nacleren dat hij een botsing onvennijdelijk maakt ll ;

Overwegende dat het vonnis deze stelling niet beantwoordt ;
Dat het rnidclel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover daarbij over de burgerlijke vordering uitspraak gedaan is ;
be:veelt dat melding van onderhavig arrest zal gernaakt worden op de kant van
de gedeeltlijk vernietigde beslissing ; laa t
de kosten de Staat ten laste; verwijst de
alclus beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Hoei, uitspraak doencle in
hoger beroep.
22 september 1938. - 26 kamer. - TToorzitte·r, H. Sohier, voorzitter. - TTerslagge·ve·r, H. Valentin. - Gel'ifld·willencle conolu.s·ie, H. Hoger Janssens de Bisthoven,
eerste aclvocaat - generaal.
Pleiter,
H. Van Ryn.
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1° ONSPLITSBAARHEJID.- STRAl'ZAKE:-1.
- BURGERLloTKE YORDERINGEN. - 0NSPLl'l'SBAARHEID. - BEGRIP.
2° INDEJPLAATSSTEJLLING. ~ ARTIKEL 52 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
1 oTULI 19B7, HOUDENDE DE STA1'U'l'EN VAN DE
RIJKSWERICLIEDEN'KAS. - PENSIOEN DOOR DE
KAS UITGEKEERD AAN EEN VAN ZIJN DEELGE-

RECHTIGDEN SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL.
- lNDEPLAATSSTELLING VAN DE KAS IN DE
REOHTEN VAN HET SLACHTOFFER 'l'EGEN DEVER-

3o

ANTWOORDELIJKE DADER VAN HE'l' ONGEVAL.
BURGEJRLIJKEJ VOHDEJHING.
DERDE GESUBROGEERD IN DE RECHTEN VAN RET
SLACH'l'OFFER VAN EEN MISDRloTF. - 0N'I'YANICELIJK OM ZICH BUHGEHLIJICE PARTioT 'l'E
STELLEN, VOOR HET STRAFGERECHT, TEGEN DE
BEKLAAGDE\.

1o

Er bestflat onspUtsbaflrheicl tu.ssen
twee bnrgerlifke vonlerin gen wwnn eer
de over
van cUe vonle'l'inrten te
wi,izen besUss-inrJ de beslissing over cle
andere moet bepalen (1).
2o K·rachtens artilcel 52 van het lwninklijlv
besl1tU van 1 jnU 1937 ho1tdenrle cle stflt·nte1~ vnn de RijlvswerkUedenlcns, tvflnnee·r cUe ka.s een tJensioen ttUlceert flan
cen van zijn deelgm·eohUgclen wit
hoofde van een ongeval tvcw1·vnn ldj het
slachtotfe1· ·is geweest, ·is zij tot beloop
·van het bedray Vfln cUt pensioen gesnbrogeerd in cle reohten welke de fleel[JerechUgde tegen cle vemntwoonleli:ike
dader vwn het ongevfll lcnn do en gelden,

een

(1) Raadpl. verbr., 9 februari 1939 (Bull. en
1939, I, 71); 20 januari 1958 (Arr.
Yerbr., 1958, blz. 309).

PASIC.,

-58al heeft zA,j slechts hacw e·igen schnld
betctalcl; 1lie huleplaatsstelUng heeft tot
voonoe'l'p n'iet het '/'echt vctn het slachtotfe'!' op een tJens·ioen, cloch het 1·echt
op ve'I'[JOecling clnt het tegen cle clcule'l'
van het ongeval bezU (1).
3o W'ie ·in cle 1'6chten van het slnchtotfe'l'
van een miscl1'ijf get1·eclen is, is ontvankelijk 01n zich btwge1'lifke ZHtrti.i te stellen, v66r het strnfgerecht, tegen cle beklaagrle (2).
(HECQ. T. G•ESTHUYZEN EN CONSORTEN; REGIE YAN
TELEGRAA~' EN 'l'ELEFOON EN RIJKSWERKLIEDENKAS, T, HECQ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 october 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel;
Overwegende dat Hecq bij in krncht van
gewijsde gegnne beslissing veroonleeld is
nit hoofde van onvrijwillige verwondingen
veroorzaakt aan Gesthuyzen; dat het bestreden arrest alleen over bnrgerlijke JJelangen nitspraak doet;
Overwegende dat Gesthnyzen de vergoeding van het voor hem nit becloeld misdrijf voortgesproten nadeel geeist he~tt,
daarbij aanspraak makend 011 het gellJktijdig genieten van bewnste vergoeding en
van het pensioen tot het nitkeren waarvan zijn werkgever, de Regie van telegraaf en telefoon, door tnssenkomst van
de Rijkswerkliedenkas gehouclen is;
Dat deze organismen lmnnerzijds als in
de rechten van Gesthuyzen getreden, onder meer vorclerden de betaling van de
sommen van 14.2.29 frank, het qan Gesthuyzen als tijdelijk pensioen betaald bedrag, en van 289.Z14 frank, het kapitaal
tot vestiging van het pensioen ;
Dat Hecq ertoe geconclndeercl heeft dat
voor recht zou worden gezegd dat de vordering. van Gesthnyzen niet ontvankelijk
is ten belope van de sommen waarvoor de
Regie van telegraaf en telefoon en de
Rijkswerklieclenkas in de rechten van
Gesthuyzen zijn getreden, en clat van de
ten voordele van Gesthnyzen nit te spreken veroordelingen de sommen zoullen
worden afgetrokken waaromtrent ten
voordele van voormelde Regie en voormelcle kas een veroordeling is uitgesproken·
O~erwegencle clat alclns bij de rechter
over de grand een onsplitsbare betwisting
aanhangig gemaakt was, aangezien cle op
een van de bnrgerlijke vorcleringen te wijzen beslissing het dispositief aangaande
(1) en (2) Raadpl. verbr., 17 november 195J,
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 244, en de noten 1
tot 3); 19 september 1955 (AlT. Yerbr., 1956,
blz. 9).

de andere bnrgerlijke vortlering zou bepalen, naargelang er al clan niet zon aangenomen worden da t Gesthuyzen de schadevergoecling en het pensioen gelijktijclig
zou mogen genie ten;
I. Betreffencle de voorziening van Fernand Hecq :
Overwegencle clat aanlegger van zijn
voorziening afstand doet;
II. Betreffende de voorzieniug van de
Regie van telegraaf en telefoon en de
Rijkswerkliedenkns :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van lle
Gronclwet, 1249 tot 1251, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 19, 1°, en 52, van
het koninklijk beslnit van 1 jnli 1937 tot
wijziging en samenvatting van c1e statuten van de werklieclenkns van het Departement van posterijen, telegrafie en telefonie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 maart 1952, doordat llet bestreden arrest, bij bevesti.e;ing van llet beroepen vonnis, aanlegsters, burgerlijke
partijen, hun eis ontzegt die strekte tot
betaling van de sommen van 14.229 frank
en 2H9.214 frank, respectievelijk nitgekeerd als tijdelijk pensioen en clefinitief
pensioen aan het slachtoffer van het ongevnl Gesthuyzen wiens recht op schadeloosstelling zij ten belope van evengemeltle sommen wilden uitoefenen tegen beklaagtle Hecq die voor dit ongeval verantvvoorclelijk geacht werd, om de redenen,
enerzijcls, dat tweede aanlegster door llet
betalen van die pensioenen een schnld gekweten heeft die haar eigen scllnld was,
zonder clat deze betalingen voor haar een
schade opleveren waarvan de oorsprong
gclegen is in de font van verweerder, en,
anclerzijds, dat de Rijkswerkliedeukas
haar vorclering ve1·geefs op een uit de wet
of nit een overeenkomst voortvloeiencle snbrogatie steunt om de reden tlat artikel 52
van de statuten cler kas dcze slechts de
incleplnatsstelling verleent in zover de
deelgerechtigde, als Gesthnyzen, tegen een
dm·cle verautwoorclelijke rechten nit te
ocfenen heeft, dat ten deze de deelgerechtigde generlei recht bezit om van beklaagcle nit welken lloofcle oo~. ee~ pensioen te vorcleren, dat op het tlJclstlp dat
de kas de litigienze akten van indeplaatsstelling· heeft doen opmaken, Gesthny~en
van o·een enkele zekere schnldvordenng
houd~r was claar beklaagde te zijnen opzichte door geen enkele schriftelijk vastgeleglle contractuele verbintcnis gehouden
was die eventueel kon gekweten worden
door een betaling met incleplaatsstelling,
doch enkel door een delictuele verbintenis
waarvan de omvang op het tijclstip van de
beweerclelijk met incleplaatsstelling verbonclen betaling niet bepaald was, en dat
zij alclns niet bcwijst <la t zij een recht
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wanneer het bestreden arrest geen antwoord verstrekt op de conclusies waarbij
aanlegsters deden gelden, aangaande de
som van 14.22!l frank, dat de eerste rechter ten onrechte llet toekennen ervan geweigerd had « aangezien zij door tweede
ge!ntimeerde, beklaagde Hecq, niet betwist wordt JJ (schending van artikel 97
van de Grondwet); 2° dan wanneer het
geen passend antwoord geeft op het middel waardoor de Rijkswerkliedenkas, aangaande ue twee ter cliscussie staande
sommen, stelde da t krachtens artikel 52
van het koninklijk besluit van 1 juli 1937,
de sommen, door llaar naar aanleiding
van een door een derde veroorzaakt ongeval aan de deelgerechtigde gestort uitgekeerd werden als op die derde verhaalbare voorscllotten, naardien de betaling
correlatief is met het recht tegen de derde
op te treden, waaruit zij afieidde dat de
a an llet slach toffer gedane betalingen niet
de betaling van haar eigen schuld konden
zijn, de afhoudingen van 6 t. h. op de lonen overigens, krachtens de artikelen 12,
1 o, en 61 van haar sta tuten, enkel bestemd
zijnde tot het vormen van de weduwenen wezenpensioenen en niet, in strijd met
de beslissing van de eerste rechter, van
de aan de werklieden zelf te betalen pensioenen (schending van artikel 97 van de
Grondwet) ; 3° dan wanneer, zoals aanlegsters betoogden, zonder dat ook op dit
middel een passend antwoord verstrekt is,
de werkliedenkas krachtens artikel 52 van
llet koninklijk besluit van 1 juli 1937 op
grond van de door llaar verrichte betalingen trad in alle rechten van de deelgerechtigde tegen derde verantwoordelijken,
en zij getreden was, niet in de rechten
van de verwerende deelgerechtigde OD een
pensioen, doch in llet recht OD vergoeding
dat hij tegen de derde kon uitoefenen nit
kracht van artikel1382 van het Burgerlijk
Wetboek (schending van dit artikel en van
artikel 97 van de Grondwet); 4° dan wanneer het arrest het begrip van indeplaatsstelling schemlt, door het treden van de
kas in de rechten op vergoeding van de
rleelgerechtigde tegen de derde verantwoordelijken, ten belope van de hem uitlJetaalde pensioenen, afhankelijk te stellen van de voorwaarden, - die niet vercist is door artikel 52 van meergemeld koninklijk besluit, noch door de artikelen 1249 tot 1251 van het Burgerlijk Wetboek, - dat llet slachtoffer zelf llet recht
bezit om lletzelfde pensioen van de derde
te vorderen, door de mogelijkheid van in(leplaatsstelling afhankelijk te maken van
<le evenmin cl oor voormelde wetsbepalingen geeiste voorwaarde dat de betaling
e~trekt tot voldoening van een schriftelijk
Yastgelegde contractuele schuld van de
c:ehuldenaar, en door cUe mogelijkheid uit

te sluiten wanneer laatstgenoemde enkel
gehouden is door een delictuele verbintenis tot vergoeding waarvan de omvang
niet bepaald is, dan wanneer dergelijke
verbintenis tot vergoeding onststaat op
llet ogenblik dat de dader van het misdrijf de schade veroorzaakt heeft, zoncler
dat wettelijk vereist is dat het bedrag ervan bepaald zij opdat zij met indeplaatsstelling zou kunnen voldaan worden, in de
grenzen van de verrichte betaling, het arrest overigens niet vaststellend dat op de
datum der betalingen, het bedrag ervan
de aan de gesubrogeerde persoon berokkende schade zou overschreden hebben
(schending van de gezamenlijke in het
middel aangeduiae artikelen) ; 5° dan
wanneer het arrest, zonder te betwisten
da t Gesth uyzen, toen hem de eerste betaling gedaan werd, een overeenkomst ondertekend had luidens welke hij verklaarde de werkliedenkas in al zijn recllten en vorderingen te stellen ten belope
van de sommen die hem door haar tengevolge van het ongeval mochten worden
toegekend, geen passend antwoorcl geeft
op het subsidiair middel waardoor aanlegsters beweerden dat bewuste overeenkomst diende te worden uitgelegd hetzij
als een y,66r de betaling tot stand gekomen overeenkomst van indeplaatsstelling,
hetzij als een overdracht van schuldvordering van zekere huidige en toekomstige
rechten van het slachtoffer tegen de verantwoordelijke voor het ongeval, hetzij
als een contract van borgstelling, en daaruit afieidden dat de kas bedoelde rechten
en vorderingen had ten belope van de toegekende sommen (schending van artikel 97
van de Grondwet)
Over het derde en het vierde onderdee! :
Overwegende dat artikel 52, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 1 juli 1937,
houdende de statuten van de Rijkswerkliedenkas, bepaalt : « doorclien de werkman deelgerechtigd is in de werkliedenkas, treden de kas en de Staat, die haar
vertegenwoordigt, krachtens deze statuten
noodzakelijk en van rechtswege in alle
welkdanige rechten, vorderingen en middelen welke de deelgerechtigde of zijn
rechthebbenclen tegen derden zouden kunnen doen gelden nit hoofde van de ongevallen waarvan hij het slachtoffer mocht
zijn, en wel tot beloop van alle sommen,
pensioenen of hulpgelden, welke door
voormelde kas zullen worden toegekend
nit hoofde van bedoelde ongevallen JJ;
Overwegende dat deze bepaling een van
de modaliteiten van lle aan aanlegsters
opgelegcle Yerplichting aan Gestlmyzen
een pensioen te betalen, uitmaakt; clat
cleze verplichting en het hun verleend
recht om krachtens de incleplaatsstelling
tegen de derde op te treclen correlatief
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ZIJn en niet van elkaur mogen gescheiclen
worden;
Dat het bestreden arrest, om te bcslissen clat te hunnen behoeve geen incleplaa tsstelling is kunnen tot stand komen,
ten onrechte erop steunt dat aanlegsters
enkel hun eigen sclmld betaald hebben,
vermits deze sclml<l slechts bestaat omler
evengemelcle moclaliteit;
Ovcrwegencle dat het arrest eveneens
ten onrechte deze beslissing hierop steunt
flat Gesthuyzen aanlegsters in cle rechten
die hij jegens Hecq had niet heeft knnnen
subrogeren om de reden dat die rechten
« geenszins het recht om nit welkcn hoofde ook een pensioen te vorcleren onwa tten ll;
Dat de bij voormel<l artikel G2 ingevoercle indeplaatsstelling tot voorwcrD
lteeft, bij Gesthuyzen, niet het recht op
een Densioen, cloch het ontstaan en huiclig
recht op vergoecling dat hij tegen Hecq
bezit nit hoofcle van het ten laste van cleze
als bewezen aangezien misclrijf;
Overwegencle clat de werkgever die in de
rechten van de werkman, slachtoffer van
ecn ongeval, getreden is, ontvankelijk is
om zich burgerlijke partij te stellen en
om in de plaa ts van het slachtoffer de vergoeding van cle eraan berokkencle schacle
te vordercn; dat znlks het geval is zowel
Y·66r de straf- als v66r de burgerlijke
rechter;
Waaruit volgt clat het dcr<le en het vierde onclerdeel van het midclcl gegrond zijn;
Om die redenen, over de voorziening
van Hecq uitspraak doende, decreteert de
afstand Yan zijn voorziening; veroorcleelt
aanlegger tot de kosten; nitspraak doende
over de voorziening van de Regie van telegraaf en telefoon en van de Rijkswerkliedenlms; vcrbreekt het bestreden arrest, behalye in zover het het totaal bedrag van het nadeel tot Ycrgoecling waarvan verweerder Hecq gehouden is vaststelt op (144.508 fr. 50; !Jeveelt clat melding
vtm onclerha vig arrest zal gemaakt worclen op de kant Yan de gedeeltelijk vernietigcle beslissing; laat de kosten de
Staat ten laste ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Luik.
22 sel)tember 1958. - 26 kamer. - 1'oorz·itter, H. Sohier, voorzitter. - 1TerslaufJOver, H. Valentin. - Gelijklnirlencle oonolusie, H. Roger .Tanssens de Bisthoven,
eerste aclYoeaat-generaal.
Pleiter,

H. Pirson.
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1o EET- EN KOOP\VAREN (MISBRUIK
IN DE HANDEL VAN). - vYET VAN

3 MAART 1954 BETREFFENDE DE OPENING, DEl
VERGTIO'l'ING OF DE UI'l'ilREIDING VAN ZEKERE
KLEINVERJ\:OOPSBEDRlJVEN, AU'I'IKEL 2, LE'l'~'ER ft. GEWOONLI.JK ONDERSCRICIDICN TAKI\:IliN VAN HANDEL. BETEKICNIS VAN DIE UITDRURKING.

2° EET- EN KOOPWAREN (MISBRUIK
IN DE HANDIDL VAN). - WET VAN
3 JIIAART 1954 BETREI<FENDE DE OPENING, DE
YEUGROTING OF DE UITBREIDING VAN ZEKIGRE
KLEINVERKOOPSBEDRIJVEN.
INIUCRTING
YOOR. YERKOOp IN RET KLEIN WAARIN BESTENDIG TEN MINSTE VI.JF BEZOLDIGDE YERKOPERS
WERKZAAM ZLJN. GEEN ONDERSCHEID TE
~fAKEN
TUSSEN YERKOPERS BESTENDIG TEWERKGESTELD EN YERKOPERS SLECHTS EEN
ZEKER AANTAL DAGEN TE\YERKGESTELD.

1 o Bij ontstentenis van een wettelijke om-

sohrij,ving, heeft tTe ·u.i.trlPu.lcldng « takJ.;en van handel ll, 'i-n artil"el 2, lette·r a,
van ae toet van 3 mact·rt 1964 betrejfencle
de otJening, de vergroting of rle ttUbrei(Unu vwn zelcore 7cleinverl"oopsbeclr1jven,
lwar uewone z·in en omvat cle onrlersclwhlen rlelen of onrlenJenlelinuen van
een lcoozJhanrlel; rl'ienvolgens besUst cle
feUenrechte·r wett'iu rlat rle voerl'inus'Waren ·in het al[femeen, nlles omva.ttenrle
wat met 's ·monsen '1Joerl'i11[/ ve·rbn1irl
hrwrlt en textiel, nlle texUel1Jmrltwten
om,vattenrle, tnkken vwn hamlel tr.itrna·
ken.
2° De 'voorwannle vermelrl ·in artih:el 2,
letter b, van rle wet wm. 3 '11!(ta1"t 1954
betrejfencle de opening, rle ve1'[/'/"0Unu of
de 1/.Itlweirlill[f van zelcere k'lei11Ve1·7coopsberl1'ijven, en volgens wellce ten nvinste
v·ijf bezolcliyde 'Vel'~kOJie·rs bestenrliu
'We·rlczrwm moeten z·ijn, 'is verv·u.lrl wanneer ten minste vijf van rUe ve·rlcope·rs
voortrln1·e·1ul aamveZi[f zi.jn a.lle rlagen
rlnt rle znnk ueopenrl is, zelfs zo somm:igen omler rUe ve·r7cotlel'8 hnn werlc
slechts b-ij t·ussenzJozen verrichten (1).
(<<UNION DES CLASSES J>IOYENNE8 Lli£GIWISES ll,
T. DES8AR1' EN CONSOR'l'EN.)
ARREST.

HFJT HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 18 tlecember 19G7 gewezen {loor
h<ct Hof van beroep te Luik;
I. In zoyer de yoorziening· gericht is
tegen cle besliRsing, gewezen over de burgerlijke vonlering van annlegster tegen
verweercler Dessart :
Over het eerste midclel, afgelekl nit de
schending van artikel 97 van de Gronclwet, en van de artikelen 1, 2 en 4 van
(1) Raadpl. verbr., 18 november 1957 (AlT.
Fcrb1'., 1()58, blz. 153).
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opening, de vergroting of de uitbreicling
van zekere kleinverkoopbeclrijven, door.(]at, het bestreden arrest, zonder te betwisten dat beklaagcle Dessart een kleinverkoopbedrijf exploiteercle waar hij,
zoals aanlegster bij !war conclusies aanvoerde, handel dreef in kruiclenierswaren
en koloniale waren, in bakkers- en banketbakkerswaren, in vlecs, textiel, llandsclwenen, pantoffels en schoenen, niet beWE'zen tegen verweerder Dessart verklaart
de telastlegging artikel 1 van voormelde
wet van 3 maart 1954 overtreden te hebben door het openen van een wnrenhuis,
en bijgevolg bet hof van beroep onbevoegd
verklnart om over de burg·erlijke von1ering van aanlegster tegen Dessart uitsvraak te doen en haar tot de kosten
veroordeelt, om de reden dat de beklaagde
slechts twee takken van onderscheiden
artikelen drijft, - voedingswaren in het
algemeen en textielproclucten, - dat de
normale en gewone betekenis van de term
<< tak van handel >> de onderscheiden delen
of onderverdelingen van de handel omvat
waarvan de gehelen tamelijk uitgebreid
·zijn, dat het begTip « voedingswaren in
llet algemeen >> niles kan omvatten wat
met 's mensen voeding verbam1 houdt en
onder meer vlees, en dat het begTip « textiel >> alle textielproducten kan omvatten :
In dan wanneer, zoals aanlegster terecht
betoogde in haar v66r het hof van beroep
regelmatig genomen conclusies, de termen
« gewoonlijk onclerscheiclen takken van
handel >> in artikel 2 van de wet van
3 maart '1954 moeten verstaan worden in
d<e zin van takken van handel welke,
krnchtens het gebruik, cUt wil zeggen in
de meeste gevallen, niet in dezelfde verkoopinrichting gedreven worden, en dat
bet mitsclien wettelijk onvoldoende is dat
llet « begTip » voedingswaren in bet algemeen alles kan omvatten wat met 's mensen voeding verband houdt, met inbegrip
van kruitlenierswaren, vlees en balrkerswaren, en dat het « begrip » textiel aile
textielproducten omvat, dan wanneer de
rechters over de grond niet vaststellen
dat, in strijd met hetgeen aanlegster in
lmar conclusies deed gelden, de handel
in kruidenierswaren, vlees en bakkerswaren, volgens het gebruik en BelgH~, gezamenlijk in hetzelfde kleinverkoopbedrijf
gellreven worden en gewoonlijk niet onderscheiden zi.in, en dat, desgelijks, de
handel in te~'tiel, clie in handschoenen en
die in pantoffels en schoenen in Belgie
gewoonlijk niet geclreven worden in onclerscllei<1en inrichtingen, en dnt de redenen
van bet arrest derhalve ,leo beslissing niet
wettelijk drngen; 2° dan wanneer, in elk
gevnl, het bestreden arrest in het onzekere lriat of llet overwogen lleeft dat de
so01'ten handel in vlees, bakkers- en krui-

denierswnren tezamen een enkele tak van
handel uitmaakten, om de reden dat die
soorten handel in feite gewoonlijk tezamen in dezelfcle inrichting gedreven worden, ofwel om de reden clat het naar
recht volstaat dat zij onc1erscheiden delen of onclenenlelingen van de llan!lel
uitmaken die een tamelijk uitgebreid geheel kunnen vormen zelfs inclien zij in
het gebruik feitelijk niet tezamen in hetzelfde bedrijf geexploiteercl worden, en
dat mitsclien de dubbelzinnige redenen
van het arrest geen vassend antwoorc1 opleveren op voormelde conclusies van aanlegster; 3° dan wanneer het bestrec1en
arrest niet gemotiveerd is, daar het geen
nntwoord heeft op het door aanlegster bij
conclusies ingeroepen middel volgens hetwelk de handel in textiel, die in hanclschoenen en die in pantoffels en schoenen,
- van welke soorten handel het arrest
niet betwist dat beklaagde Dessart ze
in zijn bedrijf dreef, - drie gewoonlijk
onderscheiflen takken van handel uitmaakten :
Over het eerste ondercleel
Overwegende dat bet bestreden arrest,
na erop gewezen te hebben dat aanlegster
bij conclusies steunt op het feit dat Dessart handel drijft in onclerscheiden voedingswaren, onder meer kruiclenierswaren
en vlees, alsmede in onc1erscheiden textielartikelen, handschoenen en pantoffels,
voortgaat als volgt : « clat de burgerlijke
partij, tot staving van haar stelling, vergelijkingen mankt en zich verwijdert van
de normale en gewone betekenis van de
term << tak van handel >J, clie cle onderscheiden delen of onclerverclelingen van
de koophanclel, waarvan de gehelen tamelijk nitgebreicl zijn, omvat;
Dat llet daarna bet aclvies, aan het
parket door het bestuur van economische
zaken verstrekt, herhaalt en aanneemt,
naar luicl van hetwelk « bij ontstentenis
van een wettelijke omschrijving van de
term << tak van handel », deze in de
ruimste zin moet begrepen worden; bijgevolg kan het b.egriv << vocclingswnren in
bet algemeen » alles omvatten wat met
's mensen voecling verbancl houdt, en
onder meer vlees; zulks is eveneens llet
gevnl voor bet begrip << tcxtiel », hetwelk
aile textielprodncten omvat »;
Overwegende dat nit deze redenen blijkt
dat het bestreden arrest in feite, en bijgevolg soeverein, vastgestelcl heeft dat
het voeclingswaren in het algemeen en
textiel, en niet de talrijke onclerver{lelingen ervan, zijn die gewoonlijk onderscheiden tnkken van handel uitmaken; dat het
alclns de in het middel aangebaalcle conclnsies beantwoord hceft;
Over h et tweede omlercleel :
Overwegencle dat blijkens de evenaan-
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zonder dubbelzinnigheid beslist dat de
soorten himdel in vlees, bakkers- en kruidenierswaren geen gewoonlijk ondersclleiden takken van handel, in de zin van
artikel 2 van de wet van 3 mei 1954,
zijn;
Over llet denle onderdeel
Overwegende dat aanlegster in hoger
beroep onder meer geconcludeerd heeft
als volgt : <c dat Dessart erkent handel
te drijven in onderscheiden voeclingswaren... alsmecle in ondersclleiden te:l>'tielwaren, in hanclschoenen en pantoffels ;
dat de eerste recllter overweegt dat het
gelleel van deze activiteiten llet uitoefenen
uitmaakt van twee gewoonlijk ondersclleiden takken van handel, te weten, enerzijds, voeclingswaren in llet algemeen en,
anclerzijds, textiel JJ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, zowel om zijn eigen redenen als
om die van de eerste recllter welke llij
overneemt, in lloofdc van Dessart enkel
llet uitoefenen van de twee voormeWe
takken als bewezen aanziet ;
Dat hij dus impliciet docll nooclzakelijk
de bewering· van aanlegster ter zijde gestelcl lleeft dat verweerder als takken
van handel, onderscheiden van de handel
in textiel, handschoenen en pantoffels zou
verkopen, dit wil zeggen producten van
die aard in llet klein zou verkopen welke
niet gelleel of hoofdzakelijk nit weefsels
bestaan;
Waaruit volgt dat geen van de onderdelen van het micldel kan ingewilligd worden;
II. In zover cle voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de burg·crlijke vordering van aanlegster tegen
verweerster Martel :
Over het tweecle midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 2 en 4 van
de wet van 3 maart 1954 betreffende de
opening, de vergroting of de uitbreicling
van zekere kleinverkoopbedrijven, en van
artikel 97 van de Grondwet, doonlat het
bestreclen arrest, na vastgesteld te llebben
dat beklaagde Martel in haar kleinvcrkoopbedrijf tenminste drie gewoonlijk ondersclleiden takken van handel dreef,
tegen haar niet bewezen verklaart de telastlegging artikel 1 van voormelde wet
van 3 maart Hl54 overtreden te hebben
door het openen van een warenhuis in een
gemeente met minder dan 50.000 inwoners,
llet strafgerecht onbevoegcl verklaart om
van de burgerlijke vordering van aanlegster tegen beklaagde Martel kennis te
nemen en haar tot cle kosten veroorcleelt,
om de reclcn dat beklaagde cc cen personeel tewerkstelt, bestaande nit vier bestendige verkoopsters, waaraan vier andere tijdelijke verkoopsters moeten worden

toegevoegd die slechts bij tussenpozen een
zeker aantal dagen per week werken Jl •
dat er geen bestendige tewerkstelling aan~
wezig is « in het geval van de tijdelijke
verkoopsters cUe slechts zekere dagen
werken JJ; dat beklaagde « slechts vier
personen bestending voor het verkopen
tewerkstelt, en vier andere verkoopsters
tijdelijk JJ, clan wanneer het nodig- is, doch
het volstaat, voor de toepasselijklleicl van
de wet van 3 maart 1954, dat bestendig,
clit wil zeggen alle clagen dat cle zaak
geopend is, tenminste vijf bezoldigde verkopers werkzaam zijn, zonder te onderscheiclen naargelang· het bestendige of tijdelijke verkoopsters geldt, of naargelang
ieder van haar indiviclueel alle dagen der
week of slechts zekere dagen werkzaam
is, en clat het bestreden arrest artikel 2,
inzonclerheid letter b, van voormelde wet
scllenclt door als draagwij.clte eraan toe
te schrijven dat het de tewerkstelling·
eist van vijf « bestendige JJ verkopers of
verkoopsters, clan wanneer het bestreclen
arrest het niet mogelijk maakt te onderscheiden of het de telastlegging niet bewezen verklaarcl heeft om de reden dat,
naar recht, de wet het tewerkstellen ZOll
eisen, elke clag dat de zaak geopend is,
van dezelfde vijf bezoldigde verkopers in
het klein, ofwel om de reden dat in feite,
zelfs zo men rekening houdt met vier
tijdelijke verkoopsters clie bij tussenpozen slechts een zeker aantal dag·en per
week werken, cloch uie komen bij vier
bestenclige, dagelijks voor de verkoopwerkzame verkoopsters, beklaagde elke
dag dat haar zaak geopend is geen vijf
verkoopsters tewerkstelcle, en dat het bestreden arrest aldus geen mogelijkhei-cl
biedt de wettelijkheicl van zijn beslissing na te gaan en rust op dubbelzinnige
redenen, wat met het ontbreken van redenen gelijkstaat;
Overwegende clat artikel 2 van de wet
van 3 maart 1954 onder meer bepaalt dat
onder « warenhuis Jl wordt verstaan elke
inrichting voor verkoop in bet klein
waarin bestenclig· ten minste vijf bezoldigde verkopers werkzaam zijn;
Overwegencle clat het woord << bestendig Jl zijn gebruikelijke betekenis heeft;
dat bet clerhalve betekent « altijcl, voortduren{l JJ, clit wil zeggen alle dagen clat
de zaak geopencl is ;
Overwegende clat cle vrijspraak van
verweerster gemotiveerd is, enerzijcls,
door cle beschouwingen van het beroepen
vonnis clie llet bestreclen arrest overgenomen heeft, en volgens welke verweerster
« een personeel tewerkstelt, bestaande uit
vier bestendige verkoopsters, waaraan
vier andere tijdelijke verkoopsters moeten
worden toegevoegd die slechts bij tussenpozen een zeker aantal clagen per week
werken, dat de term c< bestenclig Jl zijn
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:gebrnikelijke en normale betekenis moet
worden gegeven, dit is zonc1er onderbreking, wat niet het geval is voor de verkoopsters die slechts op zekere dagen
werkzuam zijn ll, en, anc1erzijds, door
·een eigen rec1en van het arrest, welke
luidt dat verweerster << slechts vier personen bestenc1ig voor llet verkopen tewerk·stelt, en vier andere verkoopsters tijc1elijk )) ;
Overwegende dat de maatstaf yan be·Rtenc1igheid die de wetgever ingevoerd
11eeft niet gelclt voor de door de verkopers te leveren prestaties, doch voor de
-t:1agelijkse werkelijke aanwezigheid van
·<lie verkopers in de inrichting;
Overwegende dat de door de wetgever
gestelde voorwaarde vervulcl is wanneer
ten minste vijf van die verkopers voort-durend uanwezig zijn alle dagen dat de
zuak geopencl is, zelfs ze sommigen onder
hen hun werk slechts bij tussenpozen
verrichten;
Overwegencle clat de bovenaangehaalde
redenen, die enkel berusten op het onder·scheid dat gemaakt is tussen « bestendige )) en « tijc1elijke verkoopsters ll, geen
mogelijkheicl bieden in te zien of, ten
deze, deze voorwaarde al dan niet vervuld
is·
'oat het bestreden arrest gezien deze
dubbelzinnigheid niet regelmatig met redenen omkleecl is; dat het middel op
voet van artikel 97 van de Gronclwet gegrond is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijlre
vordering van aanlegster tegen verweer{ler Putanier :
Overwegende dat aanlegster geen middel doet gelden ;
Om cUe redenen, verbreekt het bestrec1en
arrest, doch enkel in zover het uitspraak
doet ten opzichte van verweerster Martel
over cle burgerlijke vordering van aanlegster; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gecleeltelijk vernietigc1e beslissing; veroorcleelt aanlegster tot tweederde en verweerster Martel tot een derde
der kostcn; verwijst de alc1us beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
22 september 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitte·r, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·sla[!{!ever, H. Vroonen. - Gel'ijlclni.clencle conclus'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
et'rste aclvocaat-generaal.
Pleite1·s,
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'l'RAMW:mGEN, AUTOBUSS:mN, AUTOOARS EN TAXIS. BESLUITWET VAN
30 DEC!c;lfllER 11J4G EN BESLUI'l' VAN DE REGENT
VAN 15 JVIEI 1947. GENEESKUNDIGE SCHIF·
TING EN GENEESKUNDIG 'IOEZICHT OP DE AUTO·
BESTUURDERS VAN DE VERVOERDIENSTEN DOOR
EEN WERKGEVER UITSLUITEND 1'EN BEHOEVE
VAN ZIJN PERSONEEL INGERICHT. J\1AATREGELEN TOEPASSELIJK OP DE KOSTELOZE DIENSTEN.
KOSTEN. STRAFZAKEN. -- \TEROORDEVERSOHEIDEN BEKLAAGDEN \VEGENS
VEUSCHILLENDE JVIISD!UJVEN. SOLIDAIRE
VEROORDELING TOT DE KOSTEN JEGENS DE OPENBATIE PARTIJ. 0NWETTIGHEID,

LING VAN

1° De 'Ve·rvoenliensten, zelfs Jcosteloos,
floor een ioerk[!eve1· ititslititencl ten behoeve van z'ijn pe·rsoneel 'inrtericht, om
clit pe·rson eel, naa·r rle zetel van zijn
werlc of tentg naa1· hu'is te voeren vallen
onder cle toezJass'i1t[! van het besltt'it van
cle Regent van 15 mei 1947 hottrlencle 1'e{!el'i1t[! van cle {!enees lcunclige sch'ift-in{!
en va-n het {!eneeslcunclig toezicht op rle
nutob,ztsbesttHtrclm·s (1).
2° Is onwetti[! cle besz.issin[! cUe beklaagclen, wegens ve1·schillencle m'isclrijven
vemonleelcl, soz.iclair tot cle Jcosten je{!ens de ozwnba1·e part'ij vemonleezt (2).

(Strafw., art. 50.)
(LAMBER'f EN CALOZE'f.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Neufchi'lteau;
Over het micldel, afgeleicl nit de schenc1ing van de artikelen l, letter E, en 3 van
het besluit van de Regent van 15 mei 1947
houdencle regeling van de geneeskundige
schifting van en het geneeskundig toezicht
op de autobestuurclers van de openbare
autobusc1iensten, de bijzondere autobustliensten, de autocardiensten, de taxicliensten en van de andere bij de besluitwet
van 30 december 194G bedoelde c1iensten
tot vervoer van personcn door middel van
automobielen, doorclat eerste aanlegger
veroorc1eelc1 is wegens het bestuurcl hebbcn van een voor het vervoer van personen bestemd voertuig, als bedoelcl in arti-

HH. Pirson en della Faille d'Huysse.
(1) Raaclpl. verb·., 14 april 1958 (AlT. Yerbr.,
1958, biz. 607).
(2) Verbr., 3 maart 1958 (An·. Yerbr., 1958,
biz. 469).

-64kel 1 van voormelcl besluit, zoncler houder
te zijn van een bewijs van geneesknndige
schifting en de tweede wegens het cloen of
laten besturen van dergelijk voertuig door
de eerste die geen houcler was van clergelijk bewijs, clan wanneer de eerste strikt
in het raam van het beroep een kosteloos
vervoer van arbeiders vcrrichtte door miclclel van een aan cle tweede, zijn patroon,
toebehoreml vocrtuig, en dat zodanig kosteloos vervoer, clat niet uitdrnkkelijk anngeduid is in artikel 2 van de besluitwet
van 30 december 19!6, buiten de toepassing van ([eze bcsluitwet valt :
Overwegende dat het bestreden vonnis
soeverein vaststelt clat Oalozet (hier tweecle Rnnlegger), de werkgever van r~mnbert
(hier eerste aanlegger), <<met eigen materieel en op eigen verantwoordelijkheid het
kosteloos vervoer ingerieht en geexploiteercl had van een aantal VRn zijn arbeiders van hun woonplaats tot op de werkplaats en terug; clat clit vervoer geregeld
of althans toevallig plaats had )) ;
Overwegencle clat « de cliensten ingericht
ten llehoeve van de werklieden, beambten,
enzovoorts, om ze naar de zetel van hun
werk of terug naar lmis te voeren ll onder
de toevassing van de besluitwet van 30 december 19!6 vallen en aan machtiging onderworpen zijn, wanneer bedoclde werklieden, beambten, enzovoorts, << de vcrvocrkosten gehcel of gedeeltelijk dragen ))
(artikel 11 van de besluitwet) ;
Dat claarentegen « de vcrvoerdiensten,
door een werkgever met eigen materieel
en op eigen verantwoordelijkheid uitsluitencl ten behoeve van zijn personeel ingericht en geexploiteercl, voor zover daar
voor het personeel geen gelllelijkc of bezwarende last nit voortvloeit ll, in beginsci buiten de toepassing van de besluitwet
vallen en niet nan een machtig·ing onclerworpcn zijn (artikel 2, lid 2, 1 o, van de
besluitwet) ;
Overweg·encle dat de Koning· evenwel
voor deze laatste vervoerdicnsten zckere
verplichtingen kan opleggen, « inzonderheicl clie betreffcnc1e... de geneeskundige
schifting van en !let genecslnmclig toezicht
op cle antobestuurders )) (artikelcn 2, 2°,
lid 2, en 29· van de besl ui twet) ;
Overwegende clat, in uitvoering van die
bepaling, artikel 2 van het llesluit van de
Hegent van 15 mei 1947 beschikt : « ieder
autobestuurder moet homler zijn van een
bewijs van genceskunclige schifting, door
de Minister van verkeerswezen uitgereikt ll, onder de in cle volgencle artikelen
aangegevcn voorwaarclen; clat artikel 1
van cUt bcsluit als autobestuurcler aanmerkt « iecler persoon die gcregelcl of tocvallig ecn automobiel bestuurt gellezigd
voor de exploitatie van personenvervoer ll,
inzonclerheicl wanneer het (letter E) veryoercliensten gcldt, ingericht door een

werkgever overeenkomstig artikel 2, lid 2,
1 o, van de llesluitwet, hetwelk het koste-

loos vervoer van het personeel van de·
werkgever beuoelt ;
Overwegende clat uit hct met elkaar in
verlmncl brcngen van cleze wets- en reglementaire llepalingen lllijkt da t de zclfs
kosteloze cliensten cUe een werkgever uitsluitcnd ten behoeve >an zijn personeel inricht om het naar de zetcl van het werk
of terug naar lmis te voeren, onder de
toepassing van het besluit van de Regent
van 15 mei 1847 vallen;
Dat het mic1c1el naar recht faalt;
Overwegencle clat de sulJstantielc of
op straffe van nietighcicl voorg·eschreven
rechtsvormen nageleefcl zi:in en clat <le beslissing wettelijk is, behalve wat cle vcroorcleling· tot cle kosten betreft;
Overwegende, ten c1ezen aanzien, clat hct
llestreclen vonnis aanleggcrs soliclair tot
de kosten van lleicle aanleg·gen veroorcleelt, clan wanneer zij wegens verschillencle misdrijven veroordeeld worden; cla t
!let mitsclien artikel 50 van het Strnfwetboek schenclt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis enkel in zover het aanleggers
solidair tot de kosten je_<;'ens de openbare
partij veroorcleelt; verwerpt de voorziening· voor het overige; beveelt dat melding
van omlerha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van cle gedeeltelijk vernictig·de beslissing; verwijst cle aldus beperkte zaak naar de Oorrectionele Rechtbank te Marchc-en-Famenne, zitting houdencl in hoger bcroep; veroorcleelt elk cler
aanleggers tot een viercle der kosten; laat
het ovcrblijvende de Staat ten laste.
22 september 11158. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslag[let;er, H. Vroonen. - GelijJ,;luidenrle oonolusie, H. Roger .Janssens de Bisthovcn,.
ee1·ste advocaat-gencraal.
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1° VERKEER. ~ VooRRANGEN.- vVE3C0DE,
AHTlKEL 17. - TIIGS'!'UUHDER DIE DE YOOHRANG G!GNIET S'!'IL HOUDENDE EN DAAHNA 'l'EHUG
AANZETTJ<;NDE. - i\iANCEUYRE DOOR DE ANDERE
BF.S'l'UURDER

N1ET

'KUNNENDE

\VAARGEN01rfl~N

WORDEN. - i\iANCEUVH!G DIE DE VOOHHA..c'\G
NIET DOET VERLIEZEN,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARHES'l'EN. S'l'RAFZAKEN. - GEEN
CONCLUSIES. - GEEN VERPLICHTING VOOH DE
RECH'l'JCH NADER DE RTUKKEN VAN HET DOSSIER AAN TE DUIDEN \V AAROP HIJ ZIJN OVEil-

TUIGING STEUNT.

-651 o De best111Wder, cl'ie cle verlceersvoorrang gen·iet, verliest derze voo1Tang niet
cloor stil te houclen en daarna tent{}
aan te zetten, wannee·r deze mancmwre
doo1· de anclere best111Wder niet is lcitnnen waargenomen wo1·cZen (1). (Arti-

kel17 van de Wegcode van 8 april1954.)
2o B·ij ontstentenis van in cUt opzicht genomen concMtsies, behoeft cle rechte1· de
stitlclcen vwn het clossie1· waa1·op hi.i zijn
overt1dg·ing ste·un t 1Liet nculer awn te
cliliclen.
(BOLLE, T. VAN S'l'RYDOliCK.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 april 1958 in hager beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Charleroi;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencUng van artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, doordat het bestreden vonnis de verkeersvoorrang toekent aan verweerder die, van rechts komend, na een
stilstand opnieuw aangezet had, om de
enkele reden dat aanlegger, die van links
kwam, zich geen rekenschap ervan heeft
kunnen geven dat verweerder stilgehouclen had; clan wanneer op de voet van
cleze omstandigheicl niet mag afgeweken
worden van het in bovenaangehaalcle bepaling van het reglement vastgelegd algemeen beginsel :
Overwegcnde dat naar luid van artikel 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1054, elke bestuurder die een manamvre wil uitvoeren waardoor de normale gang van de andere bestuurders kan
belet of gehinderd worden, hen moet Iaten voorgaan; dat cUt artikel llepaalt dat
dit inzonderheid het geval is wanneer de
bestuurcler na een stilstand terug aanzet;
Overwegende evenwel clat de bestuurder
cUe de verkeersvoorrang geniet cleze voorrang niet verliest door stil te houden en
daarna terug aan te zetten, wanneer cleze
manceuvre door de andere bestuurder niet
is kunnen waargenomen worden;
Overwegende dat het bestreden vonnis
soeverein in feite vaststelt dat « de burgerlijke partij zich geen rekenschap heeft
kunnen geven van de stilstand van de
beklaagde, die zich voorgedaan heeft toen
cleze het kruispunt nag niet opgereden

ertoe lleperkt te verklaren dat << de botsing plaats gegrepen heeft toen lleide
weggebruikers in lleweging waren en dat
nit cle elementen van het dossier blijkt
dat de burgerlijke partij Bolle zich geen
rekenschap heeft kunnen geven van cle
stilstancl van beklaagde cUe zich voorgedaan heeft toen cleze het kruispunt nag
niet opgereden was )), dan wanneer het
vonnis op geen enkel stuk van het dossier steunt :
Overwegende dat, vermits in cUt opzicl1t
v66r de rechtllank geen conclusies zijn
genomen, het bestreden vonnis niet bellOeft nader de stukken van het dossier
aan te duiden waaruit het, door een soevereine interpretatie, de in het micldel
herhaalde feiten afleidt;
Dat het mid del naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
22 september 1958. -

2c kamer. -

TTOO'I"·

zitte1·, H. Sohier, voorzitter. - TTerslaggever, H. Vroonen. - Gelijlclitidencle conclitS'ie, H. Roger Janssens de Bisthoven,

eerste advocaat-generaal.
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VERKEER. -

WEGOODE, ARTIKEI, 12-1. PLAATS OP DE RIJBAAN. ~ VERPLIOIITING
VOOR DE BESTUURDER ZO DIOIIT 1\IOGELI.JK BIJ
DE RECIITERRAND VAN DE RIJBAAN 'l'E BLIJ\'EN.
DRAAGWIJDTE \'AN DIE \'ERPLIOII'l'INO.

De verpUchUng, voor cle best1Hwde1· op
cle rijbaan 1·ijdende, zo clicht mogeUjlc
bij de 1'ccht:e1·mncl va.n (z.ie bawn te
blijven, worclt beoorcleelcl cloor 1'elcel1'infl
te ho'llclen met (le omstancl·i{Jheclen (2).

(Artikel 12-1
8 april 1954.)

van

de

w·egcode

van

(«COMPAGNIE BELGE D'ASSURANOES DES CLASSES
MOYENNES )), T. VAN DE RRIL EN PERSONENYENNOOTSOIIAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKIIEID «TRANSPORTS G. VAN DEN OUDENAERDE )).)
ARREST.

Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van cle Grandwet, doordat het bestreden vonnis zich

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op r2H maart 1958 in hager beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtllank
te Namen;
Overwegencle dat de voorziening enkel
gericht is tegen de over de burgerlijke
vorclering gewezen beslissing :
Over het cnig mic1c1el, afgeleid nit cle
schending van de artikelen 12-1 van de

(1) Verbr., 25 november 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 322).

(2) Verbr., 14 april 1958 (Arr. VerbT., 1958,
biz. 609).

WfiS>>;

VERBR.,

1959. -

5

-66Wegcode, 1319, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek en van de bewijskracht van het
proces-verlmal nr 838 van 20 mei 1057 van
de rijkswacht, district Namen, brigade
Gemblonx, en van het proces-verbaal
nr 441 van 27 mei 1057 van de rijkswacht,
groep Namen, district Namen, brigade
Spy, van de artikelen 97 van de Grondwet
en 418, 420 van het strafwetboek, cloorclat
het bestreclen vonnis eerste verweerder
vrijgesproken heeft van de telastleggingen
van overtrecling van de artikelen 418, 420
van het Strafwetboek en 12-1 van de Wegcode, tweecle verweerster, die als bnrgerlijk verantwoorclelijke geclagvaard was
zonder kosten buiten cle zaak gesteld
heeft, en zich onbevoegd >erklaarcl heeft
om van de vordering van aanlegster, burgerlijke partij, kennis te nemen, hiertoe
steunend op de gronden dat, volgens de
verklaringen van de getuigen Renard en
Leroy, de aanhangwagen van de door ePrste verweerder bestunrcle tractor schielijk
naar links afgeweken was, doch clat deze
afwijking niet verder gegaan was dan het
normale en voorzienbare heen- en weerbewegen van de gesleepte aanhangwagen
van een geleed voertuig, en op het feit
dat. wanneer een 2 m. 40 brede vrachtwagen bij het rijden licht over de micldelste rijstrook gekomen is, zelfs zo geen enkele hinclernis hem daartoe verplicht
heeft, niet nooclzakelijkerwijze een schencling van artikel 12 van de vVegcode nit:maakt, om de reclen dat het niterst rechts
honden met een zware, moeilijk te ha.ntei·en tractor een risico oplevert dat de aanhangwagen op een bepaald ogenblik over
de berm zon komen, eerste onderdeel, clan
wanneer voormeld proces-verbaal van de
rijkswacht van 20 mei l!l57 luidt dat getuige Renard verklaarcl heeft dat het
«door Van de Bril bestnnrd voertnig plots
naar links was gereclen ll en herhaald
heeft clat « de tractor naar links toereecl
op het ogenblik dat ik mijn inhaalmanceuvre verrichtte )), en clat voormeld proces-verbaal van 27 mei luidt dat getnige
Leroy verklaard heeft clat « toen hij (Renard) zijn inhaalmanceuvre begonnen is,
de vrachtwagen naar links is afgeweken ...
op het ogenblik van het ongeval kwam die
vrachtwagen ongeveer anclerhalve meter
over de midclelste rijstrook, ik wijs nogmaals erop dat ik zeer goe.d gezien heb
dat de vrachtwagen naar links afweek op
het ogenblik dat de bestuurder Renard
van de beschacligde wagen zijn inhaalmanceuvre begon )), clan wanneer het bestreden vonnis, door deze twee verklaringen
nit te leggen als betrekking hebbend op
een afwijken naar links van de aanhangwagen aileen, daarvan een interpretatie
verstrekt heeft die niet verenigbaar is met
de gebruikelijke en normale betekenis van
de bewoorclingen die beicle getuigen gebezigd haclclen, en het aldns de bewijskracht

van de processen-verbaal waarin ZlJ vervat waren geschonclen heeft, tweede onderdeel, dan wanneer zowel in de door
aanlegster regelmatig neergelegde conclnsies als in het getnigenis van Leroy verklaarcl werd da t de door eerste verweerder bestnnrde vrachtwagen op het ogenblik van het ongeval ongeveer anclerhalve
meter over de middelste rijstrook kwam,
dan wanneer het bestreden vonnis deze
verklaring niet betwist heeft, maar evenmin nitdrnkkelijk de jnistheid ervan heeft
vastgesteld, dan wanneer het mitsdien in
het onzekere gelaten heeft of het bedoeld
hccft in feite te bcslissen, hetzij dat aileen de aanhangwagen, hetzij dat ook de
tractor over de middelste strook kwam,
dan wanneer het tevens in het onzekere
gelaten heeft of het lledoeld heeft in feite
te lleslissen clat de vracl!twagen een meter vijftig centimeter over de middelste
Btrook kwam of niet, clan wel of het naar
recht lleeft willen lleslissen dat een bij het
rijclen een meter vijftig over de middelste
strook komen een door artikel 12 van de
Wegcocle toegestaan cc licht over die strook
komen )) was; dat de dnllllelzinnigheid van
de moti vering het hof geen mogelijkheicl
llieclt zijn controle van de wettelijkheid
der llestreclen beslissing nit te oefenen, en
gelijkstaat met het ontllreken van de door
artikel 97 van de Grondwet geeiste reclenen, derde ondercleel, dan wanneer, ingeval er mocht aangenomen worden door het
hof dat het llestreden vonnis beslist heeft
cla t eerste verweercler llij het llestnren
van een tractor met een oplegger, zonder
daartoe door een hindernis verplich t te
zijn een meter vijftig over cle middelste
rijstrook hee.ft mogen komen, het artikel 12-1 van de Wegcocle zon geschonclen
hebllen hetwelk elke llestuurcler clie de rijllaan volgt verplicht zo clicht mogelijk bij
de rechterrancl van die baan te lllijven en
hetwelk op deze regel slechts een nitzondering invoert ten llehoeve van de rnpsvoertuigen van de krijgsmacht :
Over het eerste onclercleel :
Overwegencle clat de rcchter over de
grond de betekenis en cle clraagwijdte van
de getnigenissen in lleginsel soeverein l1eoorcleelt;
·
Overwegende dat het bestreclen vonnis
erop wijst c< dat volgens cle verklaringen
van cle getuigen Renard en Leroy, de aanhangwagen van Van de Dril schielijk naar
iinks afgeweken is )) ;
Overwegencle dat nit cle stukken der
recll tspleging lllijkt cla t de getuigen Leroy
en Renard niet enkel door cle rijkswacht,
doch insgelijks door de rechtllank van politie gelworcl zijn ;
Overwegemle nochtans clat het micldel
slechts cle verklaringen aanhaalt welke opgenomen zijn in cle twee processen-verllaal
van de rijkswacht van 20 en 27 mei 1957;

-
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Overwegende dat, aangezien het bestreden vonnis geen enkel onderscheid maakt
tussen de door de rijkswachters ing·ewonnen verklaringen en die welke door de
rechter van politic ontvangen zijn, het onmogelijk is te bepalen welke de c1raagvvijdte is die de correctionele rechtbank
toeschrijft aan de verklaringen, vervat in
de twee in het middel aangehaalde processen-verbaal, en, bijgevolg, na te gaan
of <le in het vonnis g·egeven interpretatie
niet onverenigbaar is met de bewoordingen van cUe verklaringen;
Dat het eerste onderdeel van llet middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat llet bestreden vonnis
verklaart dat cc het feit dat een 2 m. 40
brede vrachtwagen bij het rijden (licht)
over de middelste rijstrook gekomen is ...
niet noodzakelijkerwijze een schending
van artikel 12 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 uitmaakt JJ; dat het vonnis laa t gelden « da t met een zo zwaar, zo
moeilijk te hanteren voertuig, de tractor
uiterst rechts op de rijllaan houden een
risico oplevcrt dat de aanhangwagen op
een bepaald ogenblik over de berm zou komenJJ;
:Overwegende dat de correctionele rechtbank bij het bezigen, in deze uiteenzetting, van de woorden << vrachtwagen )),
<< zwaar voertuig in zijn geheel ll, tractor
en oplegger, aandnidt;
Overwegenc1e dat, al verduic1elijkt het
vonnis niet in lloever de vraclltwag·en zich
op de micldelste rijstrook bevond, het
evenwel aanduidt dat dit voertuig bij het
rijden licht over deze strook kwam;
Overwegende dat het vonnis dus geen
enkele clubbelzinniglleid inhoudt en dat
het genoegzaam naar het vereiste van de
wet met redenen omkleed is ;
Dat het tweede onderdeel van het middel fei telijke grondslag mist;
Over het derde onderdeel :
Ovcrwegende clat artikel 12-1 van llet
reglement op het wegverkeer aan de bestuurder niet de verplichting oplegt te allen tijde scllerp rechts te houden, doch de
verplichting .zo dicht mogelijk bij de recllterrand van de rijbaan te blijven;
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het bestreden vonnis blijkt dat verweerder Van de Bril niet OJJ de << uiterste JJ rechterrand van de rijbaan reed,
doch dat zij niet noodzakelijk impliceren
dat hij aan de in voormeld artikel 12 omschreven verplichting te kort gedaan
heeft;
Dat de rechter over de grond, de hem
voorgelegde feitelijke elementen soeverein
lleoordelend. beslist heeft da t de omstanc1igheden lH~t Van de Bril niet mogelijk
maakten dichter bij de rechterranc1 van de

rijbaan te rijden en dat hij mitsc1ien eruit
heeft kunnen afieiden, zonder schenc1ing
van artikel 12-1 van het reglement op het
wegverkeer, dat beklaagde geen enkele
strafrechtelijke font begaan had;
Dat het derde onderdeel van het middel
niet kan ingewilligl1 worden;
Om die redenen, Yerwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
22 SC11tcmber 1958. ~ 2,0 kamer. - T' 001'zitter. H. Sohier, voorzitter. - T'erslarfgever, H. Pol~t. - Geli.ik'l·nirleJule conclnsie, H. Roger Janssens de Distlloven,
eerste advocaat-generaal.
Pleite·r,

H. Struye.

2°

KAMER. -

23 september 1958

1° "V:OORZIENING IN VITIRBREKING. DIRECTE BELASTINGEN. ~ \TER\VEERDER F.EN
GROND VAN NIE'l'-ONTVANKELr.JKHEID Ol'WERl'ENDE. VERMOGEN VOOR DE AANLEGGER EEN
1\IEMORIE VAN \YEDERANTWOORD OVER TE LEGGEN.

2° VOORZIENING IN VERBREKING. DIREOTE BELASTINGEN. V~JRWEERDER EEN
GROND VAN NIET-ONTVANKELI,JKHEID TE3EN DE
VOORZIENING STELLENDE. -

VERMOGEN VOOR

DE AANLEGGER 8TUKKEN OVER TE LEGGEN TECI'

BE\VIJZE VAN DE ONTV ANKELI.TKHEID
VOORZIENING.

VAN DE

3° VOORZmNING IN VERBREKING. DIRECTE BELAS'l'INGEN. ______, l,1E:MORIE VAN \VEDERAN'rVVOORD DOOR AANLEGGER NEERGELEGD.
IVIEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HOF VAN
CASSATIE NE1£RGELEGD, BETEKENlNG VAN DIE

MEMORIE

AAN

VEBWEERDER

NIET

VOORGE-

SCHREVEN. KOSTEN VAN DIE BICTEKENING
GEBEURLIJK TEN LAS1'E VAN AANLEGSER DIENENDE 'l'E BLIJVEN.

4° VOORZIENING IN VERBRJ<lKING. ~1E~f0RIE VAN ANT\VOORD, OPGESTELD, ONDER-

'l'EKEND EN NEERGELEGD IN NAA}.:[ VAN YERWEERDER DOOR EEN DERDE DIE VERKLAART
HEM 'l'E VERTEGEN\VOORDIGEN. AANLEGGER
HET

INGEROEPEN

:MANDAAT BE'l'\VISTENDE.

-

BEWI.JS VAN RET MANDAA'l' NIE1' OVERGELEGD.
-

l\llE~IORIE VAN AN1'\VOORD NIET ONTVANKE-

LI.TIC. UI'l'ZONDERING, ZO DE VERWEERDER
DE BELGISCHE STAAT IS, DOOR DE MINISTER
VAN FINANCIEN VER'l'EGENWOORDIGD, VOOR DIG
ADVOCATEN VAN RET DEPATITEUENT VAN FINAN-

CIEN WIER· HOEDANIGHEID NIET BETWIST IS.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.JFSBELASTING.

-

BURGERLI.JKE VEN-

NOO'l'SOHAP ONDER VORM VAN HANDELSVENNOOT-

SCHAP. VENNOO'l'SCHAP Ol'GERICHT VOOR DE
UITOEFENING VAN EEN WINS'l'GEVENDE BEDRI.JFSAC'l'IVITElT. vVlNS'l'EN NAM!GLI.TK VAN 0:'1ROERENDE lNKOMSTEN YOORTKOMENDE. BELASTBARE BEDRIJFS\VINSTEN.

686°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSRELASTING,
HANDELSBEDRIJVEN
WAARVAN DE WINSTEN BEDOELD Zr.JN JlJ.J ARTIKEL

25,

PARAGRAAF

1, 1°,

VAN DE SAMENGE-

SCHAKELDE WE'l"l'EN BE'l'REFFENDE DE INKO.iiiSTENBELASTINGEN. -

7°

BE GRIP.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDHI.TITSBELASTING.

-

BURGERLLTKE

VEN-

N0011SCHAP ONDER VOR~I VAN NAA:MLOZID VENNOOTSCHAP.
VENNOOTSCHAP TOT MAATSCHAPPELIJK DOIDL HEBBENDE ALLE OJ\I HET
EVEN VVELKE IM?ifOBILTi•~NVERRICHTINGEN TE
DOE!\r, NA1vfELIJK AANI<OPEN, VERKO:?EN, RUILING, TIEHEER EN VERHURING VAN ONROERENDE

GOEDEREN, WINSTEN OF DATEN BEDOELD BIJ
RET 1° DB' HET 3° VAN PARAGTIAAB' 1 VAN ARTlKEL 25 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WE'l'1'EN
NAAR GELANG, VOLGENS DE INTERPRETATIE VAN
DE STATU'l'EN DOOR DE RECHTER OVER DE
GTIOND, DIE VENNODTSCHAP AL DAN li'IIGT TOT
DOEL HEEFT DE UITOEITENING VAN EEN IIANDEL,

DIT WIL ZEGGEN DE HANDEL lll' ONROERENDE
GOEDEREN.

1° TVfvnn.eer- de venveercler een gronil vnn
niet-ont·v(tnlvel-ijkheifl op~ver·pt tegen een
voorz·ien·inrJ ·inznlce cl'irecte belnstingen,
vermag cle annlegge-r, ten awnz·ien vnn
flie gronil vnn n·iet-on/.vanlceUjlcheifl,
een mernoPie van weclerantwoorfl over
te leggen (1).
2° TVanneer· cle venveerrler een g1'Dncl vnn
niet-ontvanlceUjlcheicl opwerpt tegen een
voorz·ien·ing inzake clir·ecte belasNngen,
verrnng (le annlegger naclerhancl stuklcen ten bew·ijze van !le ontvanlceUjlclwicl
van cle ·voorz·iening over· te leggen (2).
3° TVnnneer, om een rtroncl vwn n·iet-ontvanlcelijlcheicl cloor· venveercler tegen een
voor·.zien·ing inzalce cl'ir·ecte belasfoin,qen
oprte·1.vorpen te benntwoonlen, cwnlegger
een memor·ie vwn weclernntwoor·cl neerlegt, legt {!een wetsbepnUng op (lie rnemor·ie te (loen betelcenen aan cle ve·r~vee1'fler cl·ie ter· gr·ijji e vnn het hot van
cctssnUe inzage ervan lean nemen; cle
lcosten van een dergelijke betelcening
moeten bijgevolg ten laste van aanlegger blijven, zelts zo z·ijn voo1·ziening
aangenomen worclt (3).
4° TVanneer·, inzalce clirecte belnstingen,
cle aanlegrJer· in cassaUe betwist clat de
pe1·soon cUe een merno·rie van antwoonl
in naam van cle venveenler ozJgestelcl,

(1) en (2) Verbr., 7 mei 1957 (A>'J', Ym·b1'.,
1957, blz. 750) en de noten 1 en 2; 4 maarb
1958 (ibid., 1958, blz. 483); raadpl. ook verbr.,
9 september 1958, supm, blz. 13.
(3) Vergel., in burgerlijke zaken, artikel 17
van de wet van 25 februari 1925 en verbr.,
30 januari 1958 (An·. Ye>'bt·., 1958, blz. 357).
(4) Verge!., voor bet indienen van een voorziening inzake directe belastingen, de verplich-

omlertelcencl en neeTgelegfl heett van
cle.ze cle rnacht pekr·egen hncl om te rlien
e·incle in rechte op te t·reclen, verma[J
het hot op cUe memor·ie slechts acht te
slann zo het bewi:is van het betw·iste
mnnflaat overgelegcl ~VO'}'(lt. In de zalcen
echter, wanrin de ve·rwee'}'(ler de Belgische Stnat is, verte,qe-nwoo1'Cli[Jil cloor
cle Minister van fina.nciiin, rnoeten de
aclvocaten cloor cle.ze anngecluoicl, (z.ie de
titel van « arlvocrwt van het dezmrternent van financi,en JJ voeren en wwr
hoeclanigheicl niet bet·w'ist ·is, h·u.n macht
n:iet venler bew·i:hmn ~vanneer zij binnen
de tJerlcen van ile lwn toegewezen bevoeqclheicl en op het gebiecl voor hetwelk
zi:i ct(tngestelcl zijn optrerlen (4).
5° Een •u6JU<uuischap '/.vaarvnn het voorwerp van b1wge1'l·i:ilce aanl is en clie,
zoncle1· cUt lcfwalcter te ver·liezen, cle
vo1'1n vwn een hetnclelsvennootscha.p acmgenomen heett, is een r·echtswezen 1titslu#elul met het oou OJJ het u-itoetenen
~an een w-instgevencle becl1'·i.itsncti·viteit
'I'll het leven geroepen; nlles wnt z·ij ve·rlcl"i}[!t, beha.lve het ingeschr·even lcapitaal, en ncuneUjlc haa;r inkomsten 1tU
onmerenrle rJoerleren, een baat van haar·
act-i·vUC'it u.itmanlct en, event·neel, nn attrek 1>nn ile lasten, belastbare beclr"ijtswinst (5). (Samengeschakelde wetten op

de handelsvennootschappen, art. 212;
samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, art. 25, paragraaf 1, en 35.)
6° In et·rt-ilcel 25, par·ap1'(Wt 1, Jo, vnn fle
sa.mengeschalcelcle wetten betrefj'encle cle
htlcornstenbelnstingen, z·ijn cle « 7wndels1Jeclr·i:iven Jl, cleze niet cUe clnden well,oe
flc hanrlel betr-ett zoals deze bepa.nlcl
werden clo01· het W etb oelc van lcoophanflel tot voonverp hebben, cloch zomler
ondersoheicl al deze (lie een <<handel JJ
tot voorwer·p hebben, nna1· de gebntilceUjlce betelcenis vnn rlit ~voor'(l, flU wU
zeggen het ver·hanclelen en het ver·r1tilen
1;an de als goecleren besohouwde pro(lttoten rlie cle nattt1t1' en de nijve·rheid
voortbTengt (6).
7° TVnnneer een btwge1·Ujlce vennootscha.p,
oncler vo1·rn van een naarnloze vennootschap opger·icht, tot rnnatschappeUjlc
doel heett alle om het even ~vellce im-

ting voor de mandataris drager te zijn van een
bijzondere macht voor de daad die hij uitvoert : verbr., 21 november 1957 (Bull. en
PAsrc., 1958, I, 298).
Wat de advocaten van het Departement van
financien betreft, raadpl. noot 1 onder verbr.,
28 maart 1949 (Bull. en PAsrc., 1949, I, 2'14) en
de noot 2 onder verbr., 17 december 1951 (A>·>·.
Verb1·., 1952, blz. 185).
(5) Verbr., 9 september 1958, supm, blz. 11.
(6) Verbr., 9 september 1958, supm, blz. 13.
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aam.lcopen, verlcopen, ntiling, behee1· eu
VfWh1wing vwn onroerende goecle'ren, z·ijn
haa1· inlcomsten 1v·insten be(loeld IJ'ij het
1° of baten bedoeld bij het 3° van pnntg'maf 1 vwn a·rtikel 25 van de snmenlfCSchalcelcle wetten bet1·ettenae de inkomstenbelnstingen naa·r gelang, volqens de inte1·pretatie van haar stat11.ten
rloO'/' cle 1'echte1' OVe1' cle {/'1'0'11cl, z·ij al
clan niet tot cloel heeft ae 1t-itoefening
van een hanclel, ci,it wil zeggen, in het
onderlwvi.f! gev(a, ae handel in onmerencle goede,ren (1).
(BURGERLIJl<E VENNOOTSCHAP MET NAAMLOZE
VORM << IM1IOBILIERE BELLE-VUE DE L'ABBAYE )), T. BELGISCHE STAAT, lvriNISTER VAN
FINANCii~N,)
ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over de door aanlegster opgeworpen
niet-ontvankelijkheicl van cle memorie van
antwoorcl :
Overwegende clat een memorie van antwoord ter grHfie van het hof neergelegcl
wercl door verweercler << bijgestaan en vertegenwoorcligcl uoor Mr Jules Fally, advocaat, bij het Hof van beroep te Brussel ll ;
dat die memorie slechts door laatstgenoemcle ondertekencl wercl en tegen de
voorziening een grond van niet-ontvankelijkheid stelt, afgeleicl nit de niet-rechtvaarcliging dc~r regelmatigheid van de bijzonclere lastgeving krachtens welke het
verzoekschrift tot cassatie namens de aanlegster door JHr van Bastelaer, advocaat
bij het Hof van beroep te Brussel, ondertekend en neergelegcl werd ;
Overwegende dat, gelet up die tegen de
voorziening opgeworpen grond van nietontvankelijkheid, aanlegster gerechtigd
was, zoals zij het deed, een memorie van
wec1erantwoorc1, alsmede stukken ten bewijze van cle ontvankelijkheicl van haar
voorziening ter griiffie van het Hof over
te leggen;
Overwegende echter dat geen wetsbepaling de betekening van die memorie aan
verweerder oplegcle, we1ke verweerder
ter grH:fie inzage er van kon nemen; dat
de kosten van die betekening bijgevolg ten
laste van aan1egster moe ten blijven;
Overwegende clat aanlegster, in haar
memorie van weclerantwoon1, de ontvankelijkheid van de memorie van antwoord
betwist omclat uit geen enkel stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
Mr Jules Fally lastgeving zou gekregen
hebben om verweercler v66r het hof te
(1) Verbr., 9 september 1958, supra, b1z. 11.

vertegenwoorcligen en om namens deze
stukken op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen ;
Overwegencle dat verweerder gewis aan
een lasthebber opdracht kan geven in de
gri'fiie van het hof inzage te nemen van de
door aanlegster neergelegcle stukken en in
zijn naam op cUe gri,fiie stukken en memories af te geven die hij als antwoord
meent te moeten voordragen, overeenkomstig artikel 1 van de wet van 23 juli 1953
in zover het artikel 14 van de wet van
6 september 1895 vervangt;
- Overwegende dat in geva1 van betwisting, die lasthebber het bewijs moet leveren dat hij de macht gekreg·en heeft om
namens verweerder in rechte op te treden;
dat, echter, krachtens het koninklijk besluit van 22 december 1919 de door de
minister van finaneHln aangeduide advocaten, die de titel van advocaat van het
departement van financHln voeren, en
wier hoeclanigheid niet betwist is, namens
deze aclministratie in rechte kunnen optreclen binnen de perken van de hun toegewezen bevoegclheicl op het gebied voor
hetwelk zij aangestelcl zijn;
Overwegencle clat, aangezien l\P' Fally
het bewijs niet levert dat hij die hoedanigheid of clat hij de macht gekregen
heeft om verweerder ten deze te vertegenwoordigen, llet hof geen acht vermag
te slaan op de memorie van antwoord
door hem opgesteld, onclertekend en namens verweerder neergelegcl ;
Over het enig middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97, 110 en 113
van de Grondwet, 141 en 470 van het Wetbock van burgerlijke rechtsvordering, 516,
517, 518 en volgende, 527 en volgende, 1316,
1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1353,
1832, 1833, 1841, 1842, 1853 en 1873 van
het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van
boek I, titel I, van het Wetboek van koophandel, 212 van boek I, titel IX van het
vVetboek van koophandel, bevattencle de
wetten op de hanclelsvennootschappen
smnengeschakelcl door koninklijk besluit
van 30 november 1935, 3, 4, paragraaf 1,
25 (inzonclerheid 25, paragraaf 1, 1°, en
paragraaf 1, 3°), 26, · 27 (inzonderheid 27,
paragrafen 1 en 2) 35 (bijzonder 35, paragrafen 1, 3 en 4) en 52 der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, door het
besluit van 15 januari 1948 samengeschakeld, 1° doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest a) nit een maatschappelijk voorwerp clat louter burgerlijke daden
behelst; b) uit maatschappelijke statuten
die van een winstgevend doel doen blijken, en c) uit afzonderlijke daden welke
de aankoop of het verhuren van een onroerencl goed betreffen, besluit dat de
aanlegster, burgerlijke vennootschap van
onroerende goederen, een beroepsbedrijvigheid uitoefent welke haar aan de be-
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voor het hof van beroep, aanlegster
staande hield nooit tijclens het in aanmerking genomen <1ienstjaar een werkelijke beroepsbeclrijvigheid uitgeoefend te
hebben, clan wanneer, het burgerlijk of
handelskarakter van een vennootschap
van haar statutair voorwerp kan afhangen echter niet de werkelijk uitgeoefende
beroepsbeclrijvigheicl, daar dergelijke bedrijvigheicl een o11eenvolging van winstgevencle verrichtingen onderstelt die enigzins voortclurend en menigmaal herhaald
worden, dat het winstgevend doel op zichzelf de opeisbaarlleid van de bedrijfsbelasting niet rechtvaardigt, daar dergelijk
oogmerk ool;: verrichtingen van eenYomlig
beheer van vermogen, vreemd aan elke
beroepsactiviteit, kan ingeven, en dan
wanneer cle door het arrest vastgestelcle
daclen aankoop van een onroerencl
goecl, het verlluren van dit enig goed en
de maatregelen getroffen om clit onroerend
goecl voor het genot yan de lnmrder gescllikt te stellen - geenszins een beclrijfsactiviteit uitmaken; waaruit volgt {lat het
arrest de aan de statuten, aan het beroep
en aan de conclusies van aanlegster verschuldlgde bewijskracht heeft geschonden, en de betekenis en de draagwijdte
yan de hien'OOl' vermelde wetsbepalingen
heeft miskencl, 2° tloordat, tweede onrlerdeel, antwoord verstrekkencl 011 de conclusies van aanlegster die staande hield
dat zij in iecler geval aan het fiscaal
regime van de hanclelsonclernemingen niet
onclerworpen was, het bcstreclen arrest
beslist dat al de verpersoonlijkte vennootschappen die een bedrijfsactiviteit uitoefenen en die een winstgeven{l doel nastreyen, door de wet, met nijverheids-,
handels- of lanclbouwbedrijven gelijkgestelcl worden, dan wanneer het 1 o van
artikel 25, paragraaf 1 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen uitsluitencl de winsten
treft van de nijverheicls-, hanclels- of
lanclbouwbedrijven, waaruit volgt dat de
belastingsclmlcligen, natuurlijke personen
of vennootschappen, wier activiteit een
burgerlijk voorwerp en eenzelfde aarcl
heeft - hiermede becloelcl zoncler handelskarakter - van het ogenblik af clat
zij zich nict op de nijverheid of op de
lanclbouw toeleggen, aan het door die bepaling ingevoercle fiscaal regime ontsnappen:
Over het eerste ondercleel :
Overwegencle clat het bestreclen arrest
vaststelt, de bewering van aanlegster
beantwoorclencl naar luid waarvan deze
een burgerlijke vennootschap zou ZlJn
die opgericht werd met het oog op het
verkrijgen en het beheren van een enkel
onroerend goed : cc 1 o dat het maatschappelijk kapitaal van verzoekster, in hon-

derd aandelen vercleeld, op 100.000 frank
bepaald werd en dut al de door de vennotenstich ters ingescllreven aandelen door
geldelijke inbrengsten integraal werden
volgestort, 2° dat verzoekster tot doel
heeft «aile om het even welke immobilienverrichtingen te doen, namelijk aankopen, verkopen, ruiling, beheer en verhuring van onroerende goecleren JJ, 3o dat
op het einde van het boekjaar, na een
opneming van vijf t. h. voor tle samenstelling van cle wettelijkc reserve, het
saldo van de door de balans aangeduide
zuiverc winst hetzij geheel hetzij gedeeltelijk op een begrotingsrekening zal gebracht worden, hetzij onder de aandeelhouders zal verdee]{l worden volgens beslissing van de algemene vcrgaclering JJ;
dat het arrest bovenclien hierop wijst
« clat wat {le bedrijfsactiviteit van verzoekster aangaat, zij gedurenlle gans het
litigiens dienstj aar gekenschetst was zo
door de aankoop van een eerste onroerend
goecl als door het feit dat verzoekster
gezegd onroerend goed niet alleenlijk aan
een van haar vennoten in lmnr heeft gegeven, doch dat zij zelf in overleg met de
huurcler, alle gepaste maatregelen getroffen heeft om dit onroerenc1 goecl geschikt
te maken ze om als handelslmis (toonkamer en verkoop van banden) als tot
burgerlijke cloeleinclen (appartementen)
gebruikt tc worden;
Overwegende dat het hof van beroep,
nit {lie elementen wettelijk heeft kunnen
afleiden dat de aangeslagen winsten door
de beflrijfsactiviteit van aanlegster waren voortgebracht;
Overwegende dat, ten aanzien van de
kapitaalvennootschappen, zoals een naamloze vennootschap, het cloor deze opgr!leverde rechtswezen uitsluitend met het oog
op bet uitoefenen van een winstgevend
bedrijf in het leven geroeven is, en niets
bezit clat niet tot dat doel gebrnikt worclt;
clat alles wat zij verkrijgt, behalve het
ingeschreven kapitaal, een baat van haar
beclrijfsactiviteit, en, eventueel na a Etrek
van de lasten, een aan de bedrijfsbelasting omlerworpen bedrijfswinst uitmaakt;
Ovcrwegende dat de opwerping afgeleid
nit de geringe bedrijvigheicl van de aanlegster gedurencle bet litigieus dienstjaar
dienvolgens niet afdoende is ;
Ovcrwegende dat dit onderdeel van net
micldel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede onderdeel :
Overwegencle dat, naar luid van artikel 25, paragraaf 1, 1 o van de samengeschakelde wetten, de bedrijfsbelasting
cc de winsten van om het eYen welke nijverheicls- hanclels- of lanclbouwbedrijven
treft, met inbegrip van de winsten wegens
de persoonlijke arbeic1 der deelgenoten in
de burgerlijke of handelsvennootschap-
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pen welke een rechtspersoonlijkheid bezitten, onderscheiden van die cler deelgenoten Jl;
Overwegende dat, in die fiscale bepaling,
de wetgever tloor de uitdrukking cc handelsbedrijf Jl niet verwezen lleeft naar het
·wetboek van koopllanclel, clocll om het
even welke bedrijven heeft bedoeld die
een cc handel Jl tot voorwerp llebben cc dit
wil zeggen, naar de gebruikelijke betekenis van clit woord, het verhandelen en
!let verruilen van de als goederen beschouwcle producten die de natuur en de
nijverheid voortbrengt;
Overwegencle mitsdien, dat door te beslissen dat het toepassingsgebiecl van artikel 25, paragraaf 1, 1 o, voormeld, niet
beperkt is tot de enkele onclernemingen
welke traclitioneel binnen de drie grote
domeinen van de economische activiteit
vallen, doch zich zonder onderscheid uitstrekt tot cle verpersoonlijkte vennootschappen welke door hun bedrijfsactiviteit een winstgevend doel nastreven, het
bestreden arrest, aan die bepaling een onwettelijke uitbreiding heeft gegeven;
Overwegende dat, door clit verkeerd
principe op de feiten van de zaak toe te
passen om te beslissen dat de winsten
van de aanleggencle vennootschap binnen
de voornitzichten van. artikel 25, paragraaf 1, 1 o, voormelcl vallen, om de enkele
reden dat die vennootschap een l'echtswezen uitmaakt dat rechtspersoonlijkheid
geniet, uitslnitend opgericht met het oog
op het uitoefenen van een winstgevende
bedrijvigheidsactiviteit, zoncler nate gaan,
of krachtens haar statuten eventueel geinterpreteerd aan de hand van andere elementen van de zaak, aanlegster het uitoefenen tot voorwerp had van een handel,
dit wil zeggen in onderhavig geval de
handel van onroerende goederen, het bestreden arrest artikel 25, paragraaf 1, 1°,
der samengeschakelcle wetten geschonden
heeft;
Dat het middel in clit onderdeel, in die
mate, gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest, cloch enkel voor zoveel het beslist
dat de administratie terecht de door de
aanlegster verschulcligde bedrijfsbelasting
berekend heeft, door de winsten van deze
in de door artikel 25, paragraaf 1, 1 o, der
samengeschakelcle wetten voorziene categoric te brengen en het aanlegster tot
de kosten veroorcleelt; beveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de ge-cleeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt elkeen van
de partijen tot de helft {ler kosten, met
uitzondering echter van de kosten van betekening van de memorie tot wederantwoord die ten laste van de aanlegster
blijven; verwijst de alclus beperkte zaak
naar !let Hof van beroep te Luik.

23 september 1958. - 26 kamer. - Voo·rz·itter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslnggeve1·, H. Valentin.
- GeU:ilcl·niclencle concl·nsie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleite·rs, Hll. van
Bastelaer et Fally (beiden van de Balie
van beroep bij het Hof te Brussel).
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INKOJYISTENBELASTINGEN. ~ BEROEP
V06R RET HOF VAN BEROEP. AANSLAG GEVESTIGD BIJ WIJZE VAN VERUETERIKG VAN DE
AANGIF'fE VAN DE BELASTINllSCRULDIGE. -BELASTBARE GRONDSLAG BEPAALD DOOR AAN DE
':VAARDE VAN DE GEBRUIKTE GRONDSTOFFEN EEN
SVINSTPERCENTAGE 'l'E GEVEN VASTGESTELD DOOH

VERGELIJKING MET ANDERE BELAS'l'INGSOHULDIGEN.

-

HOI!'

VAN

BEROEP

VASTSTELLENDE

DAT DIT PERCENTAGE OYERSCHAT WORDT. VAS'l'STELLING VAN DIE VERGISSING VAN BEOORDELING DE GERELE VERNIETIGING VAN DE AAN-SLAG NIET :WIEDEBRENGENDE, DOCH HAAR VEHBE-

TERING DOOR RET ROF VAN BEROEP RECRTVAARDIGENDE.

1Vanneer een nwnslag gevest-igcl ·is geweest, bi:i w·i:ize vwn verbete1··ing vnn cle
cwngifte vnn cle belnst-ingsclmlcl·ige, op
een belnstba1·e g·ronrlslag bepnalcl rloor
ann cle wncwcle van cle geb-r·nilcte gmnclstoften een winstpe1·centnge te geven
'Vastgestelcl cloor ve·rgel-i:ilc·ing met anclere
belast-ingsch-u.lcl-igen, vennctrJ het hof van
be-roep, wna-rbij het beroep tegen cle
besl-iss-ing van cle cl·irectml.-r cle1' belnstingen aanhnng·ig wonlt gemnnl.;t en clat
vnststelt clat clit 1Je1·centnge overschnt
1oonlt, clie cwnslna niet te ve-rnietigen,
rloch moet cle cloo1· cle nclmist·mt-ie begnne
verrtiss·ing vnn beoonlel-ing -ve·rbete1-en (1).
(BELGISOHE

STAAT, :MINISTER VAN
T. BRUYNOOGHE.)

FINANOIEN,

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestre-clen
arrest, op 13 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het midclel, afgeleicl uit de schencling van de artikelen 28, 55, paragraaf 1,
66 en 67 van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen door het besluit van
de Regent del. 15 januari 1948 samengeschakeld, doordat het bestreden arrest,
na beslist te hebben dat de vergelijking
met
soortgelijke
belastingschulcligen,
(1) Raadpl. verbr., 26 juni 1958 (A·rr. Yerb1'.,
1958, biz. 870) en de noot.

-72waarop het vaststellen steunt van het
winstgevencl percent betreffencle het vervaarcligen van gebakjes niet gepast is,
er zich toe beperkt het supplement van
bruto winsten die nit die vergelijking
vloeien te vernietigen, terwi.il het arrest
het door de belastingschulclige nopens dit
punt aangegeven bedrag laat voortbestaan, clan wanneer de verkeerde toepassing die aldus van artikel 23 cler samengeschakelde wetten gemaakt was, de litigieuze aanslagen geheel gebrekkig maakte
en clan wanneer cleze bijgevolg geheel
vernietigcl clienclen te worden :
Overwegencle dat het miclclel enkel gegrond is hierop dat de vaststellingen van
het bestreclen arrest de vernietiging in
hun geheel hadden moeten meebrengen
van de aanslagen bij wijze van verbetering van verweerclers aangifte gevestigcl
op het geheel cler winsten door cleze in
zijn beroep van broocl-banketbakker verwezenlijkt ;
Overwegencle dat, wat de winsten betreft clie nit de broodbakkerij vloeien,
het bestreden arrest de beslissing van de
clirecteur der belastingen hanclhaaft en,
wat de winsten aangaat van de banketbakkerij, die bepaald werclen door a an de
waarcle der gebruikte grondstoffen een
winstpercentage te geven, het arrest er
zich toe beperkt het beclrag van clit percent af te wijzen, om reden clat het vastgesteld wercl door vergelijking met belastingschulcligen die enkel het bedrijf
van fi.ine banketbakkerij uitoefenen, clan
wanneer de verkoopprijzen van deze dezelfde niet zijn als die van cle brood-banketbakkerij, handel die door de verweerder uitgeoefencl wordt;
Overwegende dat vermits het winstpercentage slechts een van de stoffelijke clementen is welke tot het vaststellen gecliend llebben van het deel cler belastbare
gronclslag betreffende de lmnketbakkerij,
de vaststelling clat dit element overschat
werd, al de andere elementen van de
aanslagen onverandercl liet te wcten, het
cijfer van de winsten op het bakken van
het brood verwezenlijkt en de waanle
van de voor de banketbakkerij gebezigde
grondstoffen ;
Dat het hof van beroep er zich aldus
toe beperkt heeft een vergissing van
beoordeling te releveren welke een enkel
cler feitelijke elementen treft die tot het
vaststellen van het bedrag der belastbare
grondslag gediencl hebben; cla t die vaststelling niet van aarcl is om de bij toepassing van artikel 55, paragraaf 1 der
samengeschakelde wetten betreffencle de
inkomstenbelastingen gevestigcle aanslagen gebrekkig te maken en hun gehele
vernietiging mede te brengen ;
Overwegende dat het micldel het bestreclen arrest niet verwijt, wat de win-

sten betreft door de banketbakkerij verwezenlijkt, het cijfer aangenomen te
hebben clat door verweercler in zijn aangifte in de belasting aangcduid wercl,
clan wanneer nit de vaststellingen zelf
van het arrest bleek dat dit cijfer onjuist was om naar een onjuiste waarcle
der gebruikte grondstoffen berekencl geweest te zijn;
Overwegencle dat, zoals het voorgesteld
is, het middel naar recht faalt;
Om clie redenen, vcrwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
23 september 1958. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Gil·oul, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - J1e1·slnggeve,r, H. Delahaye.
- GeU.ikl·wiclencle ao1wlu,8'ie, H. Delange,
aclvocaat-generaal. Pleite,r, H. Van

Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJ!<'SBELASTING. SO>I GERESERVEERD
OF BESTEMD VOOR EEN YOC>RZIENINGSFONDS. WINST AAN DE BEDRIJB'SBELASTING ONDERWORPEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.JFSBELASTING. BEDRIJB'SLASTEN EN
-UITGAYEN. -.VOORWAARDE VAN HUN AFTREK-

l{INU.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.

BUITENGEWONE TERMIJN. Am.HNISTRATIE
NAYORSINGEN HEBBENDE MOETEN DOEN BUITEN
DE GEGEVENS DOOR DE AANGIFTE EN DE BIJLAGEN ERVAN VERSrrREKT, TEN ElNDJC DE \VETTELIJK VERSCHULDIGDE AANSLAG 'IE YESTIGEN.
BUITENGEWONE TERMIJN OPEN VOOR DE ADMINISTRATIE.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN. WIJZIGING VAN EEN AANGJFTE DOOR DE AD~II
NISTRATIE. ADMINISTRATIE STEUNENDE OP
'l'EKENEN EN INDICIEN. GIGHEEL VAN DIE rl'EKENEN EN INDICIEN DAT BELASTBARE INKOMSTEN BOVEN DE AANGEGEVEN INKOMSTEN MOET
DOEN VERMOEDEN.

1° De sommen cUe, 'in een n·i:ive,rlwiclshwulels- of lct1ul/Jouwbeclri:if, gestort
·wo·J·rlen in een 1·ese·rve of /Jeste11ul worclen ·voor een Doorzieningsfoncls ten
eincle in toekomst-ige ~titgcwcn te voo·rzien, mnlcen nnn cle /Jecki:ifsbelnsUng
Ollclerwol·pen winston ~dt (1). (Samenge-

scllakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, art. 27, paragraaf 2,
5o.)

(1) Raadpl. verbr., 22 april 1952 (Arr. Yerbr.,
1952, blz. 460).

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, 26, 27, 30,
55 en 56 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 547,
113!, 1156 tot 1165, 1317 tot 1322, 1690 van
het Burgerlijk Wetboek, 97 en 112 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
in de samengevoegde zaken 12.077 en
16.488, de regelmatigheid van de ambtshalve aanslagen aanneemt, dan wanneer
de ambtenaar der administratie, blijkens
een geschrift van 5 januari 1949, zich akkoord verklaarde het onderzoek van de
aangifte te schorsen tot wanneer de boeken en bescheiden zouden kunnen voorgelegd worden en dan wanneer de administratie bij verrassing clit akkoord heeft
verbroken en zonder bericht van wijziging
van ambtswege heeft getakseerd :

Overwegende dat in de zaak 12.077 het
arrest beslist dat de betwiste aanslagen
van ambtswege gevestigd werden over .
dienstjaar 1949, bij navordering over
dienstjaar 1946, daar aanlegger geen gevolg gaf aan de vragen hem on 23 mei 1949
toegestuurd, dat hij niet bewijst dat llij
door wettige redenen belet werd de hem
gevraagde stukken en inlichtingen aan de
controleur over te leggen, dat hij tevergeefs steunt op een akkoord strekkende
tot schorsing van het onderzoek der boekhoucling, daar clit akkoonl op 23 mei 1949
werd ingetrokken;
Overwegende dat door die beweegreden
het arrest op 1mssende wijze de beweringen van aanlegger, op llet akkoord van
5 januari Hl49 gesteund, weerlegt en cle
ambtshalve aanslag rechtvaardigt;
Overwegende dat het arrest in de zaak
.16.488, er op wijst clat aanlegger de hem
gevraagtle inlichtingen niet heeft verstrekt en dat hij niet bewijst door wettige
redenen belet te zijn geweest zulks te
cloen; dat het alclus de ambsthalve aanslag rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1349 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, 55 van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest, in de
zaak 12.077, beslist dat de betwiste aanslagen op · gegronde vermoedens gesteund
zijn, dan wanneer de aangifte geldt tot
tegenbewijs en er in onderhavig geval
geen vermoedens in de juridische zin dat
tegenbewijs leveren; doordat die motivering tegenstrijdig is :
Overweg·ende dat llet arres,t beslist dat
de betwiste aanslagen gesteuncl zijn op gegronde vermoedens, waardoor de administratie gerechtigcl was de bedragen van
1.00.000 frank, 68.551. frank, 3.629 frank en
50.000 frank bij de belastbare grondslag
te voegen;
Overwegende dat, met betrekking tot
het bedrag van 100.000 frank, llet arrest
beslist op grond van de aangehaalde en
soeverein vastgestelde feiten dat de boeking van die som als terugbetaling op
28 augustus 1945 een afneming verbergt in
het voordeel van de vrouw van aanlegger ;
dat het aldus soeverein de bewijswaarde
van de ingeroepen vermoetlens beoordeelt;
Overwegende dat llet arrest bovendien
beslist da t de administra tie gerech tigd
was de bedragen van 63.551 frank en

(1) Raadpl. verbr., 21 mei 1957 (A1·r. Ve1'b1·.,
1957, biz. 798), 21 januari 1958 (ibid., 1958,
biz. 316) en de noten 1 en 2 onder dit laatste
arrest in Bull. en PASIC., 1958, I, 529.
(2) Verbr., 28 juni 1955 (A1'1·. Vet•bJ•., 1955,

biz. 880); 22 october 1957 (Bttll. en PAsiC.,
1958, I, 166) en 6 mei 1958 (A1·r. Verb1·., 1958,
blz. 703).
(3) Verbr., 6 juli 1954 (A1'1'. Yerbr., 1954,
blz. 735),

2° Oncle·r het reglem van artikel 26 van
!le scmwngesehctlcelcle wetten bet·l'etfencle
cle in komstenbelctstingen, zoals het toetJasseUjlc wets op cle clienstja1·en cUt van
1951 voontfrtcwncle, zijn cle becl·rijfs·uitgaven slechts van cle belastba1·e inlcomsten a,ft'l·ekbaar zo z·e rteclit1'encle ·de belastbare tijcl betnalcl werclen (1).
3° De aclm·inistmtie cler tUrecte belasUnrten beschikt ave'/' tle buUengewone term·ijn van aanslttg, wwm1ee'/·, om cle wetteHjlce veTschultlirttle aanslaq te vesUgen, z·ij navo1·s·ingen heeft moeten cloen
bu.iten cle rteuevens cloo·r cle a.cmg·itte
van cle belasUngsclwltUge en tle bi,ilarten
ervan verst1·elct (2). (Samengeschakelde

wetten betreffende {1e inkomstenbelastingen, art. 74, voor ZIJn WlJZigmg
door art. 30 van de wet van 8 maart
1951.)
4° TVannee1· cle aclminist'l'aUe een aanrtlfte
in cle cli1·ecte belasUn[fen wellce zij als
onj1tist e1·1cent wijzi[ft, moeten cle telcen en en intlicii!n waarop zij te tlien eincle
ma[f stennen niet, ietle1' afzoncleTUjlc rJenomen, belastba1·e inlcomsten boven cle
aanueueven inlcomsten cloen vennoeclen;
llet volstaat flat cle globale 1·amin,q, ueste'ltncl op het {feheel vctn cle telcenen en
inclicWn, cl·ie inlcomsten overt·reft (3).
(VERBEEK, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

-743.629 frank bij de belastbare grondslag te

voegcn, omdat zij reserves of voorzieningen voor onkosten nitmaakten;
Overwegende eindclijk llat llet beslist
dat de aangegeven speciale afscllrijving
van 50.000 frank niet gereclltvaardigd is
omdat cUe bedrijfslast in feite niet bewezen is;
Overwegende dat bij die niet tegenstrijcUge bescllouwingen llet arrest zijn dispositief regelmatig en wettelijk reclltvaardigt; dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over llet derde middel, afgeleid nit de
scllencUng van artikel 26 van de samengeschakclde wetten betreffende de inkomstcnbelastingen, cloordat llet bestreden arrest, in de zaak nr 12.077, weigert als bedrijfslasten af te trekken de sommen van
60.000 frank op 31 december 1945 betaald
en van 8.551 en 3.629 frank in april 1946
betaald :
Overwegende dat llet arrest vaststelt
clat de bedragen 68.551 + 3.G2H frank, samen 72.180 frank, door de administratie
als belastlmre reser>es werclen bescllomvd
en da t cUe bedragen als voorziening voor
onkosten geboekt wen1en maar niet in de
loop van 1945 uitbetaald werden;
iQverwegem1e dat kraclltens artikel 26,
paragraaf 1, eerste Hd - enige door het
middel bedoelde wetsbepaling - de bec1rijfsuitganm alleen, welke gedurem1e de
belastbare tijd werden gedaan, aftrekbaar
zijn, cUt zijn deze welke gedurende die
tijcl werkelijk betaald werden;
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
Over het vim·cle middel, afgeleicl uit de
sellending van de artikelen 25, 26, 27 en 52
van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en U7 van
de Grondwet, doordat llet bestreden arrest, na geweigerd te llebben, in de zaak
12.077, llet gezamenlijk bedrag· van
72.180 frank als beclrijfslast van 1945 af te
trekken dat bedrag, in de zaak 16.488,
evenmin aftrekt van de inkomsten van het
jaar 1!147 tijdens lletwelk de betaling gedaan werd, zodat llet bedrag tweemaal belast is :
Overwegende dat uit llet arrest en nit
de beslissing van de c1irectenr nr 374.378
blijkt dat 68.551 frank overdrachttaxe en
79 frank voor « afname reserve voor interest)) als bedrijfsuitgaven van llet jaar
19-47 in meer werden aangenomen, orndat
cUe bedragcn bij de regeling van dienstjaar 1946 nit de bedrijfsnitgaven werden
geweerd;
Dat llet midclel fcitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
sell ending van artikel 74 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, c1oordat het bestreden ar-

rest, in de zaken 16.488 en 16.489, de in de
bnitengewone termijn gevestigcle aanslagen goedkeurt, clan: wanneer de aangifte
van aanlegger tijdig en regelmatig was :
Overwegende clat nit het arrest blijkt
clat ten eincle de wettelijk verscllnlcligde
aanslag te vestigen de administra tie navorsingen lleeft moeten cloen bnitcn de gegevens <loor de aangiften en de bijlagen
ervan verstrekt;
Overwegende dat hieruit voortvloeit dat
cUe aangifte en llaar bijlagen niet volstonden tot het vcstigen van de aanslagen en
dat de administratie beschikte over door
het artikel 74 bepaalde lmitengewone termijn van dric jaar;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zesde middel, afgcleic1 nit de
schem1ing van de artikelen 25, 26, 27, 52
van de samengeschakelcle wetten betreffenc1e de inkomstenbelastingen en 97 van
de Gronc1wet, doordat het bestreden arrest, in de zaken 16.488 en 16.489 het belasten als inkomsten van 19J7 van een lmpitaalaangroei van 161.442 fr. 95 goedkenrt, clan wanneer cUe aangroei onbestaande is daar llij als tegenwaarde heeft
een schuld, groot 200.000 frank, van aanlegger tegenover zijn sehoonouclers, dan
wanneer de stelling· van het arrest betreffende die kapitaalaangroei strijclig is met
de in het tweecle middel bedoelde argumentering nopens de 100.000 frank waarvan sprake in de zaak 12.077 :
Overwegencle dat het arrest geen kapitaalaangroei in verhoucling tot de vorige
boekjaren vaststelt; clat het vaststelt op
grond van aangegeven omstancUgheden dat
aanlegger in zijn hanc1clszaak fondsen belegd hall en tevens een schuld tegenover
die zaak had;
Overwegende dat, als antwoord op llet
door aanlegger opgeworpen middel, het arrest soeverein in feite vaststelt dat de gestorte bedragen niet uit een aan hem toegestane gelcllening· voortkomen en bovenclien cla t cUe geldlening niet bewezen is ;
Overvvegcnde eindelijk dat het arrest
geen tegenstrijdigheid inhondt wanneer
llet beslist, ecnscleels betreffende het
dienstjaar 19-16, over de som van
100.000 frarJ,k, welke aanlegger beweerde
aan zijn vro11w toe te komen, en anderdeels betreffencle het clienstjaar 1947 over
de som van 161.4-!2 fr. 95; dat het om onderscheiden verrichtingen gaat waarvan
de eerste reeds het voorwer!) van het antwoord op het tweede micldel lleeft uitgemaakt;
Dat het micldel niet kan ingewilligd
worden;
Over het zevende middel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 25, 26, 27 en 55
van de samengeschakelde wetten betreffende de illkomstenbelastingen, doordat
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het bestreden arrest, in de zaken 16.488 en
16.48!1 de toevoeging bij de inkomsten van
120.000 frank voor levensonderhoud goedkeurt, dan wanneer uitga ven >oor levensonderhoud geen indicie van een graad van
gegoedheid uitmaken waaruit belastbare
inkomsten kunnen afgeleid worden, wanneer aanlegger nog zonder de toevoeging
ervan over 376.202 frank inkomsten beschikte, zoals door het arrest wordt vastgesteld :
Overwegende dat artikel 55, paragraaf 1,
van de samengeschakelde wetten, door te
bepalen dat de administratie tot de wijziging van het cijfer der aangegeven inkomsten za1 mogen overgaan, enkel de
grondslag heeft bedoeld cUe tot lle vcstiging van de belasting moet dienen, cUt wil
zeggen het geheel der belastbare inkomsten; dat, dienvolgens, de onjuistheid
slechts kan blijken nit de vergelijking van
het cijfer der aangegeven inkomsten met
dat welk de administratie in de plaats wil
stellen; dat aldus, elke andere vergelijking, hetzij van zekere bestancldelen dezer
bedragen onder elkancler hetzij van zekere
inkomsten met het geheel der aangegeven
inkomsten, buiten het toepassingsveld dezer bepaling valt;
Dat, bijgevolg, om de toel)assing ervan
uit te sluiten, het niet volstaat dat de afzonderlijke schatting, gedaan volgens een
van deze tekenen of indicien, beneden de
aangegeven inkomsten zou blijven, wanneer de globale raming, volgens het geheel
der tekenen of indicH\n, dat bedrag overtreft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
23 september 1958. - 2• kamer. ~ Voorzitte1', H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslarmeve·r, H. Neveu. - GeU.iklu.idencle conci'ltsie, H. Duman, advocaat-generaal.
Ple'ite·rs,
HH. Van Herck (van de Balie bij het Hof
van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING. PLICHTI,GE, -

ExTnA-

HOEDANIGHEID VAN BELASTINGBEWIJS.

Is n·iet wetUg ge1·echtvaanUgfl het arrest
van het hot van bemetJ flat, 1t'itspraalc
floenfle over het be·roep ·ingeflienfl tegen
fle besUssing van fle rUrecte1w ae1· rU1'ecte belasUngen, besUst flat rle hoerlanighe·ifl van belasti.ngpUchtige ·in fle
extrabelast-ing vastgestelrl wonlt floor
uitsluitenfl op de ovenoeuimg te stennen

flat de belastingpUchUrte, tijflens fle belastba1·e periode, leninuen te1'1t(Jbetaalfl
hafl en beleggingen uedaan,· cUe enlcele
omstan(ligheden laten n·iet toe at te leiden dat het tijdens ae belastbare periocle
wns rlat fle belanghebbenae inlcomsten,
winsten of baten bij a1·tikel 2, paraumat 1, van de wet van 16 october
1945 beaoelrl betaalcl hafl. (1).
(LEFEVERE EN CONSORTEN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN i EN BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, '1\ LEFEVERE
EN CONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 22 october 1957 door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de zaken ingeschreven snb 1wme1"is F. 2826 en F. 2827 samenhangend zijn ;
I. Over de voorziening van de rechthebbenclen van Jules Lefevere :
Over het middel, afgeleid nit de schellding van de artikelen !17 van de Gronclwet, 2, paragrafen 1 en 3, van de wet
van 16 october 1!145, 134!1 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, nopens hoeclanigheid van
belastingplichtige in de extrabelasting,
niettegenstaande het zelf aanhaalt clat de
administratie hoeft aan te tonen dat de
belastingplichtige, tijclens de belastbare
periocle, winsten, inkomsten of baten heeft
verkregen, beslist clat het bestaan van
belangrijke beleggingen tijclens de om·log
volstaat tot bewijs van exceptionele winsten, waarvan de belastingplichtige de
niet-belastbaarl!eid client aan te tonen,
dan wanneer een vermogensaccres, 't is te
zeggen beleggingen verminderd met weclerbeleggingen, en niet een belegging een
aanwijzing of vermoeclen van het bestaan
van exceptioncle belastbare winsten kan
uitmaken:
Overwegencle dat, om de hoedanigheid
van belastingplichtige in de extrabelasting
vast te stellen, hd arrest zich er toe beperkt te re1everen clat, tijdens de belastbare periode, Jules Lefevere geldleningen
ten belope van 650.000 frank heeft toegestaan, een lening van 75.000 frank heeft
terngbetaalcl en sommen ten belope van
744.250 frank heeft belegd, dat het daaruit afleiclt dat << cleze operaties tijdens de
belastbare periocle op nitzonclerlijke winsten wijzen en het clus ook aan de schatplichtige behoort te bewijzen dat die inkomsten niet belastbaar zijn ll ;
(1) Verbr., 17 juni 1958 (A1'1·. Yerbr., 1958,
blz. 837).

76Overwegende dat de rechter nit die enkele vaststellingen niet wettelijk kan afleiden dat het gedurencle de belastbare
periode is geweest dat Jules Lefevere inkomsten, winsten of baton heeft behaald
die binnen de perken van artikel 2, paragTaaf 1, van cle wet van 16 october
194iJ vall en;
Dat llet mirlclel gegroml is;
II. Over de voorziening van cle Staat :
Overwegencle clat, claar cle inwilliging
van de voorziening van de reclltlwbbenclen
van ,Jules Lefevere een algebele verbreking mec1ebrengt, het omlerzoek van het
midclel zonder voorwerp worclt;
Om die reclenen, voegt smnen cle zaken
ingeschreven onder nummers F. 2il26 en
F. 2827; verbreekt bet bestreclen arrest ;
beveelt clat melding van onclerhavig arrest zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigcle beslissing; veroordeelt de
Staat tot cle kosten van de twee voorzieningen; verwijst de zaak naar bet Rof
van beroep te Luik.
23 september 1958. - 2• kamer. - VoorzUter, H. de Clippele, raadsheer waarnernencl voorzitter. - TTe1'slaqgeve1·, H. de
Bersaq11es. GeU.Jkl·wiclrmrle concl11.s·ie,
H. Dumon, ac1vocaat-generaa1. - PleUe1·,
H. Van Leynseele.
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1°

BERUHTING. BURGERLI.TKE ZAKEN.
.AHUES'l' EEN DEFTNITIEVE BESLIRSING OVER
EEN EXOEPTIE INHOUDENDE EN JCEN ENQUETE
BEVI~LENDE. ______, ARREST EEN DAG VOOR DE ENQUETE STELLENDE. FJNQUE'l'E DOOR DE EISENDE PAR'l'IJ GEVORDERD. BE'l'EKENU:G YAN
HE'l' ARREST DOOR DE VICRWERENDE PARTI,J
MET AANZEGGING VAN DE GETUlGEN VAN DE TEGEN-ENQUETE. BETEKENING EEN BERUSTING
IN DE DEFINI'l'IEVE BESLISSING NIEI' IM?LICERENDE.

2°

BFJWI.JS. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERZEKERINGSCONTRACT. TJITLEGGJNG VERENIGBAAR
MET DE TERMEN VAN HET CONTRACT. GEEN
SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE
AE:TE.

1 o vVannee1· een a1'rest, in bttrge1'loij.lce zalcen, een flefinitie·ve beschilclc·in,q ove1'
een emcepUe van ve1'.}a1"ing inho1tflt en
een enq~c,ete beveelt met vnststelUng
van fle flag voor het houflen ervan en
~vanneer fle e·isenfle tJnrUj £le enq~tete
vonlert, impUoee1·t fle betelcening Vftn
het a1·1·est, floo1· fle an£lere pa1'Uj, met
aanzegging Vftn £le get·wigen fl'ie z·ij van
zins is te floen horen in fle tegen-en-

qtc,ete, ueen zeke·re toestemm,ing, noah,
£lerhftlve, berustinrJ ·in fle rlefinitie·ve besoh'ilcldnrJ vnn het arrest (1).
2° 8olwn£lt de bcwijskracht vnn een sUpulnUe vnn een verzelcer·in,qscontraot niet
de 1·echter flie van fleze stizmlaf'ie een
·witlegg·ing 1Je1·streJct veren iqbaar met fle
termon ervan.
(N. Y. «LA PRESERVATRICE ll,
T. N. Y. << J\fANUVIL ll.)
ARTUJST.

HET ROF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 jnli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvankelijkheicl, hieruit afgeleid dat aanlegster het
bestreden arrest aan de pleitbezorger van
verweerster heeft laten !Jetekenen met
aanzegging van de getuigen die zij van
zins was in de tegen-enqnete te laten boren, en zij deze enquete bijgewoond beeft
zonder enig voorbehoud te maken :
Overwegemle dat een stilzwijgeude berusting in een rechterlijke beslissing niet
kan worden afgeleicl dan nit akten of daden waarnit een zeker en niet dubbelzinnig toeste=en in de gewezen beslissing·
blijkt.
Ove{·wegende dat bet bestreden arrest,
na de door aanlegster opgeworpen exceptie van verjaring afgewezen te bebben,
beslist, vooraleer recbt te {loen, over te
gaan tot enqnetes waarvan het bouden
door hetzelfde arrest op 25 october 1956
vastgcsteld is ;
Overwegende, enerzijds, dat, daar bet
arrest zelf ecn dag stelt voor bet bouden
van de enquete en VE'rweerster deze vordert, bet betekenen door aanlegster van
het arrest met aanzegging van de getnigen
die zij van zins was voor te brengen
geen zekere en niet dnbbelzinnige toestemming in de ov de excentie van verjaring
gewezen beslisRing impliceert;
Overwegende, anderzijds, dat de pleitbezorger van aanlegster verklaard beeft
bij de recbtstreekse enquete slechts te
verscbijnen « onder voorbeboud van alle
rechten, vorc1eringen, aanspraken en middelen van nietigheid ll ; dat, naarclien de
tegen-enquete geen ander doel had dan de
feiten tegen te spreken waarover de rechtstreekse enquete liep, het voor de verschijning op cleze enquete gemaakt voor(1) Verbr., 3 november 1949 (A1·r. Yerb1·.,
1950, blz. 107); vergel. verbr., 11 september
1958, supm, blz. 28.
Over het voorwerp van de tegen-enquilte, zie
Repert. prat. dr. beige, yo Enquete, nr 50;
DALLoz, Repe1·toi1·e fle proct!rlu•·e civile et comtnerciale, yo Enqv.Ne, nrs 85 en volgende.

-77behoud noodzakelijk ook geldt voor de
verschijning op de tegen-enquE\te;
Dat de grond van niet-ontvankelijklleid
niet kan ingewilligd worden;
Over bet eerste middel, afgeleid nit de
scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en, voor zoveel als noclig, 32
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, doordat het bestreden arrest
erop wijst, enerzijds, dat « bet uitzicht
van de omstandigbeden van bet ongeval
zich schijnt gewijzigd te hebben in de
loop van de debatten v66r het bof waarbij
het gescbil tussen de rechtverkrijgenden
van het slacbtoffer en appellante (hier
verweerster) aanhangig is; dat nit de
meer diepgaande bestudering van de bij
bet strafrechtelijk onderzoek ingewonnen
elementen de stelling bleek clat bet slacbtoffer zich naast de bestuurder op de
tractor moest bevinden >>, en, anderzijds,
« dat het beroep van appellante pas ontvankelijk geworden is wanneer de aanwezigbeid van bet slacbtoffer op de tractor
als waarschijnlijk of als vaststaand aangevoerd werd; dat deze aanvoering ... de
gebeurtenis uitmaakte die het recbt op
vrijwaring in het Ieven roept; dat bet
recht van de verzekerde op dekking van
zijn verantwoordelijkbeid jegens de derden door de verzekering enkel tot stand
kwam in zoverre er verklaard was dat het
nadeel ontstaan was door het plaatsgrijpen van bet schadegeval in de bij overeenkomst bepaalde voorwaarden ;... dat
deze verklaring dagtekent van het tijdstip van de in februari 1952 gewisselde
brieven ;... dat gedurende de aanleg, aangezien de enkele in recbten gevorderde
verantwoordelijkverklaring buiten bet
toepassingsgebied van de vrijwaringsclausnle valt, er voor appellante geen andere
bonding mogclijk geweest is dan verweer
te voeren tegen de vorclering, zonder dat
zij de vrijwaring kon inroepen voor het
verlenen waarvan het nodig zou geweest
zijn dat zij aan die vordering een andere
grondslag gaf dan die waarop deze ingesteld was)), dan wanneer deze vermeldingeu elkaar tegenspreken en in ieder
geval dubbelzinnig zijn, daar zij afwisselend impliceren dat de omstandigheid
die tot de door aanlegster beloofde vrijwaring aanleiding kon geven wel en niet
aangevoerd is v66r het arrest dat op
12 december 1951 gewe<.;;en is op de door de
rechtverkrijgenden van het slachtoffer
tegen verweerster ingestelde vordering;
waaruit volgt dat de rechters over de
grond hun beslissing niet wettelijk met
redenen omklecd bebben :
Overwegende dat het middel nan de bestreden beslissing een tegenstrijdigbeid of
althans een dubbelzinnigheid in de redenen verwijt ten aanzien van het tijdstip
waarop ten deze, volgens bet bof vnn

beroep, de driejarige · verjaring ingevoerd
door artikel 32 van de wet vnn 11 juni
1874 zou ingcgaan zijn;
Overwegencle dnt bet bestreden arrest,
na verklaard te bebben, zonder deswege
gecritiseercl te zijn, dat bet recht van
de verzekerde op dekking van zijn verantwoorclelijkheid jegens de derden door de
verzekeraar tot stand kwam ili zoverre
er verklaard was dat bet nadeel ontstaan
was door het plaatsgrijpen van bet scbadegeval in de bij overeenkomst bepaalde
voorwaarden, vervolgt met erop te wijzen
dat, in cas?t, « deze verklaring dagtekent
van het tijdstip van de in februari 1952
gewisselde brieven >> ;
Dat het bof van beroep mistdien l1et
aanvangspunt van de verjaring zonder
dubbelzinnigheid op februari 1952 vaststelt;
Dat, al wijst het arrest er tevens op
dat de stelling dat bet slachtoffer zich
op de tractor moest bevinden << naderhand
bleek )), het niet luidt dat omtrent de
aldus aangevoerde omstandigheid v66r
februari 1952 verklaard is dat zij een
waarschijnlijk of vaststaand feit was ; dat
het arrest dienvolgens generlei tegenstrijdigheid inhoudt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 32 van de
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen,
61, en inzonderheid 61, 3°, 464 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat,
naar luid van de tussen partijen gesloten
polis, « wanneer tegen de verzekerde een
burgerlijke vordering ingesteld wordt die
nit een cinclei· vrijwaring vallend schadegeval voortvloeit, de maatschappij het
proces volgt en namens de verzekerde
leidt )), en dat in de loop van de door
de rechtverkrijgenden van het slachtoffer
tegen verweerster ingesteld proces de
stelling bleek dnt het slachtoffer zich op
de tractor moest bevinden, welke omstandigheid in de bepalingen der polis valt,
verklaart dat gedurende de aanleg, aangezien de enkele in rechten gevordenle
verantwoordelijkverklaring buiten het
toepassingsgebied van de VriJwaringsclausule valt, er voor verweerster geen
andere handing geweest is dan verweer te
voeren tegen de vordering, zoncler dat zij
de vrijwaring kon inroepen voor het verlenen waarvan bet nodig zou geweest zijn
dat zij aan de vordering een andere
grondslag gaf dan die waarop zij ingesteld
was, dan wanneer de aanvoering van een
in de bepalingen cler polis vallend feit
voor verweerster de verplichting meclebracht aanlegster te verzoeken het haar
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verzekerde aangedane proces te volgen en
te leiden, bijaldien ook dergelijke aanvoering tot gevolg zou gellad hebben de eis
te wijzigen waaraan verweerster niet vermocllt een bepaalde grondslag toe te
scllrijven (schencling van de artikelen 61
en 464 van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering), waaruit volgt dat de
rechters over de grond zowel de bewijskracht van bovenaangehaalde stipulaties
der polis als de uitwerkselen ervan miskend hebben (schencling van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 van het Burgerlijk vVetboek), en derhalve niet mochten laten gelden dat de gebeurtenis die
tot de vorclering van de verzekercle aanleiding gaf zicll pas voorgeda an had na
het arrest van 12 december 1951 waarbij
over de vordering van de rechtsverkrijgenden van het slachtoffer uitspraak gedaan is (schencling van nrtikel 32 van
de wet van 11 juni 1874) :
Qyerwegende dat, door te beslissen dat
de in het mic1del aangehaalcle stipulatie
van het verzekeringscontract doelde, niet
op het geval yan een proces in de loop
waarvan de aanvoering van een in de
bepalingen van het contract vallend feit
« blijkt JJ, docll op het geval van een vordering, gesteund op de stelling dat dergelijk feit waarscllijnlijk of vaststaand is,
het arrest yan de stipulatie een uitlegging Yerstrekt heeft welke in genen dele
met de termen ervan onverenigbaar is en
geen enkele van de in het middel aangeduide bepalingen geschonden heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligc1
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten,
behalve tot de kosten van de memorie
van wederantwoord welke verweerster ten
laste worden gelegd.
25 september 1958. - 16 kamer. - Voo1·zitte1·, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggeve·1', H. Louveaux.
Gelijlcltt·iclencle oonolnsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleUers, HR. Simont en Pirson.
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ELECTRISCHE ENERGIE. ~ ALGEMENE
VERORDENING INZA'KE ELECTRISCHE INSTALLA'l'IES. - ARBEIDER REPARATIEWERREN UITVOERENDE ZONDER ERMEE BELAST TE ZI.JN EN
BUITEN WETEN VAN DE EXPLOITANT VAN EEN
ELEOTRISOHE CENTRALE. - REGLEMENT VOORZORGSMAATREGELEN NIET VOORSOHRIJVENDE.
Het koninlclijlc beslwit van 28 deoembe1·
193.1, hottdencle algernene veronlening
inzalce eleott·isohe instaZletties, soht·eet
actn cle ewplo-itant van een eleotrisohe

oent'l'ale niet voo1· (1) maat'/'egelen te
nemen van aanl om cle a1·beicler te besohennen clie, zoncle1' ennee belnst te
zijn en bniten weten vwn de ewploitant,
1'elJn1·aUewe'/·Jcen van de oentntle 1bitvoe1't.

(WA!RINOTTE, T. «SOCIETE D'ELECTRICITE
DU BASSIN DE CHARLEROI ll.)
ARRES'r (2).
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
0Yerwegende dat blijkens de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan,
aanlegger Warnotte, aan wie door de
vennootschap << I/Electricite industrielle JJ,
in welker dienst hij was, last gegeven
was aan de installaties van de vennootschap, eerste verweerster, zekere werken
nit te voeren, op 2 juni 1944 door een
ongeval getroffen wen1 toen hij de staat
van een toestel, geheten « sectionneur S3 Jl
naging;
Dat hij schadeloos gesteld werd onder
de voorwaarden, bepaald bij de wetgeving op de arbeidsongevallen, door het
« Syndicat general ll de verzekeraar tegen
arbeidsongevallen van zijn werkgever ;
Dat de door hem ingestekle vordering
die door de rechter over de grond verworpen is, ertoe strekt van eerste verweerster de vergoeding te verkrijgen van
het deel der schade dat niet vergoed is
bij tocpassing van evengemelde wetgeving;
Over het middel, afgeleic1 uit de schending van de artikelen 71, 73, 74, 75b,
en 78 van het koninklijk besluit van
28 december 1931, houdende algemene
verordening inzake electrisclle install aties, 1382 tot 1384, 1779, 1787 tot 1790 en
1797 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden arrest het ontbreken van
elke font bij verweerstcr en gehcel de
toerekenbaarheid van het litigieuze ongeval aan aanlegger steunt op de beslissende
reclen dat, nadat zij aan de leverancier
van de « sectionneurs JJ, de werkgever van
aanlegger, de last en de verantwoordelijkheic1 van hct nazien van bedoelde toestellen had opgedragen, verweerster - of
haar aangesteldcn - niet meer behoefde
te hanc1elen dan op het bevel of het verzoek van aanlegger zelf die, in zijn hoe(1) Ret koninklijk besluit van 28 december
1931 werd opgeheven door artikel 2 van het
besluit van de Regent van 27 september 1947
en vervangen door de bij dit laatste gevoegde
bepalingen. De feiten van het onderhavig geval
gingen die opheffing vooraf.
(2) Een eerste arrest werd in deze zaak uitgesproken op 9 juli 1955 (B,ll. en PAsrc., 1955,
I, 1225).

79danigheid van tot het leiden van de reparatie gemachtigde persoon, aileen de veiligheidsmaatregelen, omschreven in de
artikelen 71, 73 en 74 van het koninklijk
besluit van 28 december 1931 vermocht te
nemen, eerste onderdeel, dan wanneer,
volgens de algemene economie van voormelcl proces-vcrbaal, en meer in het bijzoncler bij toepassing van de artikelen 73
en 74 ervnn, het nlleen op de exploitnnt
van het net rust de bij onderhouds-, regelings- of herstellingswerken nan electrische installaties voorgeschreven voorzorgen toe te passen en, onder meer, een
persoon te machtigen om dergelijke werken te leillen en ervoor te zorgen llat
cle toestellen buiten spanning worden
gestelcl, zomler dat een huur van werk
of van diensten volstaat om hem van deze
wettelijke
verplichting te ontlasten
(schending van de bovenaangeduide bepalingen van het koninklijk besluit van
28 december 1931 en, bovendien, van de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de lmur van werken van diensten), tweecle onderdeel, dan wanneer
clezelfcle reglementsbepalingen zich ertegen verzetten dat de tot het leiden van
de werken gemachtigde persoon en de arbeider aan wie de materHile opdracht gegeven is deze werken nit te voeren en
die juist blootgesteld is aan de gevaren
waarvan het voorkomen het doel van
voormelde bepalingen is, een en t1ezelfde
persoon zouden wezen (schencling van de
bovenaangeduide bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1931) :
Overwegencle dat nit het bestreclen arrest blijkt dat Warnotte door de agenten
van de verwerencle vennootschap niet ermede belast werd enig werk of enige
verificatie aan de « sectionneurs ll S2 en
S3 nit te voeren;
Dat de rechter over de groncl vaststelt
clat Warnotte zich buiten weten van de
postchef naar de « sectionneurs ll S2 en S3
begeven heeft ;
Dat hij bovendien erop wijst dat de
clrie « sectionneurs ll S1, S2 en S3 geen
geheel vormden;
Dat hij tevens laat gelclen dat eerste
verweerster niet kan verweten worden
geen toezicht gehouden te hebben op het
werk van aanlegger aan de « sectionneurs ll S3, zijn zienswijze steunend op de
voren aang·eduicle omstancligheclen, volgens welke aanlegger geen last gegeven
was aan die « sectionneur ll te werken en
hij eraan gewerkt had zonder eerste verweerster te verwittigen;
Dat mitsclien, volgens het hof 1;an beroep, aanlegger het verweerster, exploitante van een electrische centrale, niet
kan aanwrijven de maatregelen, voorgesehreven door de in het micldel aangeduide
reglementsbepalingen voor het geval van

herstellingswerken aan de installaties
niet genomen te hebben, dan wanneer hij
reparatiewerken uitgevoerd heeft waarmee hij niet belast was, en clit buiten
we ten van verweerster;
Overwegende dat, aangezien de evenaangehaalcle redenen volstaan om het dispositief van het bestreden arrest te rechtvaarcligen, het micldel hetwelk tegen andere, tot het rechtvaardig·en van het clispositief van het arrest niet nodige redenen
opkomt, niet ontvankelijk is bij gebrek
aan belang;
Ovcrwegende dat de oproering tot bindendverklaring van het arrest enkel geschiecl is voor het geval de voorziening
mocht worden ingewilligd;
·
Dat, gezien de verwerping van de voorziening, bewuste oproeping doelloos wordt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 september 1958. - 1° kamer. - Yoor:<::-itter, H. Baree1, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggever, H. Piret. Gelijlcl1tidencle oonolus·ie, H. Raoul Hayoit
de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleite1's, HH. Veldekens en Pirson.
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SOHENKING-, BEGIFTIGDE DE UITVOERING
VAN DE SOHENKING VORDERENDE. PARTIJEN
NOOH DE BEKWAAMHEID VAN DE SCHENKER.
NOOH DE REGELMATIGHEID VAN DE SOHENKING'l'EN AANZIEN VAN DE VORM VOOR DE REOHTER
BETIVIS'l'ENDE. REGIITER NIET VERPLIOHT
DIE BEKWAAMHEID EN DIE REGELMATIGHEID
VAN AMBTSWEGE VAST l'E Sl'ELLEN EN TE
REOHTVAARDIGEN.

SOHENKINGEN EN TESTAMENTEN.

Wannee1' cle begi.ft-igcle fle 1titvoering van
cle sahenlc·ing in 1'eahte vonlert en geen
van fle partijen noah cle bel•nvfutmheicl
van cle sahenl"e1· noah cle 1'C(JelmaUgheifl
van fle sohenlcing ten aanzien van f~e
vonn betwist hee.ft, is fle 1·eahter niet
ve1·pUoht, in z·ijn besUss·in(J, flie belcwnamheifl en £lie 1'C[JOlmaUghehl van
ambtMvege vast te stollen en te 1'eahtvnanligen (1).
(1) Raadpl. over de uitgestrektheid van de
motivering van de vonnissen in burgerlijke zaken, verbr., 21 november 1946 (Arr. Vet·b,·.,
1946, blz. 400 en de noot 1 in B·ull. en PAsrc.,
1946, I, 435); 22 september 1949 (Arr. Vm-b?·.,
195(), blz. 12); 17 mei 1951 (ibid., 1951, blz. 533) ;
26 februari 1953 (ibid,, 1953, blz. 441); 4 october 1957 (ibirl., 1958, blz. 53) en 18 september
195'8, supra, blz. 411.

80(XARTSONIS, T. PANAYOTIOU
EN HADJEANNARIS.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet o~ het bestreden
arrest, op 25 september 19o6 gewezen door
het Hof van beroep te Elisabethstad;
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
aanlegger een deel van hem toebehorende
en te J adotstad gelegen onroerende goederen in vruchtgebruik geschonken heeft
a an verweerster;
Dat blijkens de vaststellingen van . de
rechter over de grond deze schenkmg
plaats had voordat de echtscheiding tegen
verweerster uitgesproken werd;
Dat de schenking in vruchtgebruik geschiedde om te voorzien in de behoeften
van het onderhoud en de opvoeding van
de minclerjarige kincleren die verweerster
te haren laste behield, daar zij aanvaard
had de materiele hoede ervan waar te
nemen;
.
Overwegende dat, nadat verweerster de
vervulling van de formaliteiten, voorgeschreven voor de volle uitwerkiog van de
schenking in vruchtgebruik gevorderd en
schadevergoeding geeist had tot herstel
van het nadeel dat nit het niet uitvoeren
van bedoelcle formaliteiten was voortgevloeid, annlegger de schenking nieti.~
wilde doen bevinden op de grond dat ZlJ
geschiecl was met het oog op de echtscheiding die zou tot stand komen en om
ze te vergemakkelijken ;
Dat zijn eis door de rechter over de
grond afgewezen wercl;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 20 van de wet
op het beheer van Belgisch Congo van
18 october 1908, gewijzigd en aangevuld
door de wetten van 29 maart 1911, 5 maart
1912, 9 december 1912, door de besluitwet
van 14 november 1915, . door de wetten
van 10 augustus 1921, 12 augustus 1923,
15 april1924 3 augustus 1924, 26 november
1926 18 mel 1929, 22 juli 1931, 27 juni
1935; door de besluitwet van 19 mei 1942,
door de wetten van 13 juni 1951 en 1l juli
1951 en 8 en 1l van boek I, titel II,
van het Congolees Burgerlijk Wetboek
(decreet van 20 februari 1891), doordat,
ter zake vaststaande dat partijen van
Griekse ~ationaliteit zijn en v66r 28 april
1950 een geschrift ondertekend hebben
naar luid waarvan, « tot regeling van de
geldelijke gevolgen van de echtscheicling
(clie alstoen voor de rechtbank van
eerste aanleg van Ruancla-Urundi, zitting
houdencl te Usumbura, hangende was),
gezien de scheiding van goederen die tussen de echtgenoten bestaan heeft en het
feit dat de hoecle van de nit het huwelijk
gesproten kinderen aan verweerster toevertrouwd is ll, aanlegger aan de uit het

huwelijk ges11roten kinderen schenkt de
helft van de blote eig·e1ulom van twee te
J aclotstad gelegen onroerende goederen en
ann verweerster cle helft van het vruchtgebruik van dezelfde goecleren, met last
voor verwcerster in het onderhoud en de
opvoeding van de kincleren te voorzien,
het bestreden arrest onder wijziging van
het berocpen vonnis, die overeenkomsten
deugdelijk en geldig verklaart en aanlegg·er bijgevolg veroordeelt om ten v?ordele
van verweerster het vruchtgebrmk van
de helft van de eigenclom van voormelde
onroerende goecleren te laten inschrijven,
om de reclenen dat « deze overeenkomst
betrekking heeft op de verbintenis van
Kartsonis ll te voorzien in het onclerhoud
en de opvoeding van zijn kinderen, na
de echtscheicling, indien de hoede ervan
hem niet toevertrouwcl wordt; dat deze
overeenkomst niet gelclig zou wezen in
zoverre de partijen zelf over het recht
van hoecle zouden willen beschikken; dat
het hun niet verboden is hun bijdrage in
de kosten van onderhoud en opvoeding
van hun kinderen te regelen, hoe de beslissing ook zijn moge welke over de
hoede dier kinderen zou vallen, of enkel
VOOl' het geval dat de kinderen aan een
van de echtgenoten, en niet aan de andere,
zouden worden toevertrouwd ll, dan wanneer : 1 o het van openbare orde is dat
een schenking niet gelclig is dan indien
de schenker de bekwaamheid had om een
schenking toe te staan, welke bekwaamheid onder het persoonlijk statunt van
de schenker valt; waaruit volgt dat het
bestreclen arrest niet wettelijk met redenen omkleed is, aangezien de vaststellingen ervan het hof van cassatie geen mogelijkheid bieclen na te gaan of de
litigieuze overeenkomst te recht « deug~le
lijk en gelclig ll is verklaard (schendmg
van cle artikelen 20 van voormelcle wet
van 18 october 1908 en 8 van het Oono·oJees Bnrgerlijk Wetboek), en dan wan~eer· 2o het van de openbare orde is dat
cen ~chenking enkel gelclig is inclien zij
is geschiecl in de vormen, voorgeschreven
door de wetgeving welke van kracht w::;s
ten tijcle clat zij toegestaan werd; waannt
volot dat het bestrcden arrest niet wettelijk met redenen omkleecl is, daar de
vaststellingen ervan het hof van cassatie
geen mogelijkheicl bieden na te gaan of
de litigieuze overeenkomst te recht « de~1g
delijk en geldig ll is verklaard (schendmg
van de artikelen 20 van voormelde wet
van 20 october 1908 en 11 van het Oongolees Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat aanlegger v66r de
rechter over de grond deed gelden, noch
dat hij volgens zijn nationale wet geen
hoeclanigheid had om de door hem geclane
schenking toe te staan, noch dat de door
de wet van de olaats dRr schenking voor-
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acht genomen waren;
Overwegende, enerzijds, dat nit de door
llet arrest vastgestelde elementen niet
valt af te leiden dat de rechter over de
grond de schenking van ambtswege nietig
had {lienen te verklaren, hetzij wegens
gebrek aan bekwaamheid bij de schenker,
hetzij wegens niet inachtnemen van substantH~le vormen;
Overwegende, anderzijds, dat bij georeke aan een omtrent die punten door
·een van de partijen opgeworpen betwisting, de rechter geen verplichting had in
zijn beslissing de bekwaamheid van de
schenker en de regelmatigheid van de
schenking ten aanzien van de vorm vast
te stellen of te rechtvaardigen;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schencling van {]e artikelen 202 en 204
van boek III, titel I, hoofdstuk VI, van
llet Congolees Burgerlijk W etboek (decreet van de Koning-Soeverein van 30 juli
1888, gewijzigd door de decreten van
10 september 1916 en 16 juni 1947), doordat
het bestreden arrest, hetwelk het beroepen vonnis wijzigt, aanlegger veroordeelt
om ten voordele van verweerster het
vruchtgebruik van de helft der goederen,
vermeld in de v66r 28 april 1950 tussen
partijen gesloten overeenkomst, te laten
inschrijven, deze overeenkomst deugclelijk
en geldig achtend, omdat « zij betrekking
heeft op de verplichting van Kartsonis te
voorzien in het onclerhoud en de opvoeding van zijn kinderen, na de echtscheiding, inclien de hoecle ervan hem niet
toevertrouwd wordt », clan wanneer nit
de termen zelf van de litigieuze overeenkomst blijkt clat de verbintenis van aanlegger aangegaan is nit aanmerking ervan
dat de hoede van de nit het huwelijk
gesproten kinderen aan verweerster toevertrouwd is, waaruit volgt dat cleze zich
daarop enkel vermocht te beroepen voor
zoveel de hoede der kincleren haar zon
worden toevertrouwd, en dat het bestreclen arrest niet heeft kunnen beslissen
-clat die verbintenis door aanlegger aangegaan was voor het geval die hoede hem
niet persoonlijk zon worden toevertrouwd
dan met schending van de bewijskracht
van het geschrift waarin de termen van
voormelde verbintenis vastgelegd zijn;
Overwegende dat het arrest laat gelden dat de overeenkomst aangegaan, naar
zij luidt, « nit aanmerking ervan dat de
hoede der kinderen aan Mevrouw Payanottou toevertronwd is ll, doelloos zon
geworden zijn indien de hoede der kinderen aan · aanlegger zelf zou zijn toevertronwd ;
Overwegende dat deze uitlegging niet
onverenigbaar is met de termen van de
VERBR., 1959. - 6

overeenkomst en dat het middel feitelijke
grondslag mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending· van artikel 20 van de wet op
het beheer van Belgisch Congo van 18 october 1908, gewijzigd en aangevuld door
de wetten van 29 maart 1911, 5 maart
1912, 9 december 1912, door de besluitwet
van 14 november 1916, door de wetten
van 10 augustus 1921, 12 augustus 1923,
15 april 1924, 3 augustus 1924, 26 november 1926, 18 mei 1929, 22 jnli 1931, 27 juni
1935, door de besluitwet van 19 mei 1942,
door de wetten van 13 juni 1951 en van
11 jnni 1951, doordat het bestreden arrest,
waarbij het beroepen vonnis gewijzigd is,
aanlegger veroordeelt om ten voordele
van verweerster het vruchtgebrnik van
de helft cler onroerencle goederen, hetwelk
het voorwerp van de litigieuze overeenkomst is, te laten inschrijven, om de
reden clat « de overeenkomst betrekking
heeft op de verplichting van Kartsonis te
voorzien in het onderhoncl en de opvoeding van zijn kinderen na de echtscheiding, indien de hoecle ervan hem niet
toevertrouwd wordt )), en dat « al vertrouwt het echtscheidingsvonnis niet uitdrukkelijk de hoede, althans de juridische
hoede, van de kinderen een verweerster
toe, dit het hof niet belet de inschrijving
van het enkel vruchtgebruik van appellante (verweerster) op die onroerende
goederen en de daartoe nodige maatregelen te gelasten )) ; dan wanneer dergelijke
reclenen clnbbelzinnig zijn verinits zij geen
mogelijkheid bieden te bepalen op welke
grond verweerster, die het recht van hoecle
niet wettelijk uitoefent en tegen wie de
echtscheiding nitgesproken is, desniettemin recht heeft op het vrnchtgebruik
waarvan de inschrijving te haren voordele gelast is :
Overwegende dat het middel aan het
bestreden arrest enkel de clubbelzinnigheicl van zijn redenen verwijt;
Overweg·encle clat cle rechter over cle
groncl als reclen voor de veroordeling van
aanlegger om cle schenking van het
vruchtgebruik aan verweerster in een
akte te laten vastleggen, het feit opgeeft
da t cleze schenking tot cloel heeft de deelneming· van aanlegger in de kosten van
de materHHe hoecle der kinderen te verzekeren;
Dat hij vervolgens erop wijst clat de
regeling van het recht van bezoek ten
behoeve van aanlegger het toekennen van
de materiele hoede aan verweerster impliceert;
Dat hij alclus zijn beslissing zoncler
dubbelzinnig·heid motiveert vermits, daar
de materiele hoede aan verweerster toevertrouwd wordt de kosten van die hoede,
volgens het door het arrest aangenomen
stelsel, in overeenstemming met de tussen
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partijen gesloten overeenkomst door aanlegger moeten worden geclragen ;
Dat het micldel feitelijke gronclslag
mist;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 september 1958. - 18 kamer. - VoorzitteJ·, H. Bareel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. GeUjklwiclencle ooncl,nsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Van Ryn.

1"

KAMER. -

26 september 1958

z'iening 8lechts mecle indien het gerechtvuaJ·cligcl wo1Ylt clnt cUe orwegelmati{!heicl cle belangen vnn de verweenlenr
geschaacl heeft (2). (Wet van 25 februari

1925, art. 17bis.)
2° RechtvaanU{!t 1liiet clnt een onre{!elmnf'i{!lwicl in een betekenin{! 1Htn cle vooJ·Z'ien,in{!, in bu•rgeJ'lijlce zalcen, zijn belangen geschaclen heeft, cle venoeenler
clie, aanvoerencle clat cle on'rerJelmnUr!lwicl tot rJevol{! hacl hem van cle no(Uge
tijcl te bero·l)en om een vollecli{! verwem·
te ve1'Zelcoren, {!een elernent tot stnvintl
van clie cwmvoe,l"inu bijb,ren{!t (g).
go De rechter lcnn een {feschil niet cloen
OJYI'ijzen waarvan het bestaan cloo1· een
alclcoo1Yl van tmJ·Nfen clnt met een bepal'in{! van openbare onle niet strijclig
is 1titgesloten ~oonlt (4).

1° VOORZIENING IN VERBREKING.EURGERLIJKE ZAKEN. VODRZIENING RETEAAN DE VERWEERDER ELDERS DAN AAN
ZIJN WERKELIJKE WOONPLAATS. ~ GEEN
REOHTYAARDIGING DAT DIE ONREGELl\fATIGHEID
DE BELANGEN VAN DE VERWEERDER GESCHAAD
HEEFT, VOORZIENING NIET NIE1'1G.
REND

2° VOORZIENING IN VERBREKING. -BunaERLIJKE ZAKEN. 0NREGELMATIGHEID
IN RET BETEKENEN VAN RET YERZOEKSOHRIF'J'
TOT OASSATIE AAN DE YEBWEERDER. VERWEERDER AANI'OERENDE DAT DIE ONREGELMATIGHEID HEM BEROOFD HEEFT VAN DE NODIGE
TIJD OM EEN VOLLEDIG VERWEER TE VERZEKEREN.- GEEN ELEMENT TOT STAVING VAN DIE
AANVOERING. VEBWEERDER NIE'l' RECHTVAARDIGENDE DAT DE ONREGELMATIGHEID ZI.JN
BELANGEN GESCHAAD HElcF'J'.

go VONNISSEN EN ARRESTEN.- BunGERLIJKE ZAKEN. GESCHIL WAARVAN RET
BESTAAN DOOR EEN AKKOORD VAN DE PARTI.JEN
WORDT UITGESLOTEN. ~ ARKOORD l\fET DE
QPENBARE ORDE NIET STRIJDIG. REOHTER
EEN DERGELIJK GESOIIIL NIET KUNNENDE DOEN
OPR.IJZEN'.

1 o Zo, in b1t1·ge1·Ujlce zalcen, cle betelcen,ing
awn cle venoeenler van het verzoelcschT'ift tot oassaUe een s1tbstantU!le
1·echtsvonn is wacwvan cle ontstentenis
cle nietiglwirl van cle voorz'ie'JVing meclebrengt (1'1, bren{!t cle onre{!elmaf'i{!lwicl
van cle voorii!'iening voortst)')''ztUencle ll'iernU dat rleze aan cle ve1·wee'Nle1· rJeclcu~,n
wenl elrlers cla1~ ann Z'ijn ~oerkeUjlce
woonplants ae n'ieUgheicl vcm de voor(1). Hetzelfde geldt in strafzaken, wanneer
de wet de betekening van de voorziening voorschrijft (verbr., 5 october 1953, An·. Ye7'b?·.,
1954, blz. 57).
(2) Raadpl. verbr., 15 juni 1939 (Bttll. en
PAsrc., 1939, I, 307); 5 october 19<!8 (A1·r.
J1e7·b1·., 1948, biz. •175); 21 juni 1949 (ibid.,
1949, blz. 407); 19 april 1,951 (ibid., 1951,
blz. 481) en, ct aontmrio, 17 april 1958 (ibicl.,
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COMPANY L'J'D ll, T. SOAJ.IE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op hot bestreclen
arrest, op 23 juni 195G gewezen door het
Hof van beroep te Brussel (5) ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheicl
door verweercler afgeleid hieruit clat de
voorziening werd betekenc1 tor zetel van
de naamloze vennootschap « Canadian Pacific ~ailway Agency (Belgium) ll te Antwerpen, antler voorwenclsel dat verweercler alc1aar woonplaats zou gekozen hebben, clan wanneer de keus van woonplaats, door verweerder in zijn akte van
hoger beroep geclaan, slechts voor de aanleg v66r het hof van beroep gelclig was :
Overweg·encle dat, zo cle bij artikel 8 van
de wet van 25 februari 1925 voorgeschreven betekening van het verzoekschrift tot
cassatie een substantii~le rechtsvorm uitmaakt welke met cle uitoefening zelf van
het recht van verclecliging verbanc1 houclt,
en zo, dienvolgens, de ontstentenis ervan
de volstrekte nietigheicl van de voorziening medebrengt, de onregelmatigheicl van
die betekening slechts dan nietigheid tot
gevolg heeft wanneer zij de belangen van
cle verweercler schaaclt;
Overwegende clat, in het onderhavig geval, cle aan verweercler gedane betekening
elders dan aan zijn werkelijke woonplaats
geen schenc1ing van een substantiele
rechtsvorm meclebrengt van zoclra die be1958, · blz. 622). Zie verder noot 2 onder onderhavig arrest in Bull. en PAsrc., 1959, I, 98,
(3) Vergel. verbr., 7 januari 1955 (Arr.
J1 erb1·., 1955, blz. 339).
(4) Verbr., 27 maart 1952 (An·. Yerln·., 1952,
blz. 409); raadpl. ook verbr., 2 en 9 juli 1953
(ibid., 1953, blz. 759 en 782).
(5) PASIC., 1957, II, 156.

-83tekening hem ten gepasten tijcle, tot vrijwaring van zijn belangen, heeft bereikt,
hetgeen gebleken is uit zijn memorie van
antwoorcl;
Dat zo verweercler aanyoert clat hij, wegens de betekening aan de gekozen vvoonplaats, niet over voldoemle tijd heeft be,scllikt « om meer breedvoerig de zaak te
behandelen ll, hij tot staving van die aanvoering geen element bijbrengt;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel17Ms van de wet van 25 februari 1925,
de grand van niet-ontvankelijkheid niet
kan worden ingewilligd;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelenll34, 1317, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek, 52 en
54 van de wet van 25 maart 1876 houdende
titel I van het voorafgaand boek van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
61, 77, 78, 81Ms, 141, 143 en 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
doordat het bestreden arrest het middel
heeft verworpen weik ge'intimeerde, hier
aanlegster, in de hieronder aangehaalde
woorden, afieidde uit artikel 54 van de
wet op de bevoegdheid, om reden « dat uit
bescheiden, door appellant, hier verweercler, aan het hof van beroep voorgelegd,
blijkt dat een Belg, v66r de Engelse
rechtsmacht in dergelijk geval gedagvaard, het recht geniet de bevoegdheicl
van die rechtsmacht te wraken ll na te
hebben vastgesteld « dat hij zelf (kapitein
Soame) het bevel voert over de ss Beaverglen cUe eigendom is van de « Canadian
Steamship Cy Ltd ll, vennootschap naar
Engels recht ... ll en « dat zij (ge'intimeerde)
niettemin ter zake verkozen heeft de kapitein Soame als bevelhebber van de Beaverglen te dagvaarden, cUt wil zeggen in
zijn hoedanigheid van aangestelde van een
Engelse rederij-eigenares ll, bet is te zeggen na te hebben vastgesteld dat de
ss Beaverglen eigenclom was van de « Canaclian Steamship Cy Ltd ll, vennootschap
naar Flngels recht, dan wanneer in hun
conclusies in hager beroep appellant en
ge'intimeercle akkoorcl gingen om vast te
stellen dat het schip eigenclom was van de
cc Canadian Pacific Railway Company ll,
waarvan de zetel te Montreal gevestigd is,
1 o vermits, enerzijcls, appellant in zijn
conclusies gereleveerd heeft dat : cc ... de
cc Canadian Pacific Railway ll, die gevestigd is in Canada... het tweede deel, van
Antwerpen tot St-John, in Canada, door
ss Beaverglen van de cc Canadian Pacific
Railway Company ll; aangezien, echter, de
verbintenis van de rederij, de cc Canadian
Pacific Railway Company ll ... , dat de eerste rechter, inderdaad, hieruit afieidt dat
de rederij van de ss Beaverglen (namelijk
de « Canadian PacWc Railway Cy ll) ...
dan wanneer de rederij van de ss Beaverglen en de uitgever van het rechtstreeks
cognossement een en dezelfde persoon is,

namelijk de « Canadian Pacific Railway
Company ll; en 2° vermits, anderzijds o·eintimeerde in haar conclusies gerelev~~·d
heeft dat: cc aangezien, inderdaad, de cc Canadian Pacific Railway Company ll, als uitgeefster van een doorvoercognossement ...
en haar aldus generlei persoonlijke aansprakelijkheid treft, buiten het door haarzelf met haar eigen scheDen waargenomen
en uitgevoerd vervoer ter zee; dat er dus
eigenlijk verschillende afzondcrlijke vervoercontracten zijn geweest ... een met appellant dat aanvang nam te Antwerpen en
eindigde te St-.John, tijdens hetwelk de
kwestieuze schade is ontstaan... dat het
verlies ontstaan is tijdens het tweede vervoer, aan boord van het zeeschip Beaverglen, alleen appellant daarvoor kan verantwoordelijk gesteld worden; ... dat het
recht om de onbevoegdheid van de rechtbank in te roepen ook behoort, luidens de
Cana<lese wet, aan de Belg cUe v66r een
Canadese rechtbank gedagvaard wordt
(artike~ 51 van de wet van 25 maart 1876);
aangez1en het cognossement, welk ter bestemmingsha ven door ge'intimeerde aangeboden werd, uitgaat van de << Canadian
Railway Company ll, geregistreerd in Canada met beperkte aansprakelijkheid (incorporated in Canada with limited liability) ll, clan wanneer cUe conclusies cler
partijen hun akkoord vaststelden over de
identiteit en de nationaliteit van de rederij van de ss Beaverglen : de cc Canadian
Pacific Railway Company ll, vennootschap
naar Canadees recht, dan wanneer dit akkoord, dat niet in strijd is met een bepaling van openbare orde, tnssen partijen
het bestaan van een geschil op dat punt
uitsloot, dan wanneer het hof van beroep
dus van cUt onbestaanbaar geschil geen
kennis kon nemen, en dan wanneer, dus,
door te beslissen dat de rederij van de
ss Beaverglen, de cc Canadian Steamship
Cy Ltd ll, een vennootschap naar Engels
recht was, het bestreden arrest de bewijskracht van de conclusies van de twee partijen en de in het middel aangeduide wetsbepalingen heeft geschonden :
Overwegenc1e dat, om het door aanlegster uit artikel 54, alinea's 1 en 2, van de
wet van 25 maart 1876 afgeleifl middel af
te wijzen, het arrest steunt hierop dat
verweerder, kanitein van het stoomschip
Beaverglen, werd gedagvaard in zijn hoedanigheid van aangestelde van een « rederij-eigenares ll, de « Canadian Steamship
Company Ltd ll, vennootschap naar Engels
recht;
Overwegende dat, in hun conclusies
v66r het hof van beroep, partijen erover
akkoord waren dat de cc Canadian Pacific
Railway Company ll, vennootschap naar
Canadees recht, reeler van het schip was;
Overwegende dat door te beslissen dat
de vennootschap nrrar Engels recht, de
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ll, de « l'ederij-eigenares ll van het schip was, het
arrest, zonder zodoende de bewijskracht
van de conclusies te schenden, niet tussen
partijen een geschil kon doen oprijzen
waarvan het bestaan werd uitgesloten
door een akkoord van partijen dat met
een bepaling van openbare orcle niet strijdig is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt clat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerrler tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1957 in hoger beroep
gewezen, door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 555, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en van de
bewijskracht der conclusies door eiser
v66r de rechter over de grond genomen
en van artikel 97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis, na vastgesteld
te hebben dat het vonnis n q'no eiser ver-

oordeeld had << tot het wegnemen van alle
schuttingen, houten afsluitingen of voorwerpen v66r het vcnster der kamer, eigendom van verweerder ll, dat in de overwegingen en het dispositief van dit vonnis
gezegd wcrd dat verweercler eigenaar is
van deze << inspringencle ka111er ll, en da t
de uitspraak van de eerste rechter over
het eigendo111srecht van verweerder op de
kamer door hem << aangehaal{} werd ter
verrechtvaardiging van zijn oordeel nopens het wegnemen van de versperring
tegen het venster ll, bcslist heeft dat hct
hoger beroep door eiser aangetekencl tegen
het vonnis n quo ontvankelijk was in zover het gericht wercl tegen voormelde
veroorcleling, doch ongegronc1, om reclen
dat eiser tegen cleze veroordeling geeu
gricven voorbracht, dan wmmeer eiser in
zijn conclusies het te niet doen van het
vonnis n quo gevonlerd had onder meer
om reden dat hij <c de mogelijkheid had
in zijn voordccl toepassing te vorcleren
van artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek claar hij als eigenaar van de grond
eveneens, mits naleving van de beschikkingen van voornoemde wetsbepaling,
client beschouwd te worden als eigenaar
van al hetgeen derden buiten zijn toestemming op deze grond hebben opgericht,
en dat verweerder vruchteloos zou opwerpen het eigendomsrecht van de ondergrond verworven te hebben door verjaring ... ll, derde ondercleel : dan wanneer
het bestreden vonnis cle conclusies van
eiser niet beantwoord heeft in zover zij,
op groncl van artikel 555 van het Burgerli.ik Wetboek, het eigendomsrecht van
verweerder op de kwestieuze kamer ontkenden, vierde onclerdeel : dan wanneer
alleszins nit de bewoorclingen van het bestreclen vonnis onmogelijk kan uitgemaakt
worden of de rechter over de groncl heeft
willen beslissen dat eiser hct eigendomsrccht van verweercler op de << inspringende ll kamer niet betwist had, dan wei
of hij heeft willen beslissen dat het feit
dat het eigenclmm:recht cloor eiser betwist werd <c in de overwegingen van zijn
conclusies ll, doch niet in het dispositief
ervan, van aard was 0111 de betwisting van
eiser in een berusting in het vonnis n q'l£0
0111 te vormen, dan wel nog of hij heeft
willen beslissen clat de veroorcleling teg·en
eiser uitgesproken geen gevolg was van de
uitspraak over het eigendomsrecht van
verweercler, dan wanneer deze onduidelijkheicl in de motivering aan het hof
niet toelaat zijn controle nit te oefenen
over de wettelijkhcid van de bestreden

(1) Verbr., 10 februari 1927 (Bull. en PASIC.,
1927, I, 150, en de conclusies van de H. procureur-generaal P. Leclercq, bijzonder blz. 156,
kol. 2).

Evenzo kan een dispositief ingelast worden
in de motieven van een vonnis (verbr ., 20 october 1955, Arr. Verb1·., 1956, blz. 116, en de
noot 1; 5 november 1956, Bull. en PASIC,, 1957,
I, 220).

26 september 1958. - 1 5 kamer. - Voorz'itter en verslagget;er, H. Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Gel'ljlcltticlenrle aonoz,nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple'iteTs,

HH. Simont en Van Ryn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
A:HRES'l'EN. - BURGERLIJKE ZAKTCN. VRAAG INGELAS'J' IN DJC :!>IOTIEVEN VAN DE CONCLUSIES EN NIET HERHAALD IN TIET LAATSTE
GEDEELTE VAN DIE C:JNCLUSIES. VRAAG REGELMA'l'IG AAN DE RECHTER ONDERWORPEN.

Een vraag, clie 'ingelnst 'is in cle motieven
vnn een besltt'itsah1"'ift, worclt 1'egelrnntig
nan cle 1·eahter onclenvorpen, al is zij
n'iet herhanlcl in het laatste gecleelte
vnn cUt gesohrift (1) .
(LAMBRECHTS, T.

VAN BOECKEL.)

ARREST.

85beslissing en met bet gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste moti vering gelijkstaat :
Overwegencle dat uit bet bestreden vonnis blijkt dat de vordering van verweerder
ertoe strekte 1° de feitelijkheden waartoe
aanlegger overging te doen ophouden, 2° de
scheidingsgrens van de aanpalende eigendommen van partijen te doen bepalen; dat
de ecrstc rechter aanlegger veroordeeld
lweft tot hct wegnemen van de door hem
v66r het venster geplaatste voorwerpen
met het doel bet zicht van verweenler te
bele=eren en, vooraleer uitspraak te
doen over het tweede voorwerp van de eis,
een plaatsbezoek beeft bevolen;
Overwegende dat bet bestreden vonnis
het hoger beroep van aanleg·ger, als voorbarig, onontvankelijk heeft verkluard in
zover het beroepen vonnis, vooraleer
recht te doen over het tweede voorwerp
van de eis een plaatsbezoek heeft bevolen; dat bet bestreden vonnis clielmangaande door de voorziening· niet is aangevochten;
Overwegende dat aanlegger, bij zijn in
hoger beroep genomen conclusies de vernietiging vroeg van de door de eerste
rechter uitgesproken veroordcling en zijn
aanspraak grondde hierop dat « volgens
de deskundige, de bewuste kamer aan
verweercler in beroep zou toebehoren doch
de grond en de zolder aan aanlegger in
beroep in eigendom zou toebehoren Jl en
dat indien zulks juist is, aanlegger de
mogelijkheid bad, in zijn voordeel toepassing te vorderen van artikel 555 van het
Burgerlijk vVetboek;
Overwegende dat de rechter in boger
beroep die aanspraak heeft afgewezen om
de enkele redenen dat aanlegger << in llet
dispositief J) van zijn besluitschrift desbetreffende geen conclusies neemt en dat
<< het bestreden vonnis trouwens over het
eigendomsrecht van de grond oncler de
kamer geen oordeel vormt ll ;
Overwegende dat, enerzijds, geen wettelijke bepaling aanlegger ertoe verplichtte in het laatste gedeelte van zijn
conclusies het middel te herhalen waarop
zijn vraag om vernietiging van de door
de eerste rechter uitgesproken veroordeling gegrond was ;
Overwegencle, anderzijds, dat de tweede
reden van het bestreden vonnis onzeker
laat of de rechter van o01·deel is dat de
tegen aanlegger uitgesproken veroordeling
op zich zelf onafhankelijk was van het
twistpunt omtrent het eigendomsrecht
over .de kamer door verweeNler betrokken, ofwel de rechter van oordeel is dat
aanlegger het artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek niet kon inroepen
vooraleer de grensscheiding tussen de
erven vastgelegd weze ;

Dat de rechter bijgevolg m·tikel 97 van
de Grondwet geschonden heeft;
Om die rPdenen, verbreekt het bestreden
vonnis voor zoveel het uitgesvroken is
over de vordering van verweerder strekkende tot het doen ovhouden van de feitelijkheden, alsook over het inciclenteel
lloger beroep en over de kosten; beveelt
dat van onderhavig arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeldelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zetelende in hoger beroep.
26 september 1958. - 1 8 kamer. - Voo1'Belpaire, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTe1·slaggeve1·, H. Louveaux.
Gel'ijklu,idenile
oonol1tsie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite'I'S, HH. Struye en
Van Leynseele.
zitter, H.
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DOUANEN EN AOOI.JNZEN. -

VERKEER
VAN KOOPWAREN IN DE TOLOJ\ITREK. !NBREUK ALLEEN BESTAANDE IN DE NIET NALEVING
VAN DE FORMALITEI'l'EN IN VERBAND MET DE
BESOHEIDEN.
VERO:JRDELING TO'!' EEN
HOOFDGEVANGENISSTRAF. ~ 0NWEr'l'IGHEID.

H et ve1'7,,eer van lcoopwa1·en in de voo'l'beho1tden tolornt1·ek kan geen aanleiilin!f
geven tot het toepassen V(tn een hoofdgevwn[Jenisst1'af zo de inb1'eu1c alleen
best ant 'in de n'iet 11 aleving van (le fo1'maliteiten in ve1'banfl met cle besoheiflen
tot cleklcin{! vnn het vervoe1· (1). (Wet

van 6 april 1843, art. 19, 21 en 25.)
(CDPPE.JANS, T. BELGISCHI~ STAAT~
MINISTER VAN FINANOii~N.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 195S gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel van ambtswege, afgeleid nit de schending van artikel 21 van
de wet van 6 april 1843, doordat het bestreclen arrest aanlegger veroordeeld heeft
tot hoofdgevangenisstraffen wegens de
twee betichtingen van onregelmatig vervoer van koopwaren in de voorbehouden
tolomtrek die het te zijnen laste bewezen
verklaard heeft :
Overwegende dat, nanr luid van artikel 21 van de wet van 6 april1843, gevan(1) Verbr., 14 maart 1956 (A1·r. Yerb1·., 1B56,
blz. 585) en de noot 2; 26 november 1956 (Bull.
en PAsiC., 1957, !, 313).
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genisstraf nooit wordt opgelopen zo de
aanhaling alleen geschiedt wegens niet naleving van formaliteiten in verband met
de bescheiden tot dekking van het vervoer·
Ov~rwegende dat de toepassing van gezegd artikel, alhoewel het niet vermeld
wordt onder diegenen welke artikel 25 van
gemelde wet toepasselijk verklaart, op het
verkeer van koopwaren cUe zonder geldige
bescheiden in de tolomtrek worden vervoerd zich, wegens zijn algemene en gebiedende bewoorclingen, opdringt in de door
voornoemd artikel 25 voorziene gevallen;
Overwegende derhalve dat het onregelmatig verkeer van koopwnren in de tolomtrek geen aanleiding kan geven tot het
toepassen van een hoofdgevangenisstraf
zo de inbrenk alleen bestaat in de niet naleying van formaliteiten in verband met
de bescheiclen tot dekking van het vervoer;
Overwegende dat het bestreclen arrest,
door aanlegger uit clien hoofde te yeroorclelen tot de hoofdgevangenisstraffen
welke het tot bestraffing van de telastleggingen A en B uitgesproken heeft, de in
het middel aangehaalde wetsbepaling geschonden heeft;
Om die redcnen, verbreekt het bestreden arrest in zover het ten laste van aanlegger uitspraak heeft gedaan; beveelt dat
van onderha vig arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernielde beslissing; Teroordeelt yerweerder tot de kosten; verwijst de alzo
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
29 september 1958.- 26 kamer. - TToorzUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTersl(tggeveT, H. van
Beirs. - Gelijklu,iclende oonol1tsie, H. F.

Dmnon, allvocaat-gcneraal.
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MIDDELEN

29 september 1958
TOT

VERBREKING.

STHAFZAKEN. RlcCIITEN VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL DOOR DE BlcKLAAGDE HIERUl'l' AB'GELEID DAT EEN DOSSIER BIJ DE STUKJ(EN VAN DE AAN HlcT HOI<' VAN BEROE!' VOORGESTELDE RECHTSPLEGING NIET GEVOEGD WERD.
NliDDEL VOOR DE EEHSTE l\IAAL VOOR HE'!'
HOF INGEROEPEN. l\1IDDEL NIET ON'l'VANKELIJK.

Kwn voor de ee1·ste maal v661' het hot
wiet 'ingeroepen wonlen het miclclel hie?·1t-it, cloor cle beklangcle, atgele,icl (lett cle
rechten vwn cle vercle(Uging gesohonclen
werclen onulat een closs,ie?' flat b'ij cle
rechtspleging v66r cle co?Tectionele
1·echtbanlv gevoegcl 1oas geweest aan

het hot van bemep niet wenl voo?·gestelrl (1).
(DE BACK, T. !lECQUET, JACO!lS EN NEYS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroev te Brusscl;
I. Wat de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering betreft :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het bestreden arrest ten onrechte aanvoert dat aanlegger een bekentenis van
schuld heeft afgelcgd met betrekking tot
de betichting van onnijwillige slagen of
verwonclingen (betichting A) clan wanneer
aanlegger geen clergelijke bekentenis heeft
afgelegcl :
Overwegende da t het bestreden arrest
op de beschouwing steunt da t « nit de bekentenissen van betichte (aanlegger) nan
de politie (P. V. 649 A) blijkt dat hij naar
links zwenkte wanneer hij op een afstancl
van een tiental meter van de clwarsweg
was gekomen )) en dat cc wat het ongeval
betreft, noch de scllade opg·elopen door de
voertuigen, noel! cle plaats waar zij tot
stilstancl kwamen, bewijst dat voormelde
bekentenis niet met de werkelijkheid zou
overeenkomen ll;
Overwegende clat het arrest, venler
steunende op al de omstandigheden van
het onderzoek evenals op cle verklaringen
van getuigen beslist cla t aanlegger cc zijn
manceuvre uitgevoerd heeft in strijd met
artikel 25-2-b van de Wegcode en dat cleze
inbreuk cle onvoorzichtigheid uitmaakt die
ann cle basis ligt van de betichting A ll ;
Dat het midclel fcitelijke gTondslag
mist;
Over het tweede miclclel, hieruit afgeleid
dat de bundel betreffende een vroeger ongeval, dat door de Jmrgerlijke partij Antoon Meys was veroorzaakt wel bij de
bundel betreffencle de huidige strafzaak
gevoegd was v'66r de correctionele rechtbank, cloch niet v'66r het hof van beroep :
Overwegende dat llet middel volgens
hetwelk cle rechten van de verdecliging geschonclen werden doordat een dossier bij
cle stukken van de rechtspleging· niet gevoegd werd, aan de rechter over de grond
niet werd voorgesteld; dat het bijgevolg
niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige dat de
substantH\le of op straf van nietigheid
voorgt>schreven rechtsvormen wenlen nageleefd en da t de beslissing overeenkomstig de wet is;
(1) Raadpl. verbr., 6 december 1954 en 3 januari 1955 (A 'I'?·. Ye,rb1•., 1955, blz. 235 en 315).

87II. Wat de voorziening tegen de beslissing over de bnrgerlijke vorderingen betreft :
Overwegende dat aanlegger geen bijzoncler miclclel inroept;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1958. - 2" kamer. ~ TToorzitter, H. de Olippele, ramlsheer waarnemencl voorzitter. - Ferslayge·ve·r, H. Rntsaert. - Gelijlcl·tt'iclende concl·usie, H. F.
Dnmon, aclvocaat-generaal.

2" KAMER. -

29 september 1958

1° DOUANEN EN AOOIJNZEN. - WET
VAN 20 DECEMBER 1897, ARTIREL 1. - MISDRIJF INZAKE DDUANEN, ZELFS WANNEER RET
GOEDEREN GELDT NIET BELASTBAAR DOOR AAN
WETTELIJKE CONTROLEMAATREGELEN ONDERVVORPEN.

2° DOUANEN EN AOOIJNZEN. ~ WET
VAN 6 APRIL 1843, ARTI'KEL 22. - SLUIKRANDEL. - BEGRIP.
3° VERBREKING.- UITGESTREKTREID.STRAI<'ZAKEN. -- !NBRICUK 0? DE WETTEN INZAKE D:)UANEN EN ACCIJNZEX. - :MISDRIJF
STRAFBAAR ]viET GEV ANGENlSSTRAF EN BOETE.

- ARREST VAN VRIJSPRAAK. ~ 0NWETTIGE
BESLISSING. - VOORZIENING VAN DE ADMINIS'l'RA'l'IE ALLEEN. -

.VERBREKING EN VER,VId-

ZING BEPERK'l' TOT RET DISPOSTTIEF DAT UITRPRAAK DOET OVER DE VORDERING VAN DE AD-

MINISTRATIE.
1 o De inb·re·nlcen op nrtUcel 1 van cle ~vet
vnn 20 clecembe1· 1897, vervnngen cloo1'
art'ilcel 9 van fle wet vnn 80 j·un·i 1951,
z·ijn m'i.sclrijven 'i.mmlce clonnne, zelfs zo
de goecleren cUe het voonverp e1·vnn tt'itmnlcen n'i.et belnstbnar z(in doch nnn
wetteUjlce contmlemnatregelen oncler·worpen zijn (1).
2° Er bestnnt slu:ilchn111lel, ·in cle zin vnn
nrt'ilcel 22 vnn fle wet vim 6 npril 1848,
1Yij ontcl·wiking niet alleen van ve1·schttlcligfle 1·echten nuu11· ooh' vnn een controlemnnt1·egel (2).
3° Inza1ce dounnen en accijn::;·en, wanneer
cle aclmin·istrnUe van financiiin zich nlleen voorzien heeft tegen een ft1Test flat
fle beUchte van een met hoofdgevangenistrM en boete strnjbaa1· misd1··ijf vrijspreelct, verb·reelct het hof het n1·rest,
ingeval van verb1·eking, slechts in zover
het ove1· fle vo1·dering van fle aflm·inistmtie ·uUspmnk heeft geclaan (3).
(1) en (2) VeTbT., 28 apTil 195S (Bull. en
1958, I, 9,18).
(3) VeTbT., 24 febTuari 1958 (A1T. Yerb·r.,
1958, blz. 438).
PASIC.;

(BELGISCRE STAA'l', MINISTER VAN FINANCIEN,
T. BLOMMAERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het midclel, afgeleicl nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 19 tot 26 van de wet van 6 april
1843, 1 van de wet van 20 december 1897,
zoals vervangen door artikel 9 van de
wet van 30 juni 1951, cloorclat, alhoewel
vaststellencl clat verweerder met zijn motorrijwiel het Nederlancls gronclgebied
langs een niet-toegelaten weg heeft bereikt, het bestreden arrest niettemin verweerder vrijspreekt van de telastlegging A omdat het niet bewezen is dat hi.i
gepoogcl heeft « de rechten van de Schatkist te ontcluiken gezien Blommaert
voor zijn motorrijwiel in het bezit was
van een regelmatige uitvoeraangifte model 139B Jl, dan wanneer verweerder vervolgd wercl, niet om gepoogcl te hebben
de rechtcn van de Schatkist te ontcluiken,
maar krachtens gemelcl artikel 1 van de
wet van 20 december 1897 << om gepoogd te
llebben aan de eerste wacht of aan elk
ander kantoor alwaar zulks belloren zou,
de vereiste aangifte te ontgaan betreffende
de uitvoer nit Belgie van koopwaren aan
beperkingen onderworpen, deze koopwaren zijnde een motorfiets Jl en de uitvoer
van het motorrijwiel van verweerder maar
wettelijk kon geschieclen langs een toegelaten weg en na aangifte aan het douanekantoor; en dan wanneer het bewijs van
voorlopige uitvoer van een motorvoertuig
nr l39B bi.i llet uitgaan nit het lanrl
slechts geldt zo llet bij de aangifte aan
het douanekantoor worclt overgelegcl :
Overwegende, aan de ene zijde, dat de
inbreuk op artikel 1 van de wet van
20 december 1897, zoals vervangen door
artikel 9 van de wet van 30 juni 1931,
- wegens welke verweerder werd ver ..
volgcl, - een misdrijf inzake douane is
zelfs dan wanneer de goederen die het
voorwerp ervan uitmaken niet belastbaar
zijn, doch slechts aan verbodsbepalingen,
beperkingen of controlemaa tregelen zijn
onderworpen bij llet binnenkomen, bij het
uitgaan of bij de doorvoer, langs aile
grenzen of aileen langs een gedeelte er-

van;
Dat, in de zin van artikel 22 van de
wet van 6 april 1843, bepaling die volgens
gemeld artikel 1 van de wet van 20 december 1897 toepasselijk is op de bij die
laatste wet beteugelcle inbreuken, er
sluikllamlel bestaat bij ontcluiking niet
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alleen van versclmldigde rechten maar
ook van controlemaa tregelen;
Overwegende, aan de andere zijcle, dat
het in het bezit zijn van een zelfs regelmatig bewijs van voorlopige uitvoer
van een motorvoertuig nr 139B niet kan
worden gelijkgesteld met het nakomen,
bij het uitgaan uit het land, van de
vcrplichting een aangifte te cloen en zich
aan de controlemaatregelen te onclerwerpcn;
Overwegende dienvolgens clat geen van
de motieven van het arrest het door het
micldel bestreden dispositief reclltvaardigt;
Dnt het middel gegroncl is;
J<Jn overwegende clat het openbaar ministerie zich niet in cassatie heeft voorzien;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen
arrest doch slechts in zover het uitspraak
cloenc1e over de vordering van de administratie van douanen en accijnzen, verweerder van de vervolging wegens de
telastlegging A ontslaat en het de kosten
van hoger beroep ten laste van de Staat
laat; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat melding van onderllavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de
kosten; verwijst cle alclus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
29 september 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzittcr. - Verslagyeve1·, H. Belpaire. - GeUjklitidende conol,nsie, H. F.
Dumon, aclvocaat-generaal.
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1°

VERBREKING. BEVOEGDHEID. MATERIELE VERGISSING IN DE BESTREDEN BESLISSil'ill. :JYIACH'l' O:.I ZE TE VF:RBETEREN,

2°

MIDDELEN TOT VERDREKING. STRAFZAKEN. ~ l\1IDDEL EEN BESLISSING BEDQgLENDE TEGEN VVELKI~~ GEEN VOORZIENING INGEDIEND WERD. JVIlDDEL NIET ONTVANKELIJK.

~o

DEWI.JS. STRAFZAKEN. -'- GEVALLEN
WAARIN DE WET EEN BIJZONDER BEWI.JSMIDDEL
NIET OPLEG1'. GEWICH1'IGE, NAUWKEURIGE
EN OVEREENSTE~IMENDE VERMOEDENS. SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE RECHTER OVER
DE GROND.

1° Het hot heeft, voor cle beoorrleUng q;an
een middel tot verlweldny, cle macht
on~ een materWle veryissing vnn de bestreden beslissing te ve1·beteren wnnrvnn de lclnn1'bUjkeUjklwicl 'in de snmen-

haug vnn de tekst vnn die beslissing
vertooncl wonlt (1).
2° Is 11-'iet ontvnnkeUjk, bij gebfek ann
voorwe1'1J, het middel 11,itsl1titend een
beslissh7{f becloelencle tegen 1oelke cle
voo,rziening niet ge,richt is (2).
3° In strnfzaken, bu:iten de gevnllen
war(:rin cle wet e1' cuulers over besch'ilct,
oonleelt cle rechter ove1· cle g1·oncl soeve,rein of voorgecl'/'a{fen elementen ,qe'W'ioht1ge, nnmolceuil'i,rte en overeensternmenrle verrnoeclens 11:itmnken cUe het bestann vM~ het misdrijf en cle sch,nlcl vnn
cle beklaagrle bew'ijzen (3).
(COLOCOLOFF.)
ARREST.

HET HOW ; - Gelet op hct bestreden
vonnis, OJ) Jl} maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionelc Rechtbank
tc Antwerpen;
Over het eerste miclclel, afgeleid uit de
omstancligheicl clat ten onrechte het vonnis
in hager beroep vermeldt dat aanlegger
<< beticht werd van op 21 juni Hl57 : A. bij
inbreuk op de artikelen 1, 3 en 10 van de
besluitvvet van 14 november 1939 in een
openbare plaats te zijn bevonclen geworclen in staat van dronkenschap met de omstandiglleid dat de in staat van dronkenschap verkerend delinquent een voertuig
bestuurde ll dan wanneer gcen enkele bekering of overtreding op 21 juni Hl57 te
Antwerpen of elders tegen aanlegger
werd vastgestelcl :
Overwegende, weliswaar, dat het bestreden vonnis in het inleidend gecleelte bepaalt dat de ten laste van aanlegger gelegde misdrijven op 21 juni 1957 begaan
werclcn;
Overwegende nochtans dat de alzo gemelde dagtekening het gevolg is van een
louter matcriele vergissing vermits uit de
andere stukken van de procedure en namelijk uit de inleiclcnde dagvaarding, uit
de in eerste aanleg gewezen vonnissen als
uit de dagvaarcling om v·66r de rechtbank
in hoger beroep te verschijnen blijkt cla t
cle feiten, welke het voorwerp van de vervolgingen uitmaken, 011 21 juli 1957 plants
hebben gehad;
Overwegende dat, in de motieven van
zijn beslissing, cle rechter uitdrukkelijk
vaststelt dat de feiten die << bewezen zijn
(1) Verbr., 17 april 1958 (An·. VeTbr., 1958,
blz. 624).
(2) Verbr., 4 juli 1955 (A1·r. Verb1·., 1955,
blz. 899); 15 april 1957 (B1tll. en PAsrc., 1957,
I, 998); 30 juni 1958 (ibid., 1958, I, 1218).
(3) Verbr., 20 februari 1956 (A1·r. T'erbr,,
1956, blz. 500) .

-

----~

-89gebleven bij het onderzoek in hager beroep ll degene zijn welke de betichtingen A, B en a uitmaken « zoals deze door
de eerste rechter werclen weerhouden ll;
waaruit zonder clubbelzinnigheid voortvloeit dat het wel de feiten geldt welke op
21 juli 1957 werden begaan ;
Dat zowel uit die motieven als uit de
bewoorclingen zelve van het beschikkend
gedeelte van de beslissing blijkt dat de
veroordelingen uitgesproken werden wegens de misclrijven welke die feiten uitmaken;
Overwegencle bijgevolg clat llet middel,
dat zich ertoe beperkt er op te wijzen clat
de melding, volgens dewelke aanlegger beticht was op 21 juni 1957 misclrijven te
hebben begaan, geen verband houdt met
de werkelijll:heid, geen grief opwerpt tegen het beschikkencl gedeelte van het bestreden vonnis;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van artikel S7 van de Grandwet, doordat de beslissingen zowel deze
van 17 december 1957, bij verstek uitgesproken, als cleze van 7 februari 19'58, op
verzet uitgesproken, en eindelijk als deze
in hager beroep gewezen op 19 maart 1958,
niet naar voldoening van recht gemotiveerd zijn vermits de rechters zich ertoe
beperkt hebben te verklaren dat de feiten
genoegzaam bewezen waren dan wanneer
zulkdanige verklaring gelijkstaat met een
afwezigheid van motieven :
Overwegende dat, in zover het gericht is
tegen de beslissingen gewezen door de eerste rechter, het middel niet ontvankelijk
is ter staving van de voorziening gericht
tegen het in hager beroep uitgesproken
vonnis waarvan het clispositief op eigen
motieven steunt;
Overwegende dat bij ontstentenis van
conclusies, de rechter de schuldverklaring
wettelijk motiveert door het bestaan van
de bestanddelen van het misdrijf in de bewoordingen van de wet vast te stellen;
Dat het middel niet kan ingewilligcl
worden;
Over het rlerde middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 1, 3 en 10 van
de besluitwet van 14 november 193H, 2 van
de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd
door de wet van 27 mei 1957, en 10, alinea 3, van het koninklijk besluit van
8 april 1954, dooruat nit de bestreden beslissing niet ter volcloening van recht
blijkt waarop de rechter in hager beroep
zijn oordeel heeft gesteund om de staat
van dronkenschap in hoofde van Colocoloff en het feit da t deze niet de vereiste
lichaamsgesteldheid bczat om een voertuig
te besturen, als bewezen aan te zien, clan
wanneer er tegenstrijcligheden voorkomen
in de door het vooronderzoek geleveruc in-

lichtingen en er twijfel bestaat nopens lwt
uur waarop de toestancl waarin de betiehtingen A en B gegrond zijn intrad of werd
vastgestelcl :
Overwegende dat, behouclens de gevallen waarin de wet er anclers over beschikt, de rechter soeverein oorcleelt of de
voorgeclragen elementen gewichtige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoeclens
uitmaken waaruit het bestaan van het
misclrijf en de schuld van de beklaagcle
kan worden afgeleicl;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het vierde miclclel, afgeleicl uit de
schencling van het recht van verdediging,
doorclat de staalneming van de zeer kleine
hoeveelheid urine die werd gepreleveerd
niet met de vereiste zorgzaamheicl werd
verricht en alleszins niet in de vereiste
vorm opdat de identificatie buiten kijf
zou staan :
Overwegencle clat de onregelmatigheclen
welke het middel inroept, zouden zij bewezen zijn, slechts het voorbereidende onderzoek aanbelangen en de nietigheid van
de claaropvolgencle procedure niet voor gevolg konclen hebben;
Overwegencle clat uit de stukken van de
procedure waarop het hof acht vermag te
slaan blijkt clat het middel, dat aan de bevoegdheid vreemcl is en uitsluitencl het
vooronderzoek betreft, v·66r de rechter
over de grand niet werd ingeroepen;
Dat het, clerhalve, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
29 september 1958.- 2" kamer.- Voorzitter, H. de Clippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·, H. van
Beirs. - Gelijkl,widende concl,us:ie. H. F.

Duman, aclvocaat-generual.
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VONNISSEN EN ARRESTEN. BELAS'l'INGEN. -

DIRECTE
CONCLUSIES. ~ BEGRIP.

Z'ijn aonol'lts'ies, inzalce clirecte belasUngen, cle gesch'l"iften cloor een parUj onclertelcencl, te1· zUt'ing gecl1wende de clebatten aan de 1·eahte1· onclenvorpen,
door hem gevisee1-cl, en waarb'ij d,ie
pctrUj 1n'iclclelen tot stav'ing vctn lwar
eis of van hcwr ve1"weer ,inroept, wellc

90oak het opsolwift van <Ue gesolwiften
tveze (1).
{GEERTS, T. JlELGISOHE STAAT,
:MINISTEI\ VAN ~'INANOliGN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1056 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het midclel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de
Gronclwet, doorclat het bestreclen arrest
verklaarcl heeft clat verweerder alleen
conelusies had neergelegd, « eiser hebbende mondeling verwezen naar zijn verhaal JJ - en dat, wat cle kwestieuze speeiale belasting betreft, de taxatie door
eiser niet als willekeurig beschouwd wercl
en er geen betwisting bestoncl over de
cijfers, eerste onclercleel : dan wanneer
eiser voor het hof van beroep tijclens de
debatten twee conclusies hacl neergelegd,
die weliswaar << nota JJ en « aanvullencle
nota JJ betiteld werclen, doch clie door
eiser getekend werden, bepaalde beweegreclenen evenals een beschikkeml gecleelte
bevatten waarbij aan het hof gevraagcl
wenl in een bepaalcle zin uitspraak te
doen en ten slotte door de bevoegcle
grilffier regelma tig in ontvangst genomen
werclen, getekencl, genummercl en bij de
bunclel bijgevoegcl, clan wanneer die conclusies ertoe strekten, onder meer - en
in omlergeschikte onle - door het hof
van beroep voor recht te !wren zeggen dat
eiser geen Speciale belasting verschuldigd
was, en « de hiernit resulterencle outlasting te bevelen lJ om reden dat de firma
waarmede hij solklair zou geweest zijn
« generlei prestaties aan de vijand heeft
verricht maar slechts leveringen of bestellingen aan clii!nten clewelke reeds geruime tijcl v66i· 10 mei 1940 clienten waren, nitgezomlercl enke1e kleine gedwongen opdrachten welke echter 1 o onder
dwang werden verricht; 2° zeer klein
zijn; 3° door Geerts-Ceulemans gesaboteercl werden uit patriotieke gevoelens;
4° generlei finandele winsten hebben afgeworpen ll, {lan wanneer dns eiser zich
geenszins ertoe beperkt had moncleling
naar zijn verhaal te verwijzen - en het
principe van de taxatie - en bijgevolg
(1) Raadpl. verbr., 21 december 1936 (Bull.
en PAsiO., 1936, I, 439); 8 juni 1938 (A.1··r.
Y e1·br., 1938, blz. 128) en de noot 2 onder dit
arrest in Bull. en PAsrc., 1938, I, 201; 25 februari en 7 maart 1952 (Ar1·. Yerbr., 1952,
blz. 326 en 367); 30 april 1956 (ibid., 1956,
blz. 723); 1 april 1957 (ibi1Z., 1957, blz. 645).

a tort·iori de cijfers ervan - stelli o· had
betwist; tweecle ondenleel : clan wa~eer,
allcszins, het bestreden arrest cle conelusies van eiser niet beantwoord heeft, in
zoverre cleze staancle hielclen dat de firma
Geerts-Ceulemans geen lcveringen aan de
vijancl geclaan had, uitgezonderd kleine,
gellwongen, gesaboteercle en niet winstgevencle prestaties, clan wanneer minstens
nit de bewoonlingen van het bestreclen
arrest onmogelijk uitgemaakt kan worden
of cle rechter over de grond in feite
lleeft willen beslissen dat het onjuist of
niet bewezen was dat becloelcle leveringen
klein, gedwongen, gesaboteenl en niet
winstgevencl geweest waren - dan wei
of hij in rechte heeft willen beslissen dat
zelfs inclien becloelcle feiten bewezen wa~
ren, zij niet van aarcl zomlen zijn om de
opbrengst van kwestieuze beclrijvigheid
aan de speciale be1asting te onttrekken,
clan wanneer die oncluidelijkheicl in de
motivering aan het hof niet toelaat zijn
controle nit te oefenen over de wettelijkheicl van cle bestreden beslissing en met
het gebrek aan de door artikel 97 cler
Gronclwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat als conclusies moeten
beschouwcl worden de geschriften, door
een partij onclertekend, ter zitting gedurencle de debatten aan de rechter onclerworpen en door hem geviseerd, waarbij
die partij middelen tot staving van haar
eis of van llaar verweer inroept;
Overwegencle dat nit de overgelegde
stukken blijkt clat aanlegger v66r het hof
van beroep twee stukken, betiteld «nota ll,
en « aanvullencle nota Jl, neergelegcl heeft;
dat aanlegger erin deecl gelclen, oncler
meer, de in het micldel becloelde elementen
en concludeercle, door verwijzing naar
zijn beroepschrift, tot outlasting van de
aanslag in de speciale belasting;
Overwegende dat becloelde stukken,
door aanlegger onclertekencl, gedurende de
debatten neergelegd werclen en door cle
voorzitter en de gdffier geviseercl werclen;
Overwegencle clat, gelet op hun inhoucl
en op de omstancligheclen waarin zij aan
het hof van beroep onclerworpen werden,
clergelijke nota's, spijts hun opschrift,
conclusies uitmaken;
Overwegencle dat door, in die omstancligheclen, te verklaren cla t aanlegger zich
beperkt llacl cc naar zijn verhaal mondeling te verwijzen ll en door zich te onthouclen cle hierboven aangehaalde conclusies te beantwoorclen, het arrest de bewijskracht van be.cloelcle nota's miskencl
heeft en zijn beslissing niet regelmatig
heeft gemotiveerd; clat het aldus de in
het miclclel aangecluicle wetsbepalingen geschonclen heeft;
Dat, clerhalve, het miclclel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest in zover het uitspraak heeft

-91gedaan over de aanslag in de speciale
belasting op de winsten voortvloeiencl uit
leveringen en prestaties aan de vijand,
en over de kosten; beveelt dat melding·
van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijke verniettigde beslissing; veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
30 september 1958. ~ 26 kamer. - TTo01'zUter, H. cle Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerslnrJOever, H. Gilmet. - Gelijlclnidencle conclnsie, H. Paul
Mahaux, advocaat-generaal. Pleite·r,

H. Yan Leynseele.

26

KAMER. -

30

0eptemher

1953

INKOMSTENBELASTINGJ~N. BELASTINGEN OP DE Il\"'K01!S'l'EN UI'l' DE GRONDEIGENDO:Ml\fEN. KYVIJ'l'SCHELDING VAN DE GRONDBELASTI!iG. \TOORWAARDEN.

Opflftt er ctftnle·ifUng tot {fehele of gedeelteUjlce kwi.jtschelrU11[! vnn fle gmnflbelrtsting zo11 bestrwn ·in[!evnl een n·iet
{fenwnbUeel'fl r~ebonwa onroe1·e1ul goefl
gefl1wenfle ten 1ninste honfle1·fltnchNg
flor;en in fle loop vnn het nanslagjfuw
volstrelct niet ·in {febn/iilc is genomen en
volstrekt geen inlcomsten heett op,qebnwht, moeten fl'ie voonvnanlen ftllen
verenirJfl zijn (1). (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 13, paragraaf 1, 1°, gewijzigd door cle wet van 8 maart 1951,
art. 1.)
(HUYBRICCHTS, '1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; ~ Geltc~t 011 het bestreden
arrest, op 9 october 195(} gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schenc1ing van artikel 13, naragraaf 1, 1 o, van
de samengeschakelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, gewijzigd door
artikel i van de wet van 8 maart 1951,
doordat het bestre!len arrest ten omechte
het beroep van aanlegger verworpen heeft
(1). Raadpl. de memorie van toelichting, het
verslag van de Commissie van de Kamer der
volksvertegenwoordigers en het verslag van de
Commissie van de Senaat betreffende artikel 1
van de wet van 8 maart 1951 (Pm·l. Besch.,

om reden dat de bezetting van een onroerend goed door een persoon tegen de wil
in van de eigenaar toch als een bezetting
client aangezien die het verschuldigd zijn
der grondbelasting medebrengt; dan wanneer de bedoeling van de wetgever niet
kan geweest zijn aan de grondbelasting te
onderworpen eigendommen die tegen de
wil in van de eigenaar bezet werden en
waarvan de eigenaar derhalve geen inkomsten genoten heeft :
Overwegende dat nit het bestreuen arrest blijkt dat aanlegger voor de dienstjaren 1952 en 1953 aangeslagen werd in de
gronubelasting en in ue nationale crisisbelasting wegens het kadastraal inkomen
van gebouwde Olll'oerende goederen, in
huur gegeven sinds 1947; clat de huurcler,
tijdens voornoemde dienstjaren, de goederen is blijven bewonen ondanks de outbinding van de huurovereenkomst en een
vonnis van uitdrijving; dat aanlegger voor
deze onrechtmatige inbezithouding geen
vergoeding heeft aangevraagcl;
Overwegende dat er slechts aanleiding
tot gellele of ge<leeltelijke kwijtschelding
van <le grondbelasting best a at ingeval een
niet gemeubileercl gebouwd onroerend goed
in de loop van het aanslagjaar gedurende
ten minste honderdtaclltig dagen volstrekt
niet in ge bruik is genomen en volstrekt
geen inkomsten heeft opgebracht;
Overwegencle da t naar luid van cle memarie van toelichting van de wet van
8 maart 1951, het artikel 1 van die wet
ertoe strekt aan de grondbelasting haar
forfaitair karakter terug te scllenken;
Overwegende dat, zonder dienaangaande
te zijn aangevocllten, het arrest vaststelt
dat, ten ueze, bedoelde eigendommen in
1952 en 1953 cc gemeubilcercl en gebrnikt
zijn gebleven ll;
Overwegende dat die vaststelling volstaat om het beschikkend gecleelte van het
arrest te rech tvaardigen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 september 1958.- ze kamer. - TToorz,itter en verslaggeve,r, H. cle Olippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjlcl,niflenrle concl1ts'ie, H. Paul Mahaux,
ad vocaat-generaal.

Kamer, buitengewone zitting 1950, ur 215,
blz. 4, en nr 160, blz. 6; Senaat, zitting 19501951, nr 162, blz. 9).
Raadpl. ook verbr., 7 october 1955 (A·rr.
Verb1·., 1956, blz. 79), 18 november 1955 (Bull.
en PAsrc., 1956, I, 258) en 20 januari 1956 (A·rr.
Verbr., 1956, blz. 39,1).
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INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTINH. EATEN VAN ELKE
WINSTGEVENDE BE1'REKKING. BEGRTP. FEITELIJKE ELEMEN'f!cN WAARU11' EEN WINSTGlcVENDE BETREKKING V08RT\'L0El'J'. ~ SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING.DIREOTE BELASTINGEN. JYIIDDEL SlcLOHTS
BEPALINGEN AANDUIDENDE DIE VREE1YID ZIJN AAN
DE GEFORMULEERDE GRIE~'. JYIIDDEL NIET
ONTVANKELI.TK,

1o De befl'!'ijfsbelasUng t1·eft fle baton,
onfle·r welke nafw~ ook, van ellce tvinstgevemle bet,·eklc·ing, flit toil zeggen vctn
een geheel van ver·riohtingen fl·ie vaalc
genoeg voo1·komen o1n een voortlZ.Zwenfle
en gmvone aotiv'iteit 1tit te maken, wat
lle feitenreohte·r soeve1·ein ·in feUe beoordeelt (1). (Samengeschakelde wetten be-

treffende de inkomstenbelastingen, artikel 25, paragraaf 1, 3°.)
2o Is niet ontvankez.ijk, inza.lce cz.ireote belnsUngen, het miflflel clctt sleohts fle nnnfltticz.ing vwn wetsbe1Htlingen inhotult flie
vreenul zijn awn cle gr·ief clie het f01'nMtlee1·t (2). (Wet van 6 september 181JG,

art. 14, vervangen door de wet van
23 juli 1953, art. L)
(DE FEYTER, 1'. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, paragraaf 1, 3°, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen samengeschakeld
bij besluit van 3 juni 1941 en 97 van
de Grondwet, doordat het bestreclen arrest, na beslist te hebben dat cle winsten
voortvloeiencl uit de aan- en verkoop van
onroerende goederen belastbaar zijn van
het ogenblik af dat cleze verrichtingen
<< beroepsmatig Jl geschieclen, cUt wil zeggen wanneer zij het voorwerp van een
gerege1de en gewone bezigheicl uitmaken,
een zekere bevoegdheid vereisten en uitgaven noodzaakten, zelfs indien de belastingplichtige een ander beroep uitoefende
en hij, om die verhandelingen te bekosti(1) Verbr., 20 december 1955 (A1'1'. Yerb1·.,
1956, blz. 316) en de noot 1; 17 januari 1957
(ibid., 1957, blz. 366) en 26 september 1957
(Bull. en PAsrc., 1958, I, 49). Raadpl. ook
verbr., 13 februari 1933 (B1<l/. en PAsrc., 1933,

gen, slechts ZIJn privaat patrimonium
aansprak, en na duklelijk vastgesteld te
hebben dat eiser het beroep van loodgieter en zinkbewerker uitoefende, beslist
heeft dat de winsten voortvloeiend uit de
aan- en verkoop van achttien onroerende
goecleren belastbaar waren op grond van
gezegd artikel 25, paragraaf 1, 3°, om
reclen dat die verrichtingen als een winstgevenrle betrekking moesten aangezien
worden, en die beslissing gestaafd heeft
op de navolgencle « vaststaande gegevens Jl : 1° dat tijdens de jaren 1941-1944
eiser niet dertien, zoals hij beweert,
maar achttien aankopen van onroerende
goederen heeft geclaan; 2° dat van 1943
af die aankopen zich snel opvolgen, ver- ·
mits in cUt jaar alleen tien eigenclommen
wenlen aangekocht; 3° dat clrie van die
aankopen werclen gedaan met deelneming
van een of twee andere personen, wat er
wel op wijst clat, door de verdeling van
het risico, eiser een werkelijke speculatie
in eigendommen voor de ogen heeft gehad;
4o dat verschillende eigendommen korte
tijd na hun aankoop reeds terug werden
verkocht, wat het specu1atief karalrter
van die vt~rrichtingen onderlijnt; 5° dat
voor sommige aankopen eiser op financiele
inrichtingen beroep heeft gedaan, zoclat er
van beleggingen van een bestaand bezit
geen spraak kan zijn, namelijk 7AJals beweercl in de reclamatie van gelden voortkomencl van de verkoo·P van titels die hij
van v66r 1940 zou hebben bezeten, of van
gelden voortkomend van de uitvoering van
een of ander werk in zijn beclrijf van
looclgieter, zoals hij in conclusies staande
houdt; eerste ondercleel, dan wanneer
die « vaststaancle gegevens JJ geenszins
van die aarcl waren te bewijzen noch
dat eiser de « vereiste bevoeg{lheid Jl in
clergelijke verrichtingen bezat, noch dat
hij cc uitgaven JJ gedaan hacl, dan wanneer de bestreden beslissing bijgevolg niet
wettelijk gemotiveerd voorkomt, tweede
onderdeel, dan wanneer de aan- en verkoop van onroerende goederen door een
be1astingplichtige, die een ancler beroep
uitoefent, slechts als een winstgevencle
betrekking mogen aangezien worden, indien een regelmatig aang·epaste arbeid
van de mens de opbrengst van cle onroerende goecleren tot doel en uitslag heeft,
dan wanneer het bestreclen arrest geenszins vastgestelcl heeft dat zulks het geval
was in het onclerhavig geval; derde on{lerdeel, dan wanneer het feit dat in het
jaar 1943 tien eigenclommen aangekocht

I, 128) ; 28 november 1933 (ibirl., 1934, I, 85)
en 21 october 1952 (A.rr. Yerb1·., 1953, blz. 80•).
(2)_ Verbr., 3 december 1957 (B1<ll. en PAsrc.,
1958, I, 354); 2 september 1958 (ibid., 1959,
I, 3).

-93werdcn, drie van die aankopen met deelneming van andere personen geclaan
werden, clat verschillen{le eigenclommen
kortR tijd na hun aankoop reeds verkocht werclen, en dat, voor sommige aankDpen, eiser op financiele inrichtingen
lJen•ep had geclaan, niet van die aard
was te bewijzen dat al de aankopen
lJelastbaar waren uit hoofde van het uitoef<men van een winstgevencle betrekking·,
dan wanneer de bestreden beslissing bijgevolg niet wettelijk gemotiveerd is wat
lJetreft de achttien bedoelde aankopen
van onroerencle goecleren :
Overwegencle clat, naar luid van artikel 25, paragraaf 1, 3°, van de samengesehakelde wetten, de beclrijfsbelasting
de baten, onder· welke naam ook, van
elke winstgevencle betrekking treft;
Overwegencle dat de winstg·evende betrekking een geheel van verriehtingen
implieeert die vaak genoeg voorkomen om
een voortdurende en gewone aetiviteit nit
te maken;
Overwegende dat nit het aantal aan·en verkopen van onroerende goederen
waarop het wijst en nit de korte tijd
waarop zekere verkopen op de aankoop
zijn gevolgd, het arrest hecft kunnen afleiclen dat bewuste herhaalde verriehtingen een winstgevende betrekking uitmaken, en het dienvolgens zijn dispositief
gereehtvaardigd heeft;
vVaarnit volgt dat het eerste onderdeel
van het middel, daar het opkomt tegen
overboclige redenen, niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang; dat het tweede
onderdeel van het middel naar reeht faalt
en dat het dercle feitelijke grondslag mist;
Over het tweecle middel, afgeleid nit de
sehending van de artikelen 25, paragraaf 1, 3°, {ler wetten betreffende de
inkomstenbelastingen samengesehakeld bij
beslnit van 3 jnni 1941 en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat de verriehtingen van
eiser, tijdens de jaren 1941-1944, als een
winstgevende betrekking moesten aangezien worden en die beslissing in hoofdzaak heeft gestaafd op het feit dat, valgens «de lijst stnk 77 ll, eiser aehttien
aankopen van orn·oerende goederen gedaan
had, dan wanneer nit het stuk 77 blijkt
dat het arrest de « verriehtingen grond
Sehilde Jl als een van deze aehttien aankopen besehonwd heeft, en gezegd stuk 77
nevens het artikel « groncl Sehilcle 25 febrnari 1942 ll de met potlood geschreven
melding bevat « erfenis ll; dan wanneer in
stnk 78 van hetzelfde dossier inspeeteur
Valvekens uitdrukkelijk verklaarde dat
eiser in 1943 een eigendom verkocht had
dat hij « door erfenis verkregen had ll;
dan wanneer nit stukken 49, 77 en 78
duiclelijk blijkt dat het door erfenis verkregen goed de << grond Sehilde ll was, die

op 6 juli 1942 vermekl wordt als verkocht
tegen de prijs van 18.000 frank; dan
wanneer zulks beyestigcl worclt door de
beslissing van de directenr der directe belastingen te Antwerpen, dd. 10 jnli 1952;
d~n wanneer, minstens, nit de bewoordmgen van het arrest onmogelijk lmn nitgemaakt worden of !Jet in feite heeft willen beslissen clat de stnkken 49 77 78
en de beslissing van de directeur' on{nist
waren in zover zij de « grond Schilde ll
als « bij erfenis verkregen ll beschouwcl
haclden, clan wel of het in rechte heeft
willen beslissen dat !Jet feit, voor eiser,
een door erfenis verkregen eigendom te
verkopen met een verkoop van een aangekocht goed diende gelijkgestelcl - en van
die aarcl was de beroepsbedrijvigheicl van
eiser inzake onroerende gDederen te bewijzen; clan wanneer die onduidelijkhei{l
in de motivering aan het hof niet toelaat
zijn controle over de wettelijkheid van de
bestreclen beslissing nit te oefenen en met
het gebrek aan motivering vereist bij artikel 97 van de Grondwet gelijk staat :
Overwegencle clat in zover het de miskenning van de bewijskracht van bedoelcle
stnkken inroept, het middel wetsbepalingen aandnidt die vreemd zijn aan die
grief;
Overwegencle dat, in zover het midclel
in snbsicliaire orcle het arrest verwijt onvoldoencle of onduidelijke motieven op te
geven ten opzichte van de aanvoering van
aanlegger dat een goed, door de administratie in de achttien aankopen begrepen, door erfenis was bekomen, het arrest
vaststelt dat aanlegger achttien aankopen
van onroerende goederen heeft geclaan,
wat elke ondniclelijkheid nitsluit; dat,
vermits aanlegger zijn v66r de rechter
genomen conclnsies niet overlegt, het hof
niet in de mogelijklleicl is na te gaan
of het arrest ze beantwoorclt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
30 september 1958. - 28 kamer. - Yoo1'zitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter.
Yerslagrteve1·,
H. Neveu. GeUjkltriclencle oonclnsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Strnye en Van Leynseele.

PleUer, HH.
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MAATSOHAPPELIJKE ZEJKERHEID. ALGE:MENE OVEREENKOliiS'l' VAN 3 DECE1fBER
TUSSEN DELGIE EN HET GROO'l'HERTOGDOM LUXE.I.IBURG, GOEDGEKEURD DOOR DE WE'r

1949

-94VAN 23 MAART 1951. 0VEREENKOMST TOEPASSELIJK OP DE IN BELGIE TEWERKGESTELDIC
LUXEMBURGSE EN OP DE IN HET GROOTHERTOGDOM TEWERKGESTELDE BELGISOHE LOONARBEIDERS, DOOR NIET OP EEN LUXEMBURGSE
LOONARBEIDER UITSLUI'l'END IN HET GROOTHERTOGDO~I LUXEMBURG TEWERKDES'l'ELD.

De algemene overeenkomst tttssen BelgUJ
en het Groothe1·togclom Lnxemi!UT{f bet·re.fjende de mcwtsohctppeUjke zekerlwirl
van S cleoembe1· 1949, uoerl.r!elceunl door
cle wet •vcm 23 mawrt 1951, hee.ft tot
cloel, ener.z-ijcls, cle Lu.xembtt.i·,qse loona·rbei.cleTs cwn de in BelgUJ toepasseUfke
wetpevinp in.zake mantsohappeUjlce zekerhehl te onde·nvcrpen en, anclerz·ijds,
de Belgisohe loonarbe·iclers awn zoclnnirJe
in het Gmothe1·toprlom toepnsselijke
·wetpwv·iny, clooh heej't peen bet·rek7Finp
op het ge·val van een Lu.xemb1.t'I'[JSC
loonarbeicle1· ttitslttitencl in het GTootlwrtoudom Lu.xembtwg tewerkuestelcl.
(«LA OAIRSE DE PENSIONS POUR EMPLOYES PRIVES A LUXEMBOURG ll, T. N. V. (( ETABLISSEMENTS VAN DE YEN ll.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 januari 1956 in laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van koophandel te Brussel;
Overwegende dat de door aanlegster ingestelde vordering ertoe strekt, door de
enkele toepassing van de algemene overeenkomst van 3 clecember 1949 tussen Belgie en llet Groothertogdom Luxemburg betreffende de maatschappelijke zekerheill,
welke door de wet van 23 maart 1951
goedgekeurd is, van verweerster te bekomen cle betaling van de bijdragen voor de
jaren 1952 en 195B voor de pensioensverzekering van een handelsvertegenwoorcliger van Luxemburgse nationaliteit die
door verweerster op bet grondgebied van
het Groothertogdom Luxemburg tewerkgestelcl is;
Dat volgens de vaststellingen van het
vonnis, enerzijds, verweerster geen inrichting in het Groothertogdom heeft en, anderzijcls, voormelcle handelsvertegenwoorcliger door de bevoegde overheid in het
Groothertogdom bescllouwd wordt als onclerworpen aan de Luxembm'gse wet van
2U augustus 1951, waarvan het voorwerp
de hervorrning van cle pensioensverzekering van de private bedienden is;
Over bet tweede midclel, afgeleid nit de
schending van llet enig artikel van de wet
van 23 rnaart 1951, lloudende goedkeuring
van de algernene overeenkomst tussen Belgie en llet Grootlwrtogdom Luxemburg betreffende cle maatscllappelijke zekerlleid
en het aanvullend akkoorcl betreffencle llet

regime van maatscllappelijke zeket·lwirl
clat van toepassing is op de arbeiders in
c1e mijnen en ondergrondse groeven, onclertekencl te Luxemburg, op 3 decetnber
19±9, en van de artikelen 1, paragrnaf 1;
2, paragrafen 1 en 2; 3, paragrafen l en
2a; en 33, paragraaf 2, van vDormelde algemene overeenkomst tussen Delgie en het
Groothertogclom Luxemburg betreft'encle
de maatschappelijke zekerlleid, 3 vau llet
Burgerlijk Wetboek en 68, inzonderheicl
68, lid 2, en !J7 van de Belgische Gronclwet, doorclat llet bestreden vonnis, - om
ten deze de verzochte toepassing te \Veigeren van cle algemene principes van lle algemene overeenkomst tussen Belgie en het
Groothertogdom Luxemburg betreJfencle
cle maatschappelijke zekerheicl, goe<lgekenl'(l door cle wet van 23 maart U51 en
derhalve aanlegster haar vol'(1ering te ontzeggen tot inning van de litigieuze bijdragen~ krachtens de Luxemburgse wet van
29 augustus l!J51 welke de llervorming van
de pensioensverzekering cler private bedienden tot voorwerp heeft verscllulcligcl
door verweerster die in llet Groothertogdom Luxemburg een Luxembnrgs vertegenwoorcliger tewerkgestelcl heeft, welke
bescllouwd is als onderworpen aan evengemelde wet van 29 augustus 1951, -overwogen lleeft dat de toestanden die bij de
algemene bepalingen van meergemelde
overeenkomst onder ogen genomen zijn enkel clie is van de Luxemburgse werkuemer
llie in Delgie arbeidt voor rekening van
een in clit land g·evestigde werkgever, of
die van een Belgische werknemer die in
het Groothertogdom arbeiclt voor rekening
van een in clit Janel gevestigcle werkgever,
en dat mitsdien aan llet regime ingevoercl
bij de overeenkomst vreemd zon wezen
llet geval van cle Luxemburgse werknemer
die in llet Grootllertogdom tewerkgestelcl
is door een Belgisclle werkgever welke in
clat land geen inrichting lleeft, hetgeen een
miskenning oplevert van de zin van de bepalingen van de artikelen 1, paragraaf 1,
en B, paragrafen 1 en 2a, van de algemene
overeenkomst tussen Delgie en llet Grootllertogdom Luxemburg, waarvan cle termen zich tegen dergelijke onderscbeidingen verzetten en waaruit blijkt da t de
Delgische of Luxemburgse loonarbeiclers
of ermecle gelijkgestelden die in een van
beic1e overeenkomstsluitencle landen werkzaam zijn, onderworpen zijn aan cle op de
plaats van hun werk vigerende wetgevingen, ook al llacl de Delgische of Luxemburgse werkgever van die loonarbeiders
zelf geen inricllting in het land van die
plaats :
Overwegencle dat, volgens cle bepalingeu
yan de artikelen l, paragraaf 1, en 2 van
de algemene Delgiscll-Luxemburgse overeenkomst betreffende de maatschappelijke
zekerheicl, er blijkt dat deze overeenkomst
tot doel heeft, enerzijds, de Luxemburgse

-95loonarbeiders aan de in DelgHl toepasselijke wetgeving inzake maatschappelijke
zekerheid te onderwerpen en, anderzijds,
de Belgische loonarbeiders aan zodanige,
in het Groothertogdom toepasselijke wetgeving, om hun de voordelen van cUe wetgevingen te doen genieten onder dezelfde
voorwaarden als de onclerdanen van elk
clier Ianden ;
Dat artikel 3, paragraaf 1, verduidelijkt
dat die loonarbeiders vallen onder toepassing van de wetgevingen welke van luacht
zijn op de plaats waar zij werken, behoudens de uitzonderingen gesteld in paragraaf 2 van hetzelfde artikel, omler meer
onder letter a, welke 'uitzomleringen aan
clit geval vreemd zijn;
Overwegende dat uit de evenaangehaalde wetsbepalingen voortvloeit dat de overeenkomst enkel toepasselijk is op de in
het Groothertogdom tewerkgestelde Belgische, en op de in DelgHl. tewerkgestelde
Luxemburgse loonarbeiders; dat de overeenkomst bijgevolg geen betrekking heeft
op het geval waarin, zoals ten deze, een
Luxemburgse loonarbeider uitsluitend in
het Groothertogdom Luxemburg tewerkgestelcl is;
Dat het bestreden vonnis, verre van de
aangevoerde be])alingen te schenden, door
de in het middel aangehaalde overweging
de overeenkomst juist toegepast en zijn
dispositief
wettelijk
gerechtvaardigd
heeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van het enig artikel van de wet
van 23 maart 1951, houdende goedkeuring
van de algemene overeenkomst tussen Delgie en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de maatschappelijke zekerheid
en het aanvullend akkoord betreffende het
regime van maatschappelijke zekerheid
dat van toepassing is op de arbeiders in
de mijnen en ondergrondse groeven ondertekend te Luxemburg, op 3 december 1949,
en van de artikelen 1, paragraaf 1; 2, paragrafen 1 en 2; 3, paragrafen 1 en 2a, en
33, paragraaf 2, van voormelde algemene
overeenkomst tussen Belgie en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de
maatschappelijke zekerheid, 3 van het
Burgerlijk Wetboek en 68, inzonderheid
68, lid 2, en 97 van de Belgische Gronclwet, doordat het bestreden vonnis geweigerd heeft toe te passen de regelen van de
algemene overeenkomst tussen Belgi:e en
het Groothertogdom Luxemburg betreffende de maatschappelijke zekerheid,
goedgekeurd bij de wet van 23 maart 1951,
die voorschrijven, enerzijds, dat de Belgiselle of Luxemburgse loonarbeiders of
ermede gelijkgestelden bij de wetgevingen
inzake maatschappelijke zekerheid respectievelijk vallen onder bedoelde wetgevingen die in het Groothertogdom Luxemburg of in Delgie toepasselijk zijn en de

voordelen en·an genieten onder dezelfde
voorwaarden als de onderclanen van elk
dezer Ianden (art. 1, par. 1) en, anderzijds, flat diezelfde loonarbeiders die in
een van de overeenkomstsluitende Ianden
tewerkgesteld zijn, onder toepassing vallen van de wetgevingen welke van kracht
zijn op de plaats waar zij werken (art. 3,
par. 1), en, met miskenning van die regelen, aanlegster haar vordering tot inning
van de bijdragen, krachtens de Luxembnrgse wet van 29 augustus 1951 welke de
hervorming van de pensioensvcrzekering
voor de private bedienden tot voorwerp
heeft, verschuldigd door verweerster die
in het Groothertogdom Luxemburg een
Luxemburgs vertegenwoordiger tewerkgesteld heeft welke beschouwd is als onderworpen aan evengemelde wet van 29 augustus 1951, en doordat het bestreden vonnis aldus beslist heeft om de redenen dat
meergemelde algemene Belgiseh-Luxemburgse overeenkomst enkel tot doel zou
hebben de reehten en verpliehtingen van
de loonarbeiders of ermede gelijkgestelclen te regelen, doch niet de verplichtingen
van de werkgevers en dat zij onder meer
niet tot uitwerking zou hebben de Belgische werkgevers die in het Groothertogdom Luxemburg geen inrichting hebben
aan de wetgeving van dit land te onderwerpen, dan wanneer de Luxemburgse en
de Belgische wetgeving betreffende de verzekering met het oog 011 de ouderdom en
de vroegtijdige dood der bedienden voorkomen onder de wetgevingen waarop de
algemene Belgisch-Luxemburgse overeenkomst betreffende de maatschappelijke zekerheid van toepassing is (art. 2, par. 1,
1°, a, en 2°, c) en dan wanneer de algemene regelen van de artikelen 1, paragraaf 1, en 3, paragraaf l, van voormelde
overeenkomst voor ue Belgische of Luxemburgse werkgevers van de bijdragepliclltige loonarbeiders die tewerkgesteld zijn
in een van de twee overeenkomstsluitende
Ianden de verplichting impliceren de bijdragen te betalen die de op de plaats van
het werk vigerende wetgevingen voorschrijven, zelfs wanneer die werkgevers
niet in het land van die plaats gevestigd
zijn, en voor de rechtbanken van elk dier
Ianden de plicht insluiten hun nationale
wet of de wet van het ander land toe te
passen naargelang de plaats van het werk
op het grondgebied van hun land of van
het andere gelegen is :
Overwegende dat nit het op het tweede
mid del verstrekte antwoord blijkt da t
overtollig is de gecritiseerde grond valgens welke de overeenkomst enkel tot doel
zou hebben het regelen van de rechten en
verplichtingen der loonarbeiders, met uitsluiting van de verplichtingen der werkgevers;
Dat, aangezien het tegen een overtollige
grond van het vonnis o])komt, het middel
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bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
2 october 1958. - 1° kamcr. - Yoo·rzitter, H. Wouters, eerste voorzitter.- Yerslagge·ver, H. Anciaux Henry de Faveaux.
GeUjkl-niaenile concl·ns·ie, H. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. De
Bruyn.
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wenl, niet ten tijcle van rlit a'/Test,
rloch van cle betaling van cle onve·rschnlrUgcle 1'echten at en ·is ve·rjaarrl na
v1jf .iaar te ·!'elcenen van rle eeTste januari vwn het jaar wcwTin rUe betaUnrr
rJerlacm wenl. (Wetboek der successie-

rechten, art. 134-1°, 135-3°, en 138, gewijzigcl door artikel 1 van de wet van
12 maart 1952.)
3o In gev(ll van intvUUg·ing van een voorz'iening in b1wge·rlijke zalcen, beg'i"i:ipen
rle lcosten tot wellce rle venveenle'i· veroonleelt ·wonlt cleze van cle a(ln leg n·iet
cUe cum het ve1·n:ietigcle a'l-rest voo1'afgega.an is, 1oaa1·over het aan het op ve'i·wijz·ing 1·echtszn·ekencl 1·echtscollege beho'/·en Z(ll ·rl'itspntalc te cloen (1).

1°

SUCOESSIERECHTEN. ~ TERUGGAVE.
-ARREST IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEHAAN
VASTSTELLENDE DAT RET NALATENSCHAPSAOTIE~'
IN DE AANG'IFTE TE HOOG GESOHAT WERD, ARREST DE SAMENSTELLING VAN DE NALATENSCHAP BIJ RET OPENVALLEN ERVAN NIET WIJZIGENDE, AnTIKEL 135-4°, VAN RET vVETBOEK DER SUCOESSIERECHTEN NIET TOE?ASSELlJK.

2°

SUCCESSIERECHTEN. VoRDERING
TOT TERUGGAVE VAN BETAALDE RECH'l'EN, HETZIJ OMDAT DE WET SLEOHT TOEGEPAS'l' WERD,
HETZIJ OMDA'l' EEN SOM BIJ VERGISSING OP
RET AOTIEF VAN DE AANGIFTE GEBRACHT WERD.
VER.JARING VAN VIJF JAAR TE REKENEN VAN
1 JANUARI VAN HE'!' JAAR WAARIN DE VORDERING ONTSTAAN IS. ARREST VASTSTELLENDE
DAT RET NALATENSCHAPSACTIEF IN DE AANGIFTE
TE HOOG GE30HAT WERD, ARREST RET
RECHT NIE'l' DOENDE ONTSTAAN TOT TERUGGAVE
VAN DJ<: TEN ONRECHTE GElNDE RECHTEN. RECHT BESTAANDE VANAF DE BETALING ERVAN.

3°

KOSTEN. ~ VERRREKING. BURGERLlJRE ZAKEN.- BESTREDEN ARREST VERBROKEN. VEROORDELING VAN DE VERWEERDER
TOT DE KOSTEN. KOSTEN DEZE VAN DE AANLEG DIE AAN RET VERNIE'l'IGDE ARREST VOORAFGEGAAN IS NIET BEGRIJPENDE,

1o Art'ilcel 135-4°, vcm het Wetboelc cle·r
S1tccess·iereohten ·is niet toepasseUjlc ingeval een in lwacht van rJewijsde gegwne ar·rest, zoniler cle samenstelUng van
cle nalatenschap bij het openvctllen C'i'van te wijz'i.gen, vctstgestelcl heett clflt
het nalatenschapsaci'ief op een lage1· beclrag clan flat in de aang·itte aangerl1tirl
moest gescha.t wonlen.
2° vV anneer, zoniler rle samenstelz.ing vwn
de nahttenschap bij het openvallen 61'van te wijz·igen, een w·rest vastgestelcl
heeft rlctt het nallttenschapscwUef op een
lage·r beclrag rlwn clctt ·in cle awngifte
aangecl·wicl moest gesohat wonlen, ontstaat cle vonle·l"ing tot terng(fave van
cle ten onrechte geYmle rechten, hetZ'ij
omrlat cle ·wet slecht toe(fepast ~ve1·cZ,
hetZ'ij omclat een so1n b·ij ve·roiss'in(f op
het acUef van rle aang·ifte gebmcht

(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN,
T. MATAIGNE, WEDUWE DEllfiLLECAMPS EN
LITISCONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestredeit
arrest, op 22 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest en van
het vonnis waarnaar dit arrest verwijst,
verweerclers voor de toepassing van de
successierechten die moesten worden betaald op een hun toegevallen algemeen
legaat
een
nalatenschapsactief
van
1.195.585 frank aangcgeven hadden, zij OJ}
clit bedrag aangeslagen werden en op 16
en 19 januari 1946 cle van hen gevordcrcle
successierechten betaaldcn;
Dat het hof van beroep, verzocht uitspraak te doen in ecn geschil betreffencle
belastingwetten op het stuk van inkomstenbelastingen, op 13 november 195± vier
arrestcn wees waarbij ten opzichte van
de onclerscheiden verweerders verklaard
werd clat het bedrag van de nalatenscha]}
op ongeveer 500.000 frank diende te worden geraamd;
Dat in onderhavige vordering verweerders optreden tot teruggave van wat zij
te veel zouden betaald hebben op het verschil tussen het door hen aangegeven bedrag en het bedrag aangednid door de arresten van 13 november 1954;
Dat deze vordering door de rechter over
de grond ingewilligd is;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schenc1ing van artikel 135, 4°, van het koninklijk besluit van 31 maart 1936, nr 308,
tot invoering van het Wetboek der succes-

(1) Verbr., 25 mei 1956 (A1'1'. Ve,·b,·., 1956,
blz. 805) en, inzake directe belastingen, 4 februari 1958 (ibid., 1958, blz. 380).

-97sierechten, doordat het bestreden arrest
laat gelden dat de op 13 november 1954
door het Hof van beroep te Brussel gewezen arresten de samenstelling van de nalatenschap van juffrouw Gosselin verminderd hebben, dan wanneer bij deze arresten ten aanzien van de inkomstenbelastingen, enkel het bedrag van de specien
bepaald is die ten tijde van het overlijden inderdaad van de erfenis afhingen, en
zij niet ten gevolge gehad hebben enige
overgang van goederen of waarden van
nit het patrimonium van de overledene in
dat van derde personen, het enig in voormeld artikel 135, 4°, omschreven geval :
Overwegende dat naar luid van artikel 135, 4°, van het Wetboek der successierechten, de rechten, interesten en
boeten teruggegeven kunnen worden :
« 4° wanneer, na het openvallen der nalatenschap, de samenstelling ervan verminder'tl wordt, hetzij door het intreden van
een voorwaarde of van enig ander voorval, hetzij door oplossing van een geschil
ingevolge een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of een transactie, tenzij de
vermindering van actief het gevolg weze
van een ontbincling, voortkomende van
het niet uitvoeren door de erfgenaam,
legatarissen of begiftigden van de voorwaarde van een contract )) ;
Overwegende dat deze bepaling waarop het bestreden arrest steunt om zijn
bcslissing te rechtvaarcUgen, geen argument tot staving van die beslissing oplevert;
Dat, in strijd met wat het hof van beroep verklaart, de arresten van 13 november 1954 in de samenstelling van de nalatenschap bij het openvallen ervan geen
wijziging hebben aangebracht;
Dat zij het nalatenschapsactief niet
vermimlerd hebben, doch zich ertoe hebben beperkt vast te stellen dat het bedrag
van dit actief lager was dan het aangegeven bedrag, welk geval niet in artikcl 135, 4°, valt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweetle onderdeel van het
tweede mitldel, afgeleid uit de schending
van de artikelen 134, 1 o, en 138 van betzelfde koninklijk besluit, dit laatste artikel gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van
de wet van 12 maart 1952, doordat bet bestreden arrest weigert de door aanlegger
in cassatie opgeworpen exceptic van verjaring in te willigen, dan wanneer, zelfs
wanneer de wet slecht toegepast werd
(art. 134, 1°) of wanneer enige som bij
vergissing op bet actief der aangifte gebracht werd (art. 135, 3°), de verjaring
de teruggave in de weg staat vermits de
rechten waarvan teruggave gevorderd
wordt gekweten zijn op 16 en 19 januari
1946, welke data het aanvangspunt van
de verjaringstermijn bepalen (schending
YERBR., 1959. - 7

van artikel 138, gewijzigd door de artikelen 1 en 2, van de wet van 12 maart 1952)
zodat de verjaring in elk geval ingetreden
was op 19 april 1954, daar de eerste verjaringsstuitende daad (art. 140 van bet
Wetboek) pas op 20 mei 1955 plaats gehad l1eeft :
Overwegende dat artikel 138 van het
Wetboek der successierechten bepaalt dat
er verjaring is voor de eis tot teruggave
der rechten cUe ten onrechte mochten zijn
ge'ind « na vijf j aar te rekenen van de dag
waarop de vordering ontstaan is )) ;
Overwegende dat nit het inwilligen van
het eerste middel blijkt dat het bestreden
arrest ten onrechte laten gelden beeft
dat de arresten van 13 november 1954 na
het openvallen van de na1atenschap de
werkelijke samenstelling van dezelve op
bet tijdstip van het overlijden vermindercl hebben; clat bewuste arresten derhalve ten voorclele van verweerders geen
recht op teruggave van de door hen betaalde successierechten in het leven hebben geroepen;
Dat, aangenomen dat verweerders hun
vordering zouclen kunnen steunen, hetzij
op artikel 134, 1°, van bet Wetboek der
successierechten wegens een slechte toepassing van de wet, zoals l1et bestreden
arrest ook aangenomen heeft, hetzij op
artikel 135, 3°, van voormeld wetboek,
wegens een door verweerders in hun aangifte begane dwaling, die vordering clesniettemin zou ontstaan zijn bij de betaling
van de ten onrechte gei'nde rechten, tlit is
in 1946;
Dat in cUt geval het aanvangspunt van
de termijn tot verjaring van hun vordering dus 1 januari 1946 zou wezen;
Dat, naardien de vordering op 20 mei
1955 ingesteld is, de verjaring ingetreden
\\ras;

Overwegencle weliswaar clat luachtens
artikel 2 van de wet van 12 maart 1952,
de verj aring in geen geval intreedt v66r
het verstrijken van het tweede jaar te
rekenen vanaf de inwerkingtreding van
clie wet;
Dat echter de vorclering insgelijl;:s meer
clan twee jaar na de inwerkingtreding
van de wet van 12 maart 1952 ingesteld is;
Dat het micldel gegrond is;
Overwegende dat aanlegger concludeert
tot veroordeling van verweerders « tot de
in cassatie en op de vernietigde aanleg
gevallen gerechtskosten )) ;
·overwegencle clat het enkel aan het· op
verwijzing rechtsprekencl rechtscollege
behoort uitspraak te cloen over de gerechtskosten van de aanleg die aan de
vernietigcle beslissing voorafgegaan is;
Om die reclenen, verbreekt bet bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing;

-98veroorcleelt verweerders tot de kosten
van de aanleg in cassatie; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
2 october 1958. - 16 kamer. - Voorzitte1·, H. Wouters, cerste voorzitter. TTerslnrmeve1·, H. Piret. - Gelijlclnhlencle
conolusie, II. R. Delange, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. Van Leynseele en
Demeur.
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VERKEJEH. - WEGCODE VAN 1 FEBRUARI
1934. - KRUISEN VAN VOERTUIGEN. - VERPLICHTING DE HELFT VAN DE RI,JWEG, EN ZO
NODIG, VAN DE RIJBAAN VRIJ TE LATEN. DRAAGWI.JD'l'E,
In geval vwn li?r·wisen van voerht'igen,
legtle a1·Ulcel 3~ va.n de lVegcocle van
1 feb?'ncw·i 1934 cle 1Jest·wunlers op voo·r
e llcaar weclerlcerig de helft van cle ·r'ijioeg vri.j te lnten; evemoel, zo cleze
lncttste onvolcloencle 1.ons om zoncle1· ge·vcw·r voo1· onge·val 71 et k·rowisen toe te
Iaten, waren cle 1Jest·wunlers e1· toe gehou!len voor ellcaa·r n:iet cle helft van cle
1'-ij'weg, maar de helft vwn cle r·ijbcwn
1)}'ij te laten (1).

(SCHEPERS, '1'. N. V. ((UNION DES
PROPRIETAIRES BELGES ll EN UYT'l'ERHOEVEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 maart 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het cerste midc1el, afgeleic1 nit de
schemling van de arti.kelen 32 van het koninklijk besluit van 1 februari 193J, houdende het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
hoewel het uitdrukkelijk vaststelt dat de
rijweg waarop het ongeval zich voorcleed
slecltts drie meter breed was, en er zich
aan beide zijden ervan niet-verhoogde bermen bevonclen, niettemin het door eiser in
zijn regelmatig voor het hof van beroep
genomen conclusies voorgesteld middel
waarbij ltij, om het bestaan van iedere
font in hoofde van zijn aangestel<le te be(1) Verbr., 21 december 1953 (A1'1'. Yerbr.,
GoLSTEIN en VAN RoYE, Les 1'e,qles (lu 1'01tlage, 1934, ur 253; Noi'ELLES, Corle
ile la 1·oute, nr 1364.
De Wegcode van 8 apTil 195'1, in zijn artikel 20, I, 2, heeft het kTuisen van de voeTtuigen aan een meer soepele regel onderworpen.

1954, blz. 285) ;

twisten, deed gelden dat de voertnigen
respectievelijk 2 m. 10 en 1 m. 40 breed
zijncle, zijn aangestelcle - zoals hij had
gedaan - slechts de helft van de rijlman
diencle vrij te laten, van de hand wijst,
om de enkele reclen dat de nooclzakclijkheid beoogcl door artikel 32 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, niet
voorhanden was, « vermits het voor de
aangestelde van geintimeercle (thans eiser)
volstond minder clan een halve meter naar
recllts op de niet-verhoogcle berm, 1 m. 60
breed, nit te wijken om de aanrijcling te
vermijclen )), dan wanneer de noodzakelijkheid beoogd in artikel 32 van hct koninklijk besluit van 1 februari 1934, op
grond waarvan de wegg·ebruikers elkaar
de helft cler rijbaan moe ten vrijla ten,
voorhanclen is, zoclra clc breedte v>m de
rijweg onvoldoende is om zoncler gevaar
voor ongeval het kruisen van twee voertnigen toe te laten :
Overwegendc dat nit de vaststellingen
van het bestreclen arrest blijkt clat de aanrijcling tussen de door aanleggers aangestelcle bestuurde vrachtwagen, en de wagen van tweecle verweerster on een rijweg
van clrie meter breedte gescllieclcle, dit wil
zeggen op een rijweg die onvoldoende
breed was om het kruisen toe te laten van
clie vocrtuigen clie het eerste 2 m. 10 breed
en het tweede 1 m. 40 breed waren; dat
het arrest ook hierop wijst dat, wanneer
de bestuurder van de vrachtwagen slechts,
boven de rijweg, over een voor de voertuigen toegankelijke niet-">erhoogde berm
beschikte die 1 m. 60 breed was, verweerster harerzijds over clero·elijke berm van
2m: 60 breedte'rijden ko';;_;
Overwegende dat, zonder te betwisten
clat de vrachtwagen, hoewel 30 centimeter
hoven de middellijn van de rijweg innemend, op de rechterkant van de rijbaan
in de richting zijner beweging reed, en
bijg·evolg· meer dan de helft van cle · rijbaan vrijliet, het arrest de bestuurder
van de vrachtwagen verwijt artikel32 van
het koninklijk besluit van 4 februari 1934
overtreclen te hebben om reden dat << ieclere weggebruiker aanspraak mag maken
op de helft van de rijweg en dat een weggebruiker slechts over meer dan de helft
ervan mag beschikken, en alzo « wanneer
c1it werkelijk nodig is ll enkel de helft van
de rijbaan aan zijn tcgenligger moet vrijlaten ll;
Dat llet arrest beslist dat c1it llet geval
niet was, vermits het voor cle aangestelcle
van de aanlegger volstond om het ongeval
te voorkomen naar rechts op de 1 m. 60
brede berm uit te wijken;
Overwegemle <la t artikel32 van de Wegcode van 1 februari 11J3± de weggcbruikers
clie zich ontmoeten verplicht elkaar wederkerig de helft van de rijweg, en zo nodig van de rijbaan, vrij te la ten, op voor-
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toegankelijk zijn;
Overwegencle dat de woorden << zo nodig JJ het geval bedoelen waarin de breedte
van de rijweg onvoldoende is om zonder
gevaar voor ongeval het kruisen van voertuigen toe te la ten ;
Overwegende bijgevolg dat, waar het de
aangestelde van aanlegger de verplichting
oplegt aan de tweede verweerster niet aileen de helft van de rijbaan doch ook de
helft van cle rijweg vrij te laten, hoewel
dezes breedte onvol<loende was om het
kruisen van de twee voertuigen toe te laten, het arrest voormeld, in het middel
aangeduid, artikel 32 geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden
arrest behalve in zover het beslist dat het
deel van de tweede verweerster in de aansprakelijkheid voor de schaclelijke gevolgen van de aanrij<ling niet minder dan
twee derden mag belopen; beveelt dat
melding van onderha vig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de
verweerders tot de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Gent.
3 october 1!158. - 1 8 kamer. - Foorzitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
F erslaggever,
H. Bayot. GeUjlcl?tirlenrle concl?ts·ie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Ple'iter, H. Van Ryn.
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VERBREKING.

BURGERLIJKE ZAKEN. ~ JV!IDDEL HET HOF
VAN BERGE!' VERWIJTENDE CONCLUSIES NIET
BEANTWOORD TE HEBBEN. PASSENDE ANTWOORD. J\1:IDDEL FEITELIJliE GRONDSLAG
:UISSENDE.

Mist feitelijlce g1'0nclslag het m·irlclel het
hof van beroep ve1"W·ijtencle concl?ts·ies
n·iet beantwoo·J"Cl te hebben, wanneer het
bestreclen M1'est, hetzij in zijn C'igen
moUe·ven, hetzi.i bij ve1·w·ijZ'ing naar een
vroegere besUssing in rlm;;;elfcle zaak ge·we.zen (1), een passencl ant·woorcl op cle
conclns'ies verstrelct.
(CASTRIQUE, T. LIETAER.)
ARREST.

RET HOF; -

arrest, op 9 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat het niet bewez.en was dat de
schuldbekentenis del. 28 october 19H de
ontduiking beoogde van de besehikkingen
der besluitwet van 6 october 19±4 op de
muntsanering en, dienvolgens, ov grand
van deze schuldbekentenis, eiser veroordeeld heeft aan verweerder de som van
100.000 frank te betalen, zonder echter te
antwoorden op de conclusies van eiser in
zover, om te bewijzen dat de schul<lbetekenis een geYeinsd en ongcoorloofd karakter had, zij staam1e hielden dat men
niet kon inzien « nit wclke reden verweerller een bedrag van 100.000 frank zou geleend hebben aan ciser clie hij niet kende JJ, dan wanneer, om wettclijk gemotiveerd te zijn, de rechterlijkc beslissingen
al de door cle partijen in regelmatig neergeleg<le conclusies ingeroepen middclen of
exceptics moeten beantwoorden :
Overwegendc dat nit de stukken waarop het hof acht vermag te slaan blijkt
dat, om de vordering van Lietaer, hier
verweerder, gegrond te verklaren, een arrest van 13 juli 1956, gewezen bij verstek
ten oversta an van Oastrique, onder meer
erop wees dat dezes aanvoering, nopens
de omstandigheden waarin hij met Lietaer in lletrekking wercl gestelcl, tijdens
het getuigenverhoor tegengesproken werd
door het getuigenis van Van Gansbeke,
die verklaarde clat, vermits hijzelf aan
Oastriqne de door deze aang·evraagde lening niet kon toestaan, Oastrique hem gevraagd hacl of hij niemand lwnde die hem
gel<l zou kunnen uitlenen en cla t hij hem
in betrekking gestelll had met Lietaer;
Dat tot staving van zijn verzet tegen
c1it arrest, Oastriquc bij eonclusies onder
meer deed geld en da t er voor Lietaer
geen reden bestond om 100.000 frank te
lenen aan een persoon die hij niet kende;
Dat het bestreden arrest de grieven
van Oastrique tegen het arrest van 13 juli
1956 met lletrekking· tot het getuigcnis
van Van Gansbeke afwijst, door vast te
stellen clat, zo Oastrique aanvoerde dat
hij klacht wegens valse getuigenis had
neergelegd tegen Van Gansbeke hij niet
heeft bewezen clat die klacht het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek heeft
uitgemaakt, noch dat hij zich burgerlijkc'
partij tegen Van Gansbeke heeft gestelcl
en dat hij geen uitstel van de zaak gevor-

Gelet op het bestreden

(1) Over de vraag te weten of de motieven
van een beslissing, in rlezelfde zaak gewezen,
de motieven van een latere beslissing kmmen
aanvullen, zo deze er naar verwijst, raadpl.

verbr., 4 juli 1949 (A1·r. T' erb1·., 1949, blz. 445),
evenals de noot 1, lid 2, onder verbr., 10 juni
1955 (Bull. en PAsrc., 1955, I, 1107) en, a cont1·ario, verbr., 5 december 1957 (A1·r. T'erb1·.,
1958, blz. 207) en de noot.
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derd had; dat het arrest verklaart dat
het verzet ontvankelijk doch ongegrond
is en beveelt dat, onder voorbehoucl van
cle verlletering van een datum, hct arrest
bij verstek zijn vollec1ig·e uitwerking zal
hcbllen;
Overwegencle clat, bij die vaststellingen
van het bestreden arrest alsmecle van het
arrest bi.i verstek van 1S juli 1956, het hof
van berocp de conclusies beantwoord
heeft waarbij aanlegger aanvoerde clat
het onwaarschijnlijk voorkwam dat verweerder een lening zou hebben toegestaan
aan een persoon cUe hij niet ken de;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel :
Overwegende clat aanlegger, in zrJn
voorziening, uitclrukkelijk verklaard heeft
dit middel enkel in te roepen in geval clat
zou worden staancle gehouden dat het
eerste midclel onontvankelijk was om reden dat het bestreden arrest alleszins gerechtvaarcligcl zou blijven ten aanzien van
de kracht van gewijscle van het tussenvonnis van 4 maart 1955;
Overwcgende dat, vermits het eerste
middel van cle voorziening niet onontvankelijk verklaarcl werc1, het tweede middel
zonder voorwerp is geworclen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot cle kosten.
S october 1958. -

1 5 kamer. - Voon<ritH. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeU:ilcltt·iclen£le conclns·ie, H. Raoul Hayoit
de 'l'ermicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Struye en Simont.
ter en ve·rslagge·ve1·,
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1° VERKEER. - WEGCODE VAN 8 APRIL
1954, ARTIKEL 17. - DESTUURDER EEN MAN<EUVRE ONDEHNEJYIENDE TOEN GEEN ANDER. BE-

S'l'UURDER IN IIET ZICHT IS, - ZICHTBAARHEIDSAFSTAND VOLDOENDE, - GEEN INBREUK
OP GEZEGD ARTIKEL 17.
2° HOGER DEROJ<JP. - STRAl?ZAKEN. TEGENlllCROEP. ~ BURGERLIJKE PARTIJ VAN
WIE DE VORDERING TEGEN EEN BEKLAAGDE NIET
V•OOR DE RECHTICR lN BEROEP WORD'!' AANGEBRACHT. - TEGENBICROEP DOOR DIE PARTI,r
TEGEN DIE BEKLAAGDE OP DE TERECH'l'ZI'l"l'ING
INGESTELD, - NIET-ON'l'VANKELIJ.KHEID.
so VERWIJZING NA VERBREKING. S'l'RAFZAKEN. - BURGERLIJKE VORDERING.
- VONNIS IN BEROEP VERBROKEN OMDAT DE
RECII'l'ER IN BEROEP KENNIS GEN011£EN HEEFT
VAN EEN BURGERLIJKE VORDERING DIE NIE'l'
VOOR HEM AANGEBRACH'l' WERD. - VoRDE·

RING DEFINITIEB' GEVONNIS'l'. ZONDER VERWIJZING.

VERBREKING

1° O·ve·rtreeclt nrU/i;el 17 vwn de Wegcorle
van 8 april 1954 niet cle bestn1tnler rUe
een nutJUB'II-'VI'e onrlerneemt toen geen
ancler bestJtnnler in het z·icht ·is en de
zichtbaarheiclsnjstnncl volcloencle ·is (1).
2° De bu·rgerUjlce 1XtJ't-i:i 1lie zich tegen
twee belclangllen nnngesteld he eft, wnarvan een enkel bemep tegen haa1· aangetelwnrl heeft, vermag n·iet, lloo·r het
miflclcl vnn het tegenberoep, rle bu.J·ge'/·lij lee vo'/'(leJ·inrJ, cloo1· hnwr v66r cle
ee;·ste rechte·r teuen cle anclere belclact[Jlle
in{festelcl, bij cle rechte·r h1. beroep nanhanrpig te malcen (2). CWetboek van

strafvorclering, art. 174 en 20S, vervangen door de artikelen 1 en 2 van de
wet van S1 mei 1955.)

so

TVnnnee'r een vonn·is In beroep ve'l·brolcen worclt in zove;· cle ;·echte·r ·in beroep
lcenn'i s genomen he eft vnn een lnw{ferUjlce VO'}'(leJ"ing cUe n'iet ·v66r hem cwu[JCbnwht wenl, Is cle ve·rb;·ekin{f over
cUt p·nnt zonlle-r verw·ijzing Jt1tgesp1'07cen (S).

(DELAERE EN 'l'ITELION,
'l'. BRONOHART EN DUGAILLEZ.)
ARREST.
RET H:OF; - Gelet op het bestreclen
\onnis, op 31 januari 1958 in huger lleroep
g·ewezen door cle Correctionele Rechtbank
te Doornik;
I. In zover cle voorziening gericht is tegen de beslissing gewezen over de tegen
verweercler Dronchart ingestelcle pulllieke
vorclering :
Overwegende clat aanleggers Delaere,
lleklaagcle, en Titelion, burgerlijk verantwoordelijke, geen hoeclanigheicl hebben om
zich te voorzien tegen cle beslissing gewczen over cle tegen een meclelleklaagcle ingestelcle publieke vorclering ;
Dat aanlegger Titelion, in zijn hoeclanigheicl van burgerlijke partij, niet tot cle
kosten van cleze vordering veroorcleelcl is ;
Dat hun voorziening mitsclien niet ontvankelijk is;

II. In zover de voorziening gericht is
tegen cle beslissing gewezen o1er de burgerlijke vorclering :

(1) Raadpl. verbr., 5 november 1956 (An·.
Yerbr., 1957, blz. 150).
(2) Verbr., 23 januari 1957 (A1'1', Yerb1·.,
1957, blz. 383) en de noot 3; 23 december 1957
(ibicl., 1958, blz. 243).
(3) Verbr., 23 januari 1957 (Arr. Yerb1·.,
1957, blz. 383).
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1 o Ingestelcl door aanlegger 'l'itelion,
burgerlijke partij, tegen Bronchart :
Over bet eerste micldel, afge1eill nit de
schenlling van artikel 17 van bet koninklijk besluit van 8 avril 1954, doorda t bet
bestreden vonnis verweerder Broncllart
vrijgesproken lleeft van overtrecling van
voormelcl artikel en de correctionele
reclltbank onbevoegcl verklaard lleeft om
over de door Titelion tegen Bronchart ingestelde burgerlijke vordering uitspraak
te cloen, clan wanneer Brouchart, door op
cle rijbaan reclltsomkeer te maken oJL de
richting te nemen waaruit Delaere kwam
gereden, bovengemelcl artikel 17 overtreclen lleeft wijl hij zijn man{Euvre nitgevoercl lleeft waardoor de normale gang der
andere bestnnrders kon belet of gehinderd
worden :
Overwegencle clat, al wijst bet bcstrellen
vonnis in feite erop dat verweerder Broncllart, die vervolgd is nit lloofde van overtrecling van artikel 17 van llet koninklijk
beslnit van 8 april 1954, op een dertigtal
meters van een bocht een rechtsomkeertmanamvre op de rijbaan lleeft gedaan, het
hem vrijspreekt om de redenen dat de
door aanlegger Delaere bestnnrde vrachtwagen bij het begin van cleze mancenvre
niet zichtbaar was, dat op het ogenblik
dat verweerder Bronchart hem de bocht
heeft zien uitkomen, hij de mancenvre onderbroken heeft toen zijn wagen schnin op
de rijbaan stilstond, met een wiel op de
wegrancl, een ander wiel tegen deze rand
en het voorste gekeerd naar de richting
waarnit aanlegger Delaere kwam gereden; dat deze de wagen op een veertigtal meters kon zien en de snelheid van
zijn gelade vrachtwagen op een natte en
glaclde weg zo had dienen te regelen dat
hij hem v66r een voorzienbare hindernis
tot stilstand kon brengen;
Overwegencle dat nit deze gezamenlijke
vaststellingen lllijkt dat verweerder, om
zijn manceuvre nit te voeren, een zichtbaarheidsafstand van 30 tot 40 meter had
in de richting van waar de vrachtwagen
van aanlegger Delaere is verschenen, dat
hij bewnste manceuvre ondernomen had
toen dat voertuig nog niet in het zicht was
en dat hij gestopt had zoclra hij het had
kunnen zien ;
Dat de rechter over de grond nit deze
door hem soeverein beoordeelde feitelijke
vaststellingen wettelijk heeft kunnen aflei<len dat verweerder in de omstanclighcden der zaak geen mancenvre uitgevoerd
had met miskenning van zijn verplichting
de andere weggebruikers te laten voorgaan en dat de telastlegging derhalve niet
bewezen was ;
Dat het middel mitsdien niet kan ingewilligd worden ;
2° Ingesteld door Dugaillez tegen Delaere en Titelion :

Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 5 van de wet
van 1 mei 1849, 174, 175, 176 en 203, paragraaf 4, van het Wetboek van strafvordering, door<lat het bestreden vonnis aanleggers hoofclelijk veroordeelcl heeft om
aan de burgerlijke partij Dugaillez te betalen de som van 15.286 frank als schadevergoecling met de gerechtelijke interesten
en de kosten van beicle aanleggen, clan
wanneer Delaere door het beroepen vonnis
vrijgesproken en Titelion door dat vonnis
zonder kosten buiten de znak gestelcl
werd, en dat, bij gebreke van een door
aanleggers ingestelcl oorspronkelijk boger
beroep - hetwelk trouwens zonder voorwerp en niet ontvankelijk zou wezen, het beweerdelijk door Dugnillez ingestelcl
tegenberoep zelf niet ontvankelijk was :
Overwegencle dat nit de rechtspleging
blijkt dat Bronchart, Delaere en Titelion
vervolgd waren geworclen v66r de rechtbank van politie van het kanton Aat, de
eerste wegens overtredingen van artikel17
van de Wegcode, de tweede wegens overtreding van artikel 2G-1 van clezelfde code
en de derde als burgerlijk verantwoordelijke voor de tweede;
Dat Dugaillez zich op de terechtzitting
tegen cleze clrie burgerlijke partij stelde;
Overwegende dat de rechtbank van politie, enerzijds, Bronchart tot een politiestraf veroordeeld, anderzijds, Delaere van
vervolging ontsloeg en Titelion zonder
kosten buiten de zaak stelcle; clat zij ten
slotte Bronclmrt tot betaling van schade>ergoecling aan Dugaillez veroordeelde ;
Overwegende dat alleen beklaagde Bronchart van cleze beslissing in boger beroep
is gekomen; dat de dorrectionele Rechtbank te Doornik, over clit hoger beroep
uitspraak doencle, het beroepen vonnis te
niet deed wat Bronchart betreft, hem vrijsprak en zich onbevoegcl verklaarde om
kennis te nemen van de door Dugaillez tegen hem ingestelde bnrgerlijke vordering;
dat de correctionele rechtbank, een door
Dugaillez op de terechtzitting van 13 december 1957 afgelegcle verklaring interpreterencl als een tegenberoep uitmakencl, Delaere en Titelion hoofclelijk veroorcleelcle
om Dugaillez schaclevergoecling te betalen,
met cle gerechtelijke interesten en cle door
Dugaillez voor beicle aanleggen gemaakte
kosten;
Overwegemle dat de correctionele rechtbank, waarbij enkel de strafvordering en
bnrgerlijke vordering, clie tegen Bronchart ingesteld werclen aanhangig waren,
en waarbij de burgerlijke vorclering van
verweercler Dugaillez tegen aanleggers
niet aangebracht was, over cleze vordering
geen uitspraak vermoeht te geven;
Dat bet ter zake niet afcloet clat verweerder Dugaillez, op het hoger beroep
van Bronchart, verklaarcl heeft tegenbe-
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roep in te stellen; dat immers, bij gebreke
Yan een oorspronkelijk hoger bcroep van
aanlcggers waardoor de door verweerder
Dugaillez tegen hen ingestelde burgerlijke
vordering bij de correctionele rechtbank
werd aangebracht, Dugaillez niet ontvankelijk was om tegen de over voormelde
burgerlijke vordering gewezen beslissing
tegenberoep in te stellen ;
vVaaruit volgt dat het bestreclen vonnis,
door aanleggers te veroordelen om Dugaillez schadevergoec1ing te betalen met de
interesten en de kosten, artikel 203, paragraaf 4, van het 'Vetboek van strafvordering geschonden heeft;
Om die rec1enen, en zomler acht te slaan
op de niet onclertekende « nota )) , clie namens verweerc1er Bronchart in antwoord
op de voorziening van aanlcggers aan de
grifl:ie van het hof gezonden is, verbreekt
het bestreden vonnis, enkel in zover het
aanleggers veroordeeld heeft om verweerder Dugaillez een vergoec1ing, interesten
en de door evengemellle Dugaillez voor
beic1e aanleggen gemaakte kosten te betalen; verwerpt de voorziening voor het overige; veroorcleclt verweerc1er Dugaillez tot
de helft en aanleggers tot de anclere helft
van de kosten; beveelt dat melding van
onderhavig arrest zal g·emaakt worden op
de kant van de gecleeltelijk vernietigcle
beslissing; zegt da t er geen termen zijn
tot vcrwijzing.
6 october 1958. - 2e kamer. - Voo·r.dtte·r, H. Sahier, voarzitter. - Verslagge•ver, H. Gilmet. - GeUjklu·iclencle oonol·nsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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STRAF-

ZAKEN. ~ PROOES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZlTTlNG NIET DOOR DE GRIFFIER GETEKEND. NIETlGHEID VAN DE BESLISSING DIE DE IN DIT
PROCES-VERBAAL OPGETEKENDE VERKLARINGEN
NIET VERWIJDERT.

Is 111ietig het CMTest van het hot van be·roep clnt, WMHWe·r het prooes-verbnnl
vnn een terechtzitUng van rle oo1Teot-ionele reohtbwnk, Ujclens wellce cle zank
onclerzooht wenl, niet van cle hancltekening van cle g1··ijfier vwn clit reohtsool-

(1). Raadpl. verbr., 14 februari 1927 (Bnll. en
PAsrc., 1927, I, 158).
Over de nietigheid van een proces-verbaal
van de terechtzitting : 1° ondertekend door
een ander griffier dan die welke gezetelcl
heefG : verbr., 1't maart 1949 (AI'J'. Yerb1'.,

lege voo1·z·ien is, cle in cUt prooes-ve1·bcwl opgetelcencle ve1·klcwingen n·iet 11-it
cle elementen vwn z'ijn overt·wig-ing ver1Vi;icle1't (1). (Wetb. van strafv., art. 155

en 189; wet van 1mei 1849, art. 10.)
(JANSSENS, T. JAUQUET.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het arrest van
het llof van 20 mei 1957 (2), waarbij de
zaak naar het Hof van beroep te Luik
verwezen is;
Gelet 011 het llestreden arrest, op 13 februari 1958 gewezen door het Hof van
beroep te Lnik;
Over het em·ste mi<ldel, afgeleid nit de
schencling van cle artikelen 10 van de wet
van 1 mei 1849 op de rechtbanken van
eenvoudige en correctionele politie, 153,
155, 189 en 190 van het Wetboek van
strafvordering, 24, 25, 158, 1i'i9, 163 en 164
van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke inrichting, 96 en 97 van de Grondwet, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878,
de voorafgaande titel llevattende van het
vVetboek van rechtspleging in strafzaken,
cloorclat het bestreden arrest, om te beslisscn clat beklaagcle gcen enkcle font
kan worden verwetcn en dienvolgens het
hof van beroep onllevoegd tc verklaren
om kennis te nemen van aanlcggers burgerlijke vorclering die 011 het misdrijf van
door onvoorzichtigheicl toegebrachte slagen en verwondingen gestcund was, nit
de elementen waarop clo overtuiging van
de rechters over de groncl gesteund is niet
nitsluit en zelfs onder cUe elementen in
aamerking neemt cle getuigonverklaringen,
ontvangon in eerste aanleg op de terechtzitting wolke op 8 juni 1956 door de Oorrectionele Rechtbank te Brussel gehouden wercl, clan wanneer hot proces-verbaal
van deze terechtzitting wettelijk van
authentiek karaktor ontbloot is daar het
niet onclertekeml is door de griffier en
geen vaststelling inhoudt dat cleze zou
verkecnl hebben in de onmogelijkheid om
te tckenen, en clat aldus, aangezien door
bewust proces-verbaal of door enige andere akte van de rechtspleging nict regelmatig kan bewezen worden dat die getuigcnverklaringen afgelegd worden v66r
een rechtbank die regelmatig samengest~ld was, onder meor nit een gri,ffier cUe
1949, biz. 171) en 18 februari 1958 (ibid., 1958,
blz. 423) ; 2o niet onclertekend, noch door de
voorzitter, noch door de griffier : verbr., 14 februari 1957 (Bull. en PAsrc., 1957, I, 213);
3o niet onclertekend door de voorzitter :
verbr., 27 j anuari 1958 (A,.,.. V erbT ., 1958,
blz. 339) en 19 mei 1958 (B1dl. en PAsrc., 1958,
I, 1034<).
(2) Arr. Verb1·., 1957, blz. 792·.

--=--

-

103

de rcchter bij de dcbatten "Voortdurend
had bijgestaan, op een opcnbare terechtzitting en onder de door de wet voorgeschrevcn eecl, deze substantHHe formaliteiten dicnen te worden gehomlcn voor
niet nageleefd, en het arrest op een volgens de wet nictig omlerzoek gestennd
heeft en het, in iecler geval, geen mogelijkheicl bieclt na te gaan of voormelde
formaliteiten vervuld zijn geworden en
de controle van de wettelijkheill der beslissing onmogelijk maakt :
Overwegencle dat naar luicl van artikel 10 van cle wet van 1 mci 1849, de door
de artikelen 155 en 189 van het vVetboek
van strafvordering voorgeschreven aantekeningen getekend moeten worden zowel
door de voorzitter als door de griffier;
Dat deze formaliteit, die voorgeschreven is om aan het proces-verbaal dcr terechtzitting een authentiek karakter te
verlenen, substantieel is;
Overwegende clat het proces-verbaal
van de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 8 juni
1956, waarin onder meer getuigenverklaring vastgelegd zijn, niet van llc handtekening van de grHlier voorzien is en dat
de niet-vervulling van deze formaliteit
de nietigheid van de op die vcrklaringen
gcsteunde beslissing tot gevolg he eft;
Overwegende dat het hof van beroep
de op voormclde terechtzitting ontvangen
verklaringen niet nit de elementen van
zijn ovcrtuiging verwijdert en zelfs zijn
beslissing steunt onder meer op de verklaring, waarvan het de termen herhaalt, die
op voormclde terechtzitting door de getuige Demaret afgelegd is, hoewel niet
wettelijk gebleken is dat die verklaringen
onder cdc afgelegd werden;
Dat het hof van beroep voorzekcr zijn
beslissing rechtvaardigt door insgelijks
te verwijzen naar andere elementen
waarin de hierboven gereleveercle onregelmatigheid niet schnilt, cloch dat het
dispositief van het arrest rust op cle gezamenlijke, aan het hof van beroep voorgelegde beoordelingselementen;
Dat het arrest c1ienvolgens de in
het middel aangecluicle wetsbepalingen
schemlt;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerclers tot de kostcn; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.

ze
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6 october 1958. kamer. - Voorzitte·r, H. Sohier, voorzitter. - Ve1·slarmeve1·, H. Valentin. - Geli}lcl·wiclende conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. S'l'RAFZAE:EN.- BURGERLIJKE ZAAK. BESLISSING EEN VERVVEER
YERWERPENDE. BESLISSING IN HET ONZEKERE LATI~NDE OF DE RECHTER DE FElTEN
\VAAROP HE1' VER,VEER, GES'IEUND \VAS ALS ON.TUIST OF ALS NAAR RECHT NIET DIENEND BESOHOUWD HEEFT. BESLISSING NIET REGELMATIG GEMOTI\'EERD.

Is nlet 1·egelmatig gemoti·veenl de besliss·ing cUe een ver-weer tegen een vonle1'ing venverpt -wanneer zi:i ·in het onzeke'!'e lactt of cle ·rechte·r beschottwcl
heeft clat cle feiten wcwrop het veT-wee'/'
gestettnd was onju:ist ~va·ren clan ~vel of
h'ij geacht heett clat zi.j naa1· 1·echt n'iet
clienend wa-ren (1). (Grondw., art. 97.)
(WILMUS, 'f. BOUILLON EN ANDEREN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 februari 1958 in hoger berocp gewezcn door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
I. In zover cle voorziening gericht is tegen de beslissing gcwezen over de tegen
aanlegger ingestelde DUblieke vonlering :
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietighei<l yoorgeschreven
rechtsvormen werclen nagcleefcl en clat de
beslissing oveJ,"eenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen, gewezen over de
door verweerster Dnez en naamloze vennootschap << Gresambre ll tegen aanlegger
ingestelde burgerlijke vorderingen :
Over het middel, afgeleid nit de scherrcling van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk \Vetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878; de voorafgaande
titel llevattencle van llet Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, en 97 van de
Gromlwet, doorclat het bestreden vonnis
aanlcgger ·in soz.iclnm met Bouillon en
Philippot veroonleelcl heeft om, als schadevergoecling aan de burgerlijke partijen
Dnez en de vennootschap « Gresambre ll te
betalen de sommen van 2.575 frank en
23.614 frank, met de interesten en de kosten, om de rellenen dat cleze twee burgerlijke partijen onbetwistbaar op gel1eel de
gevordercle som recht hebben, dat de
door hen geleden schadc het gevolg is van
lle font van elkc der beklaagden Bouillon
(1) Verbr., 13 februari 1958 (Arr.
1958, blz. '108).

Yerb1·.,
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en Wilmus, en dat deze ·in soUd·u·m en de
ene bi.i gebreke van de andere verantwoordelijk <lienen te worden gesteld, dan
wanneer aanlegger in de conclusies die
hi.i regelmatig in hoger beroep genomen
had betoogde dat <le aan de voertuigen
van de burgerlijke partijen Duez en vennootschap « Gresambre >> berokkende schacle volleclig tot stand gekomen was op het
ogenblik dat zi.in eigen voertuig tegen dat
van Bouillon aangereden is, zoclat hi.i
voor die schacle niet verantwoordelijk
mocht worden gesteld, en <lat het bestreden vonnis, door uitspraak te doen zoals
het he eft geda an, het punt in het onzekere laat of het de bewering van aanlegger als in feite onjuist of als niet dienend !Jeschouwt, wat het hof belet de
wettelijkheicl ervan te onclerzoeken :
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het bestreden vonnis : 1 o op
het ogcnblik dat de door Laverdisse bestuurde en aan verweerster, naamloze
vennootschap « Gresambre >>, toebehorende
wagen tot stilstaml zou komen achter het
aan 'verweerster Duez toebehorend voertuig, hij aangereden is door de door
Bouillon bestuurde en aan Philippot toebehorende wagen die hem tegen de ree<ls
stilstaande voorligger geworpen heeft;
2° de wagen van Philippot eveneens aangereden is door <lie van aanlegger welke
erop volgde; 3° Bouillon en aanlegger elk
de voorligger op een veel te korte afstand
volgden, rekening hou<lencl met de snelheid waarbij zij reden en de staat van
de weg, en clat hct stoppen van die wagen voor hen geen niet te voorziene hindernis opgelevercl had;
Overwegencle dat aanlegger bi.i conclusies betoogde dat hij, door het aanbotsen
tegen de wagen van Philippot die hij
volgde, deze niet tegen de voorliggers geworpen had en dat de aan het voorste
deel van dit voertuig vastgestelcle schade, alsme<le de schade die de voertuigen
van verwccrster Duez en naamloze vennootschap « Gresambre >> geleden hadden
enkel aan de vorige aanrijdingen te wijten
was en, daar zi.i v·66r de botsing van zijn
eigen wagen met die van Philippot tot
stand gekomen was, hem niet viel toe
te tekenen;
Overwegende clat het bestreden vonnis,
daarbij Bouillon de aan het voorste cleel
van zijn voertuig vastgestelde schade ten
laste latend, Bouillon, Philippot, die voor
Bouillon burgerlijk verantwoordelijk was,
en aanlegger in soz.i(l'lfm veroordeelt jegens de burgcrlijke partijen Duez en
naamloze vennootschap « Gresambre ll, onder de enkele verklaring dat de gehele
door deze partijen geleden schade het gevolg is van de font waarop respectievelijk
ten laste van Bouillon en armlegger gewezen is;

Overwegende dat het bestreden vonnis
mitsdien in het onzekere laat of het als
onjuist beschouwt het feit, waarop aanlegger zijn verweer steunde, dat op het
ogenblik dat hij de door Bouillon bestuurde wagen aangereden had, de door
de burgerlijke partijen Duez en naamloze
vennootschap « Gresambre >> geleden schade
reeds geheel tot stand gekomen was, dan
wei of het geacht heeft dat dit feit naar
recht niet dienend was;
Dat het middel gegrond is;
III. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de burgerlijke vonleringen die ingesteld zijn
door verweerster Philippot tegen aanlegger en door deze tegen verweerders Bouillon en Philippot :
Overwegende dat aanlegger geen middel
doet gelden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis, in zover daarbij uitspraak
gedaan is over de vorderingen, door
Duez, weduwe De Bange, en door de
naamloze vennootschap « Gresambre >> tegen aanlegger ingestelcl; 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 en elke van verweersters Duez
en naamloze vennootschap << Gresambre >J
respectievelijk tot een dercle van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdend in hager beroep.
G october 19i'i8. - 2" kamer. - Voorzitte·r, H. Sohier, voorzitter. Fe1·slnr!{fever, H. Vroonen. - Gelijkltl'idenrle conclnsie, H. H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·, H. Van Hyn.
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STRAFZAKEN. ~ EED. PERSOON DOOR RET
RECHTSPRJGKENDE COLLEGE BELAST llrET EEN
OPDRACHT TOT EXPERTISE EN DE DESKUNDIGENEED AFGELEGD HEEBENDE. DJGSKUNDIG
J)ESKUNDIGE NADERVERSLAG NEERGELEGD. HAND GEHOORD OP DE TERECHTZITTING EN ZICH
ERTOE BEPERKENDE OVER ZI.TN VORIGE OPDRACIIT REKENSCHAP TE GEVEN. GETUIGEi'\EED VEREIST.
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ARRESTEN.

GETUIGENIS V'66R DE EERSTE RECHTER NIETIG BIJ GEBREKE VAN DE AFLEGGING VAN DE GETUIGENEED. BESLISSING
VAN DE REOHT~R IN BEROEP RET VONNIS ((A
QUO )) IIERVOR~fENDE EN lliJ EEN NIEU\VE BESCHIKKJNG UITSPRAAK DOENDE. BESLJSSTRAFZAKEN.
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SING GESTEUND OP DE ELE~1EN'1'EN INGEWONNEN
IN DE LOOP VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK EN IN DE LOOP VAN HET IN HOGER BEROEP VERRICHT ONDERZOEK. ~ BESLISSING
DE NIETIGE GETUIGENIS IMPLIOIET VERWIJDERENDE, NIETIGHEID VAN DEZE GETUIGENIS
EN VAN HET VONNIS (( A QUO )) ZONDER INVLOED
OP DE WE'l'TIGHEID VAN DE BESLISSING IN BEROEP.

Jo 1Vanneer een persoon, belast zijncle geweest floor het 1'echtstwelcencle college
met een opclracht tot expertise en cle
cleslcuncUgeneerl a,fuelegtl hebbencle, het
hem uev1·aagtle uesch1·even verslag neergeleutl heett en alzo z·ijn opclmcht voltooicl heeft, moet h'ij cle getn·igeneecl
a.fleggen zo hij naclerhancl op cle te1·echt.'!!Ut·ing gehoonl wo·rclt en zich ertoe
liepe·rlct over z·ijn vor·ige opcl1·acht 1'e7censchap te geven (1).
2° 1Vannee1·, v66r de ee·rste rechter, een
get·u:ige gehoonl tvercl zoncle1· de cloo·r
cle wrt'ilcelen 155 e·n 189 van het 1·Vetboelc van st}'(t,fvonlering voo1·gesclweven
eecl at,qeleucl te heliben, ·is cle n·iet'igheicl
van cUe gettti.qenis en van het vonn·is
a quo zoncler ·invloecl op cle wett'(qlwicl
van cle liesUss·ing van cle rechter in bemep .m cleze, het vonn·is a quo he1'V01'mencle en bij een niem.ve beschilclcinu
11.itsp·ranlc cloencle, ve1'lclaa1·t te steumen
op cle elementen ·ingewonnen ·in cle loop
van het voorlierC'iclenrl onclerzoelc en in
cle loop van het in hager beroep ver·richt oncle·r.'i!oelc en alcl'lts ·im11lic·iet de
1i·ietige getu:i[!enis ve1·wijtle1·t (2).
(JJOUTON, T, DULIEU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 1958 gewezen door
het Hof van lleroep te Luik;
Overwegende dat de door Bouton en
Dulieu ingestelde voorzieningen smnenhungend zijn;
Over het rniddel, voorgesteld door aanlegger Bouton, afgeleid uit de schending
van de artikelen 155, 189, 190 en 211 van
het W etboek van strafvordering en 97
(1) Raadpl. verbr., 25 juni 1866 (Bull. en
PAsrc., 1866, I, 2·86, en de conclusies van de
H. advocaat-generaal Cloquette),; GARRAUD,
bd. I, nrs 324 en 342.
De deskundige aangeduid in de loop van het
voorbereidend onderzoek die op de terechtzitting van het rechtsprekend college gehoord
worilt, moet de getuigeneed af!eggen zo hij
zich ertoe beperkt rekenschap te geven van de
uitslag van zijn vroegere opdracht (verbr.,
17 maart 1958, An·. Ye1·b·r., 1988, blz. 532, en
10 juli 1958, Bttll. en PAsrc., 1958, I, 1229) en,

van de Grondwet, doordat het bestreden
arrest aanlegger veroordeelt zonder dat
blijkt dat het bij de behandeling buiten
beschouwing gelaten heeft het getuigenis
van de genaumde Lohest, hetwelk door de
Oorrectionele Rechtbank te Narnen op de
terechtzitting van 7 maart 1957 ontvangen is, zonder dat in het proces-verbaal
van deze terechtzitting of in enige akte
Yan de rechtspleging vastgesteld is dat
de getuige v·66r die verklaring de getuigeneed zou afgelegd hellben of ontzet zou
geweest zijn van het recht onder ede te
getuigen, en doordat het bestreden arrest
mitsdien de nietigheid welke die getuigenis aankleefde overgenornen heeft :
Overwegende dat de deskundige Lohest
bij vonnis van 18 juni 1956 door de eerste
rechters uangeduid was geworden met als
opdracht kennis te nemen van het dossier
en inzonderheid van de verslagen van de
deskuncligen vVarnotte en Pil·let en (( zijn
advies te geven over het litigieuze ontbrekend bedrag waarop de verduistering behoort te worden vastgesteld die eventueel
ten laste van beklaagde Bouton als bewezen zou worden aangezien ll;
Overwegende dat deze expertise dus enkel tot doel had de rechtbank in staat te
stellen tot het beoordelen van de gegrondheid van de telastlegging van J)edrieglijke
verduistering, enkel tegen de beklaagde
Bouton onder letter A van de dagvaarding voorgebracht;
Overwegende dat, ten aanzien van deze
telastlegging, het bestreden arrest, het
beroepen vonnis wijzigend en llij een
nieuwe beschikking beslissend, het verslag van de desknndige Lohest uitdrukkelijk en het door hem v66r de eerste
rechters verklaarcle impliciet verwerpt,
onder verklaring dat het zich houdt aan
de elementen ingewonnen in de loop van
het voorbereidend onderzoek en in de
loop van het in hoger beroep verricht onderzoek;
Overwegende clat het bestreden arrest
dus gesteund heeft, noch op het verslag
van de deskundige Lollest, noch op diens
getuigenis v66r de eerste rechter op de
terechtzitting van 7 maart 1957 waarop
evengemelde Lohest opnieuw de deskundaaren hoven, de cleskundigeneecl, zo hij tevens
als deskunclige optreedt (verbr., 13 januari
1958, A1T. Ye1·b1'., 1958, blz. 288).
(2) RaadpL verbr., 21 november 1955 (A1T.
Yerb1·., 1956, blz, 217) en 23 januari 1957
(ibid., 1957, blz. 387). VergeL verbr., 21 augustus 1958 (ibid., 1958, blz. 894).
Over de ver~chillende wijzen stukken waarvan de rechter wettig niet vermag rekening te
houden van de rechtspleging te verwijderen,
raadpL « Un aspect du droit de defense », rede
gehouden op de plechtige zitting van 15 september 1956, blz. 22 en noot 3.
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c1igenee<l afgelegd heeft en over zijn vorige opdracht enkel rekenschap gegeven
heeft"
Dat eruit volgt dat de nietigheid van
die getuigenis, bij gebreke Yan een regelmatige afiegging van de door de artikelen 155 en 189 van het \Vetboek van strafvordering voorgeschreven eell, zonder invloecl gebleven is op de >vc•ttelijkheid van
het bestreden arrest;
Overwegende clat het middel feitelijke
gronc1slag mist;
En overwegende dat, ten opzichte van
ieder cler aanleggers, de substanWc\le of
op straffe van nietigheic1 Yoorgcschreven
rechtsvormen nageleefd zijn en dat de beslissing overeenkomstig cle wet is;
Om die redenen, voegt lle voorzieningen sam en en verwerpt ze; veroon1eelt
ieder der aanleggers tot de kosten van
zijn voorziening.
G october 1958. - 2 6 kamer. - YooTzitter, H. Sohier, voorzitter. Ye1·slaggei'e·r, H. Yalentin. Oelijlclnirlen!le concl·nsie, H. R. Delange, allvocnat-generaal.
-- PleUe1·, H. Pirson.

·misclrijf (1). (Wet van 17 april 1878,
art. 21, 23 en 2G.)
2° TV an neer 71 i.i de beklaagcle veroordeelt
(l-ie, In staat van llmnlcenschap in een
openlwre pla.a.ts, een voert'l/.i{f best·n·u]'(l
heeft, moet de ·rechter tegen hem cle
ont.zetting ·uUsprelcen van het '/'echt een
voert·uig of een llrclttsclliJl te best·wren
of een ·rijrz.ier te geleiclen; hij kan 1le
ontzetUnv n'iet beperken tot het best·wren
·ua.n een nwto·rvoe'J't·ui g (2). (llesluitwet

van 14 november 193(), art. 10.)
3° De st?'af van rle ontzett-ing vnn het
recht een voe1·tnig of een luchtschip te
best1wen of een ·rijcl'ie'l' te .!Jeleiclen,
voo'l'z·ien bii a'l't-ilcel 10 va.n cle beslw:itwet vnn 14. •JioVrYm.be·r 1939, ·is rNen va.n
cle
hoofdstraf
onde·J·sclwirlen
stm.j,
m.aa·r een bestanclcleel e1"1Xtn (3).
4° Wannecr cle beslissinu over cle tmblielce
VO]'(lerin[! ·ve·rbroken 1.vonlt om.cla.t cUe
vonlerinr; ve·rvallen ·i.s, r;eschieclt fle ve·J'breldii!J zonlle'/' ven.viJzing (4).
(PROOLTREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. GRANDVILLE EN GILSON.)

ARREST.
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1° YERJAHING (IN STRAFZAKEN).
PUBLIEKE \'ORDERING. - GECON'l'RAVENTIONALISEERD WANBEDRDF. - TERMIJN.
2° DRONKENSOHAP. - PERSOON IN STAAT
VAN DRONKENSCIIAP EEN VOER'l'UIG BESTURENDE
IN EEN OPENBARE PLAATS. - VERPLICII'l'END
ONTZET'l'ING VAN HET RECHT 'l'E BESTUREN. 0N'l'ZETTING BEPERKT TO'!' HET BESTUREN VAN
EEN MOTORVOERTUICl, - 0NWE'l''l'IGHEID,
3° STRAF. ~ ON'!'Zl<:TTING VAN HET RECII'l' TE
BES'l'UREN KRACH'l'ENS ARTIKEL 10 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 14 NOVEMBER 1939 UI'l'GESPROKEN. - BESTANDDEEL VAN DE HOOFDSTRAF.
4° YERWIJZING NA YERBREKING. STRAFZACKEN. - VERBREKING OI'>IDAT DE PUBLIEKE VORDERING VERVALLEN IS. - VERBREKING ZONDER VER\VI.TZING.

1o De publ'ieke V01'(le1"ing ttU een gecontravenUonnUsee1'Cl 1vanbecl-r-i:if vcm onvr·i:iwillige venvon.cUngen ontstaan is
ve1·jnct1'Cl, bi.i geb·relce ·vwn een verja1'ingschoTsencle oorzaa.k, na valle zes
1JUW;Julen te rekenen van lle lantste clctncl
vnn oncle·rzoek of va.n vervolging cl·ie
plnats heeft gehacl b-innen cle r::·es maanclen te 1'e7cenen van cle llng van het

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis op 2() april 1958 in hoger beroep
gewez~n door de Oorrectionele Rechtbank
te Dinant;
Overwegende dat de voorziening slechts
tegen de over de publieke vorderingen gewezen beslissingen gerich t is;
Over het eerste mi\ldel, afgeleid nit de
sehen<ling van de artikelen 23 tot 2G van
de wet van 17 april 1878, c1oon1at de publicke Yordering wclke nit hoofde Yan
een gecontraventionaliseerd wanbedrij.f
van onvrijwillige verwom1ingen tegen belde beklaagden ingestelc1 wercl door verjaring vervallen was :
Overwegende dat de tegen beide verweerders als bewezen aangeziene en op
1 juni 1957 begane overtrec1ingeh van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
gecontraYentionaliseercl zijn bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanlcg te Dinant van 2-1 septemlwr 1957;
Overwegende dat <1e laatste verjaringstuitenc1e handeling welke plaats gehad
heeft in <1e termijn van zes maand, die
ingegaan is ten dage dat die overtredin(3) Verbr., 4 mei 1953 (B·ull. en PAsrc., 1953,

I, 675).
(1) Verbr., 21 maart 1955 (Arr. rerbr., 1955,
blz. 616) en van dezelfde dag een tweede arrest (B1<ll. en PAsrc., 1955, I, 801) met de noot.
(2) Yerbr., 24 januari 1955 (ATr. Ym·b1·.,
1965, blz. 405) en 25 februari 1957 (ibid., 1967,
blz. 506).

Wat de ontzetting betreft voorzien bij artikel 2 van de wet van 1 augustus 1924, zie
verbr., 4 februari 1957 (A1'1'. Yerb1·., 1957,
blz. 420).
(4) Yerbr., 28 october 1957 en 3 maart 1958
(Arr. Yerb1·., 1958, blz. 103 en 476).

-107gen begaan werden, de op 16 october 1957
aan verweerder Gilson gedane dagvaarding is;
Dat bij gebreke van een verjaringschorsende oorzaak, de nieuwe zesmaanllelijkse termijn welke op evengcmelcle
datum inging verstreken was en dat bijgevolg de vcrjaring ten dage van het bestreclen vonnis ingetreden was; dat het
llestreden vonnis derlmlve verweerders
met schencling van de in het micldel aangeduide wetsbepalingen veroordeelcl heeft
tot een geldboete, en tweede verweerdcr,
die enkel nit clien hoofcle vervolgd was,
tot de helft van de kosten van bcide aanleggen jegcns de openbare partij;
Dat het middel gegrond is;
Over het twecde micldel, afgeleid nit de
schencling van artikel 10, 3°, van de besluitwet van 14 november 1939 lletreffencle
de beteugeling van de dronkenschap,
doordat het bestreden vonnis de tegen
eerste verweerder nitgesproken ontzetting
van het recht gednrende vijftien dagen
een motorvoertuig te besturen lJevestigd
heeft, clan wanneer deze ontzetting ook
had clienen te slaan op het besturen van
een luchtschip of het geleiden van een
rijdier :
Overwegende dat het bestreclen vonnis
bij bevestiging van het beroepen vonnis
eerste verweerder, die vervolgcl was nit
hoofde van overtredingen van de artikelen 1 en 3 van de besluitwet van 14 november 1939, en 10, lid 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1954, wegens clie
twee vermengde inbrenken veroordeelcl
heeft tot een straf van 30 frank gelclboete
met « de cleciemen )) of tien dagen vervangende gevangenisstraf, en hem ontzet
verklaard heeft van het recht gedurende
vijftien dagen een motorvoertuig te besturen;
Overwegende <lat de rechter, wegens
elke ovcrtreding •an artikcl 3 van die besluitwet van 14 november 1939, krachtens
artikel 10, 3°, van clezelfde lJesluitwet de
ontzetting moet uitspreken van het recht
een voertuig of een luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden voor de door
clie bepaling gestelde clnnr;
0Yerwegende clat het lJestreclen vonnis,
door de nitgesproken ontzetting te beperken tot het recht een motorvoertuig te bestnren, de in het micldel aangecluide wetsbepaling geschomlen heeft;
On~rwegende dat, aangezien de ontzetting van het recht een voertnig te besturen een llestanddeel van de hoofdstraf is,
de onwettelijkheid welke die ontzetting
aankleeft zich tot gcheel de veroordeling
uitstrekt;
Waarnit volgt clat het middel gegroncl
is;
Om clie reclenen, verbreekt het bestreden vonnis, lJehalve in zo•er daarbij nit-

spraak gedaan is over de burgerlijke vorderingen; zegt dat er geen termcn aanwezig zijn tot verwijzing wat de nit hoofde
van onvrijwillige slagen en verwondingen
ten laste van beicle verweerders ingestelcle
vordering betreft; beveelt dat melding
van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op cle kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder Granville tot de helft van de kosten,
en laat cle wederhelft de Staat ten laste;
yerwijst de zaak, enkel tot nitspraak
over de pnblieke vorclcring, ten laste van
eerste verweerder ingesteld nit hoofde
Yan de overtreclingen van de artikelen 1
en 3 van de besluitwet van 14 november
1939 en 10, lid 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1954, en over de helft
van de kosten van lleide aanleggen, naar
cle Correctionele Rechtbank te Namen,
zitting houdencl in hoger beroep.
6 october 1958. - 2" kamer. - TTo01'Zitter, H. Sohier, voorzitter. - TTerslCLggeve1', H. Valentin, - GeUjkl·wirlenae conclusie, H. R. Delange. advocaat-generaal.
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YERKEER. - STATIONEREN. - WEGCODE
VAN 8 APRIL 1954, ARTII<EL 34, 10o. - NIET
TOEPASSELIJK OP RET GEYAL WAARIN HE'l'
YOERTUIG TENGEVOLGE VAN EEN BESCHADIGING

TOT STILSTAND KOMT.
A:rt-ilcel 31,-10° van cle Wegcocle vwn 8 CL1J1'il
1954, ilCLt het stationneren VCLn cle voertnigen verbierlt ·in een bocht of na,bij
cle top vCLn een helling, incl·ien het z·icht
·in beicle Tichtingen niet V'l"ij 1:s op (le
CLfstancl (z,ie het bepac~lt, 'is n'iet toepasseli.jlc op het gevnl wnar·in het tot st'ilst(wcl komen van een voertn·ig het gevolg is van een besclHHl'iging (1).
(SEj\lfPOUX, T. l\IOSSELMANS EN GLIDERT.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 april1958 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Nijvel;
I. Aangaande de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Overwegende dat de aanleggende burgerlijke partij enkel ontvankelijk is om
zich tegen het bestreden vonnis te voorzien in zover zij claarbij tot de in hoger
beroep op cle publieke vorclering gevallen
kosten veroordeeld is ;
(1) Verge!. verbr., 29 september 1941 (A1'1'.
Ferbr., 1941, biz, 207). Raadpl. VAN RoYE,
C'oile de la ·route, 1956, n''s 1188 en 1189.

-108Dat zij in dit opzicht geen bijzonder
mid del doet gel den;
II. Aangaanc1e de over aanleggcrs burgerlijke vorclering gewezen heslissing :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, doordat het bestreden
vonnis de telastlegging van onvrijwillige
slagen en verwondingen niet bewezcn verklaard heeft, dan wannecr het vaststelt
dat verweerder zijn voertuig tot stilstand
gehracht 'had op de toD van een helling,
wat eon overtreding van artikel 34, 10°,
van het koninklijk besluit van 8 a1wil
1954, en in ieder geval een ernstige onvoorzichtigheid uitmaakt :
Overwegendc dat de bepalingen van artikel 34, 10°, van de Wegcode, zoals zij
ten tijde van de feiten vigeerden, niet
toepasselijk zijn op het geval waarin het
tot stilstand komen van llet voertuig, als
ten dezc, het gevolg is van een beschacli-

' PITAAL. VERPLICHTING TO'l' DE BETALlNG
VAN DE J\IOBILii~NBELASTING. ScHULDENAARS
VAN DE INKOMSTEN OF DEGEi\'EN DIE ZE BETALENJ IN BELGI:E GEVESTIGD.

2°

-

6 october 1958. - 26 kamer. - VoorzUter, H. Sohier, voorzitter. - T1 e·rslaggever, H. Polet. - GeUjlcln·iclencle concl·nsie,
H. R. Delange, advocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. ~ BELASTING OP DE INKO~ISTEN UIT ROEREND KA-

.VENNOOTSCHAP ONTI30NDEN \VEGENS DE VER-

ENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN RET KAPITAAL
IN

DE

HANDEN

VAN

EENZIGLFDE

PERSOON.

VENNOOTSCHAP NOCHTANS GEACIIT
BESTAAN VOOR HAAR VEHEFFENING.

3°

VOORT

TE

INKOMS'l'FJNDELASTINGEN. LASTING OP De INKOMSTEN UIT ROEREND
PITAAL. PrcRSONENVENNOOTSCRAP J\fET
PERR'IE AANRPRAKELI.TKHEID ONTRONDEN

BEKABE''7E-

GENS DE Vl{:RENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN
HET RAPITAAL IN DE HANDI~N VAN EENZELFDE
l'EHSOON. -" i\'IOBILIENHELASTlNU OP DE WAARDE VAN RET MAATSCHAPPELIJK YERMOGEN. NA
AFTREK VAN IIlcT GERE\'ALORISEERD KAPI'l'AAL.
})ELASTING GEi1EdTIGD TEN LASTE VAN DE
VENNOOT.SCHAP IN VEREFFENlNG. WETTIGHEID.

ging;

Overwegemlc da t het bestreden vonnis
erop wijst dat verweerder met zijn voertuig gestopt lleeft om waren te leveren
juist op de plaats waar de botsing plaats
gegrepen heeft en dat de reden waarom
hij langer blijven stilstaan is dan de bij
artikel 2. 20°, van het koninklijk besluit
van 8 april 19'5! bepaalde tijdsruimte, is
dat hij zijn voertuig niet opnieuw aan de
gang heeft kunnen brengen en dat hij, om
het rnotordefect te verhelpen, gebruik
heeft rnoeten maken van werktuigen die
zich onder de zitplaats van de bestunrder
bevonden; dat bet eraan toevoegt dat de
wagen van verweerder, waarvan bet partier openstoml, zichtlmar was en het verkeer voor elke norrnaal oplettencle weggebruiker niet gevaarlijk kon maken;
Overwegende dat de rechter over de
grond nit deze soevereine vaststellingen
wettelijk heeft kunnen afieiden dat verweerder artikel 34, 10°, van het koninklijk besluit van 8 april 11f:J4 niet overtreden had en dat hij geen enkele font begaan had die valt aan te zien als een van
de bestanddelen van het misdrijf, ornschreven in de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek ;
Overwegende dat het middel dus niet
kan ingewilligd worden;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening; veroordcelt aanlegger tot de kosten.

VENNOOTSOHAP. PERSONENVENNOOTSCIIAP J\IET BEPERKTE AANSPRAKELI.TKIIEID.

1° Za, 'in p·rincitiC, cle last vMt cle mobiWinbela.sUng rlaa'r cle verlc·l"ijger van
de inlcomsten vnn roe·ren cle leap ita len
client ueclnt{tell, Z'ijn nlleen cle sch·nlclenaa1'S wtn rUe 'in lcamsten at clegenen clie
ze betalen, wanneer il'C in BelrtW zijn
rJevestigcl, wett1g tot het betalen van rUe
belastinu rtehouclen, met 1t:itslu.U,ing van
de ve'rlc1·ijrte1·s (1). (Samengeschakelde

wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 20, paragraaf 1.)
2°

IVanneer een pe,rsauenvennaatschap
met beperlcte aanspra.keU:ilchehl ontbrmllen wonlt wegens cle ,uerenigh1{f vwn
alle aanrlelen van lwt maa,tschnptJez.ijh;
J.;apitnnl 'in cle hanclen 'Van eenzelfrle
]Je·rsaall, wonlt clie vennootscha]J noahtans geacht voort te bestaam voo1· hnnr
ve1·ettening (2). (Wetten op de handels-

vennootschappen, samengeschakeld bij
het koninklijk beslnit van 30 november
1935, art. 29 en 178.)
3o

Wanneer een personenvennoatscl!ap
met beperlcte rwnspralcelijlcheirl ontbonrlen tvonlt tvegens rle verenig,ing van
rtlle artnrlelen van het maatschappeUjk
knpitaal in cle hanrlen van een zelfcle
pe·rsoan, is de mob'ilWnbelasUng ap de
'/,vannle van het maatschappeUjlc ve'rmogen, na aftrelc vnn het werlcelifk gestort lcnpUaal flat nag tentgbetaalbact1'
en gerevalo1·iseenl 'iS, wetUg gevesf'igcl
ten laste va.n rle 11ennootschnp in ve1·ef{e1ving.

(1) Verbr., 14; juni 1955 (Arr. Verb1·., 1955,
blz. 846).
(2) Raadpl. verbr., 31 mei 1951 (An·. Yerbr.,
1951, blz. 574); 2 december 1952 (ibiil., 1953,
blz. 191); FREDERICQ, Principes de droit commercinl, bd. II, urs 724 en 1065; LES NOVELLES,
vo Societis wnonymes, ur 3230.

109(CHAPERON DU LARRET, WEDUWE WOLBER~,
T. BELGISCHE S'l'AA'l', :MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 december 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1832 van het
Burgerlijk Wetboek, 116, 119, 178 van de
wetten op de handelsvcnnootschappen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit
van 30 november 1935, 14 van de wet van
13 juli 1930, 15, paragraaf 2, van d~ wet-.
ten betreffende de inkomstenbelastmgen,
samengeschakeld bij het llesluit van de
Regent van 15 januari 19J8, en 97 van de
Grondwet doordat het bestreden arrest
het ueroeb verwerpt dat ingesteld is tegen de aanslag, op 13 october 1953 op het
kohier gebraeht ten laste van de beweerdelijk cc in vereffening ll verkerende personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Manufacture de Papi~rs
Alfa ll, onder artikel 2629 van het. koh!Cr
over c1ienstjaar 1953, llij navordenng van
rechten over 19J7, en daartoe het middel
afwijst dat door aanlegster afgeleid is
nit de vereniging, op 27 febrnari 19J7, in
de handen van de heer Wolberg, van alle
door de vennootschap nitgegeven aandelen,
en nit de vaststelling van dat feit bij
authentieke akte van dezelfde dag, om de
enige reden dat, wanneer een vennootschap van rechtswege ontbonden is <<wegens het verenigd zijn van al haar aandelen in dezelfde hand, deze vennootschap
evenwel voor haar vereffening wettelijk
blijft bestaan Jl, en dat mitsdien de litigieuze aanslag niet mocht vernietigd worden cc omdat hij een niet llestaaml rechtswezen trof Jl, dan wanneer deze authentieke vaststelling, die derhalve wnt haar
datum betreft aan derden kon tegengeworpen worden, de integrale vereffening
van het mantschappelijk patrimonium
door de vermenging ervan met dat van
Robert vVolllerg ten gevolge had gehad;
dan wanneer de vennootsehap, bijgevolg
niets meer te vereffenen hebbend, niet
kon geacht worden na haar ontbinding
te lllijven bestann voor de vereffening;
dan .;vanneer, aangezien de door artikel 178 van de samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen ingevoerde
fictie aldus haar nut verloren heeft, zij
geen uitwerking J:l!eer had, en bijgevolg
de administratie der belastingen niet vermocht in 1953 een aanslag te vestigen ten
laste van de vennootschap die opgehouden had zelfs fictief voor haar vereffening
te best a an :
Overwegende dat het lleklaagd arrest
erop wijst dat de twee vennoten, oprichters van de personenvennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid « Manufactur~
de Papiers Alfa ll, op 26 en 27 februan
1947 aan vVolberg, de rechtsvoorganger
van aanlegster, de aandelen overgedrao·en hebben die zij bezaten en die de tota1'ueit van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoorcligden; dat de vennootschap
door de vereniging van alle maatschappelijke rechten in de handen van de overnemer van rechtswege ontbonden kwam
te zij~, welke toestand bij een notari~le
akte van 27 febranri 1947 vastgesteld Is;
dat Wolberg vier dagen na de ontllinding
van de vennootschap het materieel, de
ontillage en de koopwaren welke van de
ontbonden vennootschap voortkwamen,
alsmede het merk Alfa aan een derde verkocht heeft; dat, bij gebreke van aangifte, de litigieuze a~nslagen in d.e mo_?ilienbelasting op de mkomsten mt gemvesteerde kapitalen en in de nationale crisisbelasting gevestigd zijn «ten laste van
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid « Manufacture de Fapiers Alfa ll in vereffening, de vereffenaar
vertegenwoordigd door Mevrouw de weduwe W olberg ll;
Overwegemle dat, volgens artikel 15,
paragraaf 2, vierde en vijfde lid, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenllelastingen, wanneer ·een vennootschap van personen of een kapitaalvennootschap ontbonden wordt zonder dat
er verdeling of toebedeling geschiedt, de
mobiltenbelnsting verschuldigd is op de
werkelijke waanle van het maatschappelijk vermogen, na aftrek van het eventueel gerevaloriseerd bedrag van het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal
dnt nog terugbetaalbaar is;
Overwegende dat zo, in principe, de
last van de mobilienbelasting door de verkrijger van de roerende kapitalen die:r:-t
gedragen, alleen de sclmldenaars van die
inkomsten of degenen die ze betalen,
wnnneer ze in Dclgie zijn gevestigd, naar
luid van artikel 20 van de samengeschakelde wetten wettig tot het betalen van
die belasting gehouden zijn;
Overwegende dat de regel, ingcvoerd
bi.i artikcl 178 van de wetten op de haJ?-:
delsvennootschappen, samengeschakeld biJ
het koninklijk besluit van 30 november
19il5, en volgens welke de handelsvennootschappen na hun ontbinding geacht worden voort te bestaan voor hun vereffening, algemeen is en van toepassing is in
het geval waarin, zoals ten deze, de outbinding van rechtswege blijkt nit het verenigd zijn van alle aandelen der vennootschap in de hamlcn van een enkele rechtstitnlaris;
Dat eruit volgt dat, zelfs in dit geval,
ten opzichte van de schuldeiscrs van de
ontbonden vennootschap, deze eigenares
blijft van de goederen cUe haar actief uitmaken, hetwelk het enig panel van de
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schuldeisers <ler vennootschap is, zonder
Yermenging met het persoonlijk patrimonium van de eigenaar van alle aandelen
of acties, en clit tot met de afsluiting van
de vereffening waartoe die eigenaar moet
overgaan, onder meer door het kwijten
van de schnlden van het rechtswezen;
Overwegende derhalve dat de enkele
vaststelling, in de notariele akte van
27 februari 1947, van de op die datum tot
stand gekomen vereniging in de handen
van vVolberg van alle aanclelen van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Manufacture de Papiers
Alfa Jl, niet tot gevolg heeft kunnen hellben, ten opzichte van de schuldeisers van
deze vennootschap, de integrale vereffening van haar patrimonium en het verliezen van haar rechtspersoonlijkheid;
vVaaruit volgt dat het bestreden arrest,
door de stelling van aanlegster te verwerpen, volgens welke de litigieuze, ten name
van de << Manufacture de Papiers Alfa ll
gevestigde aanslagen nietig waren daar
zij een niet bestaand rechtswezen troffen,
geen van de in het middel aangeduidc bepalingen schendt;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 188, 194, eerste en vier de lid, van de samengeschakelde wettcn op de hanclelsvennootschappen, 74, 74bis van de wetten op de inkomstcnllelastingen, samengeschakeld bij het
besluit van de Regent van 15 januari
1948, 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetbock, en 97 van de Grondwet, doorclat het
llestreden arrest het middel van forclusie
afwijst dat door aanlegster afgeleid is uit
de verjaring, ingevoerd llij artikel 19±,
lid 4, van de samengeschakeldc wetten
op <le handelsvennootschappen, om de re<lenen : n) dat het llewijs van <le bij artikel 188 van cvengemelde wetten voorgeschreven bekendmaking niet zou zijn geleverd, en b) dat <le llij de belastingwetten ingevocrde verjaringen ingevolge hun
karakter van openllare orde de bovenhand
moe ten krijgen op de verj aringen ingevoerd door de samengeschakeltle wetten
op de handelsvennootschappcn; dan wanneer : a) de beroepende partij in haar
v66r het hof van beroep gcnomcn lloofdconclnsies erop wees dat de personenvennootschap met bcpcrkte aansprakelijkheid << Manufacture de Papiers Alfa Jl se<lert 27 febrnari 1947 ontllonclen en vereffend was met llel,endmaking in de bijlagen lli.i het Belrtisch Sta.ntsblnrl van
1± maart 1947, en het uittreksel nit deze
llijlagen in het dossier van de administratic llerustte onder nr B. I. 25; b) volgens
de leden 1 en 4 van artikel 19± van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, na vijf jaar verjaren « al
de rechtsvorderingen tegen de vereffe-

naars als zodanig, te rekenen van de bekendmaking voorgeschreven bij artikel 188 Jl, en clan wanneer geen enkele
wetsbepaling gelliedt dat deze regel
krachteloos wonlt ten aanzien van de verj aringsregelen, ingevoerd door de belastingwetten; dan wanneer het karakter
van openbarc orde van deze wetten tot
gevolg heeft dat zij wel de bovenhand
hellllen op de niet ermede overeenstemmende wilsuitingen vnn de particulieren
doch niet op andere wetten; dan wannee~
trouwens, zelfs op privaatrechtelijk gebied, het instituut van de verjaring tot de
openllare orde behoort :
Overwegende dat de vijfjarige verjaring, omschreven in artikel 194, lid 4, van
de samengeschakeltle wetten op de han<lelsvennootscllappen en betrekkelijk tot
de rechtsvorderingen welke ingesteld worden tegen een <loor haar vereffenaar vertegenwoorcligde ontllonden vennootschap
of tegen de vereffenaar clie een ontbonden
vennootscllap vertegenwoorcUgt, ingaat
met de llekendmaking in de bijlagen bij
het Belgisch Stnntsblnrl van de afsluiting
van de vereffening, overeenkomstig artikel 188 van meergemelde wetten;
Overwegende da t het bestreden arrest
op de exceptie uit die verjaring afgeleid
en door aanlegster opgeworpen tegen het
op het kohier brengen van de litigieuze
aanslagen, antwoordt door vast te stellen
clat « het bewijs van de bekendmaking
voorgeschreven door artikel 188 JJ van de
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen « niet geleverd is JJ;
Overwegende clat het arrest daart1oor
niet lledoelt, zoals aanlegster doet gelden,
dat een bekendmaking waarvan de wcrkelijkhei<1 zou vaststaan, de uitwerking niet
heeft de in voormeld artikel 19J omschreven verjaringstermijn te doen ingaan,
doch wel erop wijst clat het bewijs van
llewuste llekendmaking zelf materieel niet
gelevcrd is ;
Overwegende dat het middel, lletwelk
op een verkeerde uitlegging van llet bestreden arrest gesteund is, niet ontvankelijk is in zover het opkomt tegen de eerste
grond welke het aanhaalt;
Overwegende dat, aangezien deze eerste
grond de verwerping van de door aanlegster aan de litigieuze aanslagen tegengeworpen exceptie wettelijk rechtvaarc1igt,
het overige van llet middel hetwelk tegen
een overtollige gronc1 opkomt, evenmin
ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
7 october 1958. - 25 kamer. - T'oorzUH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve·rslng[Jever, H. Moriame.
- Gelijlcltdclencle condnsie, H. Depelchin,
te1',

-111ad1ocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. c1e
Harven en Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.

BE-

DRTJFSBELASTING. HANDELSBEDRIJF.
BELASTINGVRTJDOJ\i VAN DE MEERWAARDEN DIE
VOORTKOMEN UIT VERGOEDINGEN, ON'l'VANGEN
UIT HOOFDE VAN SCHADEGEVALLEN, ONTEIGENINGENJ OPEISINGEN IN EIGENDOM EN ANDERE GELIJKAARDIGE GEBEURTENISSEN DIE LICHAMELIJKE OF ONLIOIIA:MELIJKE ACTIVA-ELEM:EN~NJ
ANDERE DAN GRONDSTOFFEN, PRODUO'l'EN EN
GOEDEREN, HEBEEN GETROFFEN. NIET BELEGD Ol'rROEREND GOED. IMMOBILIEN GOEDEREN KUNI\1ENDE UITifAKEN.

Voor de toepassing van a1·tilcel 27, pamgraaf 2ter, van cle samengeschalcelcle
wetten bet?'effencle cle inlcomstenbelasUn{fen, ltdclens hetwellc gen·ieten belasUngvrijrlom cle meerwaanlen clie voortlwmen ttit ve?'{!Oe(lin{f, ontvamyen nit
hoofcle van scha(legevallen, onteigen·ingen, opeisingen in ei{fenclom en andere
tf6li.ikactnU{fe {febetwtenissen (l-ie Uchamel'ijlce of onUclwmelijlce acUva-elementen (tnclere clan yronclstoffen_, pmclHcten
en {!Oecle?·en, hebben {fetroffen, lcu.nnen
cle niet beleg(le immob·ilien van een hanclelsbedr·ijf yoecleren tt-itmnlcen.
(BELGISCHE
T. N. V.

STANI\ :MINISTER VAN FINAKCIEN,
IMJ\IOBILIERE DU BRABANT ll.)

<<

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 9-7 en 112 van de
Grondwet, 25, paragraaf 1, 1° en 3°, 27,
paragrafen 1, 2b-is en 2.ter, en 30 van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakelll door het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 en gewijzig·d door de artikelen 8 en 9 van de wet
van 8 maart 1951, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest beslist dat « de
uitzondering omschreven ll in voormeld artikel 27, paragraaf 2ter, ten aanzien van
de grondstoffen, producten en goederen,
klaarblijkelijk enkel doelt op lichamelijke
elementen met roerend karakter ll, om aan
een in immobilH!n handelende vennootschap de belastingvrijdom te verlenen
voor de meerwaarde welke zij verwezen·
lijkt heeft naar aanleiding van de ontei·
geni.ng en opeisingen in eigenc1om van on·
roerende goederen, andere dan clie waarin
de exploitatiezctels om1ergebracht zijn,

clan wanneer Yoor dergelijke vennootsclmppen, cle litigieuze immobilien vallen
in de categorie der door de wettekst be·
doelde « grondstoffen, producten en goederen ll; tweede ondercleel, doordat het arrest aanneemt, enerzijds, dat de in de
zaak betrokken vennootschap een « handelsbedrijf ll is, en anderzijds weigert aan
cle immobilien, die aileen het voorwerp
van bedoelde kooohandel zijn, het karakter van <c goederen ll toe te kennen, dan
wanneer deze tweevoudige stellingname
als kennelijk tegenstrijclig voorkomt en
dan wanneer elke van de beslissingen Yan
het arrest, afzonclerlijk genomen, tot het
weigeren van de verleende belastingvrijclom leidt :
'
Overwegende dat de bepaling van artikel 27, pai·agraaf 2ter, van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen tot doel heeft, in het daarin omschreven geval cle middelen tot wederaanlegging van cle productieve elemen.
ten van het patrimonium van de belas~
tingplichtige onaangetast te laten;
Dat de reden waarom de wetgever van
de belastingvrijdom cle grondstoffen, producten en goederen uitgesloten heeft, is
dat die eigendommen, hetzij na omvorming ervan, hetzij in hun huidige staat,
in ieder geval bestemd zijn om te worden
verkocht en dat, in de bij de bepaling
voorziene gevallen, de uit het bedrag van
de ontvangen vergoeding blijkende meerwaarde enkel in de plaats treedt van de
winst welke zou zijn behaald indien de
eigenclommen hun normale bestemming ge.
kregen had den;
Overwcgende derhalve dat de immobi·
lH!n, goederen in cle zin van voormelde bepaling kunnen uitmaken, inclien zij niet in
het bedrijf belegd zijn, doch bestemc1 zijn
om te worden verhancleld;
\Vaaruit volgt dat het bestreden arrest,
door zijn beslissing te steunen op de beschouwing clat de uitzondering, gesteld
ten aanzien van cle goederen, enkel slaat
op de lichamelijke elementen met roerenc1
karakter, het cUspositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel
gegroncl is ;
Om clie redenen, yerbreekt het bestreden
arrest; beveelt clat melding van onderha·
vig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
7 october 1958. - 2P kamer. - Voor.dtH. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - F ersla{frtever, H. Vroonen.
- Geli:ilcltt·iclen!le conclns·ie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - Pleite?'s, HH. Van
Leynseele en Foriers (cleze van de Balie
bij het Hof van beroep te Brnssel.)
ter,
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10 VERBREKING. OPDRAOHT VAN HET
IIOF. ~ DIRECTE BELASTINGEN. BESTREDEN
BESLISSING HAAR DISPOSITIEF STEUNENDE OP
EEN DOOR DE VOORZIENING GECRITISEERDE REDEN. -MACHT VAN HET HOF OM EEN J\IOTIEF
IN RECHT DAT HET DISPOSITIEF RECHTVAARDIGT AAN TE WENDEN.

2o

INKOMSTENBELASTINGEN.- AANGIFTE. AANGIFTE GEDAAN OP EEN FORMULIER DAT DE BELASTINGPLICHTIGE NIET ZELF
HEEFT INGEVULD. VERJ\IELDING « GOEDGEKEURD )), VERMELDING ESSEN'l'IEEL.

1 o Wanneer cle best·reclen- beslissing hctn1'
cUstJOsii'ief stetmt 011 een door cle voo1·ziening georiUseenle 1·eaen, ·vennag het
hot een- rnoi'ief ·in 1·eoht clnt het clisposit'ief 1·eohtvnanl'igt nnn te tve·1ulen (1).

zo

(Impliciete oplossing.)
Is essent-ieel cle ve·rmelrling « goeclgelwwnl )) rlie, ·volgens het floor cle M·in1.ste1· vnn fi.nnnoii!n bepaalrl rnoclel, op het
aa.nrtiftetm·m;uz.ie1' door een cle1·cle ingevulrl nan rle hnncltelcenvng van de belastingpliohtige moet voorafgnan (2).
(CRAEN, 'I'. BELGISCHE STAAT,
J\IINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schemling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1349 tot 1352 van het
Burgerlijk Wetboek, 55, 56, 62, 65 en 66
van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij koninklijk besluit van 12 september 11J36 en, voor zoveel als nouig, van clezelfcle bepalingen,
samengeschakeltl bij de besluiten van
3 juni 1941 en 31 juli 1943, 1 en 9 van de
wet van 10 januari 1940 houclencle wijziging van de samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen en invoering van een bijzonuere en tijdelijke
belasting op de nitzonclerlijke winsten,
cloorda t het bestreclen arrest de exceptio
van gewijsde zaak, ten aanzien van het
bewijskrachtig karakter van zijn boekhonding, die door aanlegger nit het arrest
van het Hof van beroep te Brussel van
2 juni 1947 afgeleicl is, afgewezen heeft,
(1) Verbr., 21 januari 1958 (A·/'1', Verb1·.,
1958, blz. 316); verge!. verbr., 20 december
1957 (ibid., 1958, biz. 237).
(2) Verbr., 13 mei 1941 (Bull. en PAsrc., 1941,
I, 188); 4 mei 1956 (Arr. Ve1'b1·., 1956, blz. 735).

om de rellenen dat het arrest van 2 jnni
1947 op een aanslag in de gewone belastingen betrekking had, terwijl het hof van
beroep nitspraak cliencle te doen over een
geschil omtren t een aanslag gevestigd
over hetzelfcle dienstjaar, doch in de bijzondere en tijdelijke belasting, en dat
voormelcl arrest zich ertoe bepaald had de
aanslagen in de gewone belastingen te
vernietigen omdat de aclministratie niet
bewezen had clat de boekhonding niet bewijskrachtig was, hetgeen niet tot gevolg
kon hebben het de administratie, naar
aanleiding van andere geschillen, onmogelijk te maken de valsheicl van bewnste
boekhoncling door andere miclclelen te bewijzen, clan wanneer het gezag van het
gewijscle geldt voor de beslissing en niet
voor de dom' cle partijen ingeroepen miclclelen, en het de administratie dienvolgens
niet mocht toegestaan worden, zelfs door
andere micldelen, het bewijs te leveren
van cle valsheid van een boekhoncling die
voordien bewijskrachtig bevonden was,
krachtens een in kracht van gewijscle gegane rechterlijke beslissing, en dan wanneer het gezag van het arrest van 2 jnni
1947, hetwelk beslist had clat aanleggers
boekhonding over het jaar 1940 oprecht .~n
bewijskrachtig was, en het mogehJk
maakte het bedrag van de beclrijfsinkomsten van dat jaar te bewijzen, in acht
cliencle te worden genomen, zelfs ten aanzien van de bijzonclere en tijclelijke belasting, vermits het slechts gold, voor cleze
belasting, nit het door voormelcl arrest
reeds aangenomen lleginsel cle gevolgtrekking af te leiclen, zodat beicle geschillen
wel clegelijk hetzelfcle voorwerp hatlclen :
Overwegende dat nit de tot staving van
de voorziening overgelegcle stnkken lllijkt
dat voormeld arrest van het hof van beroep van 2 jnni 1947 door het arrest van
het hof van cassatie van 27 jannari
1948 (3) vernietigcl is in zover daarbij over
de grond, en bijgevolg over het bewijskrachtig karakter van aanleggers boekhoncling uitspraak geclaan was;
Overwegencle c1erl1alve clat, welke de redenen ook wezcn die het bestreden arrest
tot staving van de in het middel gecritiseercle !Jeslissing laa t gelclen, cleze beslissing wcttelijk gerechtvaarcligcl is; dat het
miclclel mitsclien bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is;
Over het tweecle midclel, afgeleicl nit
de schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 53, en inzonderheicl 53, paragraaf 1, 55, 56 van de wetten op de i~om
sten!Jelastingen, samengeschakeld blJ koninklijk beslnit van 12 september 1936 en,
voor zoveel als noclig, van dezelfde bepaling·en, samengeschakelcl bij besluiten van
3 juni 1941 en 31 jnli 1943, 9 van de wet
(3) Bull. en PAsrc., 1948, I, 56.
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van 10 januari 1940 houdende wijziging
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van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en invoering van een bijzondere en tijuelijke be- 1° INKOMSTENBELASTINGEN. - AANlasting op de uitzonderlijke winsten, 1322
GIFTE. AANGIFTE GEDAAN NA DE VlETTEvan het Burgerlijk Wetboek, doordat het
LlJRE TER~!IJN. r.fE LAAT INGEDIENDE AANbestreden arrest beslist heeft dat de litiGIF'l'E !fET HET NIET DOEN VAN AANGIFTE GE.gieuze aanslag in de bijzondere en tijdeLIJ:K STAANDE.
lijke belasting terecht van ambtswege ten
laste van aanlegger werd gevestigd, om de 2° INKOMSTENDELASTINGEN. ~ AANGll'TE. VEHSTRIJKING VAN DE TERMI.TN
reden dat de aangifte niet eigenhandig
WAARIN DE AANGIFTE DIENT TE GESCHIEDEN. door aanlegger was ingevuld en dat het
ADMINIS'rRATIE DOOR DIE VERSTRIJKING IIET
aan de handtekening voorafgaand woord
RECHT YERKRIJGENDE DE AANSLAG IN DE BUIcc goedgekeurd ll evenmin door hem was
'rENGEWONE TER~IIJN TE YESTIGEN.
geschreven, dan wanneer llet aanbrengen
van de vermelding cc goedgekeurd ll onder- 3° INKOMSTENDELASTINGEN.- Dur'l'ENG.I<.WONE TERliiiJN. VERSTRIJKING VAN
aan een aangifte welke niet door de beDE TER.IIH.JN WAARIN DE AANGIFTE DlENT TE
lastingplichtige persoonlijk ingevuld is,
GIDSCHIEDEN. GEEN RECHT) VOOR DE AD~II
aan cliens llandtekening niets toevoegt en,
NISTRATIEJ AF TE ZIEN VAN HET VOORDEEL VAN
daar die aanbrenging bijgevolg overbodig
DE BUITENGE,VONE TERMIJN.
is, zij door de administratie niet mag
voorgeschreven worden op straffe van nie1
o
Ger!:'ien het ka:ra.lvte·r van openba·re o·rde
tigheid van de aangifte, wat de aanslag
van de termi;in wcwTin cle cwng-ifte in
van ambtswege rechtvaardigt :
cle 'inkomstenbelast-in.qen client te wo·rOverwegencle clat het bestreden arrest
clen gedaan, staat een te laat ·ingecUencle
vaststelt clat de aangifte van aanleggers
aangifte gelijk, ten aanz-ien vnn cle toeinkomsten uoor hem niet eigenhanuig gepassing vnn ctrUkel 74 1!an cle samenge.schreven is en dat het aan de hancltekeschakelcle wetten, met het n·iet doen van
ning voorafgaand woord cc goeclgekeurd ll
aang'ifte (1).
evenmin door zijn lland geschreven is;
Overwegencle clat het middel, zonder het 2° Behonclens oveTmacht, veTkrijgt de
nclmin·lstraUe dooT verstri:ilcing van cle
arrest te critiseren in zoverre het beslist
teTmijn tvnar·in cle aang·ifte in de indat de vermelding cc goedgekeurd ll eigeny,,omstenbelasUngen cl·lent te ,qeschieden
hanclig moet geschreven zijn door ue behet Techt de nansla.g te vesti{fen in cle
lastingplichtige, die de door een clerde opb·witengewoue tenwijn vooTz·ien bij a1·Ugemaakte aangifte ondertekent, enkel be7cel 74 vnn cle samengeschakelde wetten
toogt clat, aangezien die vermelcling overbeh·ettencle de ·inlwmstenbelast-in{fen (2).
bodig is, zij niet op straffe van nietigheid
van de aangifte voorgeschreven is ;
3° lV anneer cle tennijn wacwin cle afLJigifte
in de inlcomstenbelastingen cl·ient te geOverwegende dat de met de hand geschreven vermelcling cc goedgekeurd l) client
sch'ieclen ve·rst1'elcen is, vermao · cle aclmin·ist·J'at1e ·J!'iet nf te zien van het
vooraf te gaan aan lle hanutekening van
voo·rcleel 1!an de b·witen gewone te·rrn'ijn
de belastingplichtige cUe niet zelf het aangifteformulier invult; dat zij ten doel
voo1·z1.en b·i:i aTUkel 74 van cle sctmenrJesclwlcelcle wetten (3).
heeft het voorkomen van iellere eventuele
betwisting over de regelmatigheid van llc
aangifte, ten aanzien van de juistheid en (BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIBN,
de oprechtheid van de voor de onderscheiT. P. V. B. A. VAN OBOS'l'-HANTSON.)
den belastbare inkomsten aangegeven bellragen; dat zij wezenlijk is;
AHRES'l'.
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorzieHET HOF; - Gelet op het bestreden
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten. arrest, op 10 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
7 october 19;)8. - 26 kamer. - VoorzUOver het mid del, afgeleicl uit de scherrte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
ding van de artikelen !J.7 en 112 van de
voorzitter. - Verslaggever, H. Vroonen. Grondwet, 1319 tot 1322 van het Durger- Gelijlcl·widende conclns'ie, H. Depelchin,
lijk Wetboek, 54, paragraaf 1, 66, 67 en
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de 74, eerste lid, van de wetten betreffencle
.Mey en Fally (beille van de Balie bij het de inkomstenbelastingen, samengeschakeld
Hof van beroep te Brussel.)
bij het besluit van 31 juli 1943, en, voor
zoveel als nodig, bij het besluit van de
(1) (2) en (3) Verbr., 14 mei 1957 (A1T.
Yerbr., 1957, blz. 767).
VERBR.,

1959. -
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Regent van 15 januari 1048, 7 van het besluit van 31 juli Hl43 met betrekking tot
de wetten en besluiten betreffencle de nationale crisisbelasting en, voor zoveel als
noc1ig, van artikel 6 van dezelfcle wetten
en besluiten, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 1G januari 1948,
doorclat het hof van beroep, na vastgesteld te hebben clat de litigieuze aangifte
voorzien is van de datum 14 februari 1H48
en een vorige, 24 september 10'47 gedagtekende aangifte vervangt, lleslist dat de
aclministratie ten onrechte de beweerclelijk te late inc1iening van de aangifte doet
gelden om na cle sluiting van het clienstjaar een door haar begaan verzuim te herstellen, en gelast da t een som van
105.588 frank nit de belastbare basis van
de litigieuze aanslag zal worden gesloten,
oncler aanvoering : n) da t men moet beden ken dat de belangrijke wijzigingen c1ie
bij de wet van 20 augustus 1947 in het
belastingregime aangebracht zijn het gellruiken van nienwe aangifteformulieren
noc1ig gemaakt hebben, waarvan de administratie niet voorzien was op het tijclstip
clat dee belastingplichtigen wettelijk gehouclen waren tot het inclienen van hun
aangiftc"; b) dnt het ontbreken van aangifteformulieren een geval van overmncht
uitmnakt waarcloor het de aclministrntie
onmogelijk wordt zich on c1e termijn van
vijftien dagen na de goedkeuring van de
b1~ lans te beroepen om een aangifte als te
laat ingecliencl aan te zien; c) clat van belang ontbloot is het feit dat een eerste
aangifte op een in onllruik geraakt formulier te Jaat zou zijn ingecliencl, vermits cle
administratie zelf die aangifte voor ongedaan gehouden heeft door de belastingplichtige te verzoeken de aangifte op een
nieuw formulier over te doen; dan wanneer de nclministratie in llaar conclusies
v·66r het hof van beroep de te late indiening van de op 24 september 1947 gedane
aangifte waarvan het bestreden arrest het
bestaan vaststelt, lleeft doen gelclen; clan
wanneer, aangezien de verwerencle vennootschap, naar luid van artikel G4, pnragraaf 1, van de samengeschakelcle wetten,
verplicht was v66r 18 juni Hl47 het httar
op 12 juni 19±7 door de aclministratie toegezonden aangifteformulier zoals het v66r
de inwerkingtrecling van de wet van
20 augustus 1H47 bestoncl, in te vullen, er
geen sprake kan wezen van een geval van
overmacht waarcloor het de aclministratie
onmogelijk wercl de in artikel 54, paragraaf 1 voorgeschreven datum in te roepen o1-d. de op 24 september 1!117 ingec1ienc1e aangifte over het dienstjaar 1047
als te laat ing·ec1iend te beschouwen; clan
vvanneer het te laa t indienen van cle aangifte gelijkstaat met het ontbreken van
aang'ifte en clit voor de aclministratie llet
recllt met zich brengt oyer te gaan tot de
navorclering van rechten in de buitenge-

wone termijn, llepaald bij artikel 74 van
de samengesehakelde wetten; clan wanneer de administratie, door ov 7 fellrnari
1948 de verwerencle Yennootschap een formulier toe te zenden dat aangepast was
a an het door cle wet yan 20 augustus J 947
ingevoercl bebstingregime, door llet nietterugzenden nm de aangifte in cle verleencle termijn nkt afgezien ha<l Tan llet
onllerroepelijk recllt clat zij Yerkreeg cloor
het ingaan van de bnitengewone annslagtermijn; dan wanneer llet hof van beroep
niet voldaan heeft aan de verplichting clie
het had yast te stellen cla t de tweecle aangifte binnen de toegekencle termijn ingecliencl was geworden :
Overwegencle dat het bestreden arrest,
om te beslissen <lat de aclministratie, ten
einde cle toepassing ter zake van artikel 74
van de samengeschakelcle wetten te rechtvaarcligen, ten onrechte het te laat indienen van de door verweerster geclane aangifte doet gelclen, hierop steunt clat de
aangifte, cUe voorzien is van de datum
« 14 februari 1948 ll niet v·66r deze datum
is kunnen opgemaakt worclen wegens overmacht opleveremle omstandigheden, en
hierop dat « van belang· ontbloot is het
feit dat een eerste aangifte op een in onbruik geraakt formulier te laat zou zijn
ingediend, vermits de administratie zelf
die aangifte voor ongeclaan gehouden
heeft ... ll;
Overwegende da t, gezien !let karakter
van openbare orde van de termijn waarin
de in artikel 54 van de samengeschakelcle
wetten omschreven aang'ifte client te worden geclaan, een te laa t ingediende aangifte ten aanzien van de toe1mssing van
artikel 74 van die wetten met het niet
do en van aangifte gelijkstaa t ;
Overwegende clat, behoudens overmacht,
<loor het bestreden arrest ten cleze niet
vastgesteld wat de eerste aangifte betreft,
de administratie door verstrijking yan de
termijn waarin de aangifte client te geschieden het recht verkrijgt de aanslag in
de buitengewone termijn te vestigen, van
welk recht zij niet kan afzien;
Overwegende derhalve dat het bestreden arrest, door te laten gelclen dat de
door verweerster gedane aangifte niet te
laat is geschied, zelfs indien de eerste
aangifte te laat ingediend wercl, het clispositief niet wettelijk gerechtvaarcligd
heeft;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen
arrest; beveelt clat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigcle beslissing; veroorcleelt
verweerster tot de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroe]) te Brussel.
7 october 1958. - 26 kamer. - Voo1·zitter H. Giroul, raaclsheer waarnemenc1
vo~rzitter. - VeTslaggeveT, H. Anciaux

-115Henry de Faveaux. - Gelijlcl·ztirlende conclitsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
Pleiters, HH. Van Leynseele en A.
Rouse (deze van de Balie bij het Hof van
beroep te Gent.)
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KAMER. -

7 october 1953

1° INKOMSTEJNBELASTINGEN. - AANSLAGBILUT. - BEWIJS YAN HET ZENDEN AAN
DE BELASTINGSCHULDIGE. - GEMEENRECHTELI.J:KE WIJZEN VAN BEWI.JSLEVERING, ZELFS ZO
DIE :ZENDING BIJ TER POST AANGETEKEND
SCHRIJ"VEN MOET GESCHIEDEN.
2° BINDENDE BEJOORDELING DOOR
DE RECHTER OVER DE GROND. ~
DIRECTE JJELAS'l'INGEN. - FEITELIJKE VERJ>IOEDENS. - l\1AA'l' WAARIN ZIJ BEWIJSKRACHTIG ZIJ"N. - SOEVEREINE JJEOORDELING.
1° Het bewiis van het :zenden aan 1le be-

lasUngplicl~"tige vwn het aanslagbiljet
ma.q wonlen b·iJgeb7'acht rloo1· de gemeenrechtelijlce w·ij:zen van bewijsleve7·in,qen, zelts wannee1· de :zencling b'ij
te1· post aangetelcend sclw·ijven moet
geschieflen (1).
2° De beoonleling van de maat Wftewin
feUeUjlce vermoedens bew·ijslcmchtig
zi:in behoort tot de soevere1:ne rnacht van
de 1·echtrw over de gmn1l (2).

(NOE, 'l'. BELGISCHE STAAT,
:HINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 11 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1349 tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek, GO en 61, paragraaf 3, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengeschakeld bij het besluit
van de Regent van 15 januari 1948, 35 en
volgende van het koninklijk besluit van
22 september 1937, 4 van het koninklijk
besluit van 28 augustus 1926, gewijzigd
door artikel 11 van het koninklijk besluit
van 22 augustus 1934, doordat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat het
(1) Raadpl. « Les reclamations en matiere
d'impots sur les revenus >>, rede uitgesproken
op de openingszitting van het Hof op 1 september 1958, blz. 30 en de noot 6.
(2) Verbr., 3 mei 1!155 (A1·1·. Ve,·b,·., 1955,
blz. 730); verge!. verbr ., 24 juni 1957 (ibid.,
1957, blz. 908).

llewijs van het toezenden van de aanslagbiljetten door de aclministratie mag geleverd worden door midclel van vermoedens, dan wanneer dit llewijs niet als geleverd valt aan te zien clan indien de administratie het bulletin van verzending
van het aangetekend omslag hetwelk het
aanslagbiljet bevatte overlegt.
Overwegencle dat uit geen enkele van
de in het middel aangeduicle wetsbepalingen blijkt dat, in geval van betwisting,
het bewijs van het zenden van het aanslagbiljet, al moest cUt ook geschieden bij
ter post aangetekend scllrijven llij toepassing van artikel 4 van het koninklijk
besluit van 28 augustus 1926, gewijzigtl
door artikel 11 van het koninklijk besluit
nr 4 van 22 augustus 1934, volgens een bijzonclere wijze van bewijslevering client te
worden bijgebracht; dat derhalve deze
zencUng, cUe een materieel feit is, mag
bewezen worden door alle gemeenrechtelijke wijzen van bewijslevering, met inllegrip van de feitelijke vermoedens;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gorndwet, 1349 tot 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 60 en 61, paragraaf 3, van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 15 januari 1948, doordat
het bestreden arrest ten onrechte beslist
heeft dat het argument dat de administratie ingeroepen heeft ten bewijze van de
werkelijkheid van llet zenden van het
litigieuze aanslagbiljet, - te weten het
ontvangen door aanlegger in cassatie van
andere aanslagbiljetten een genoegzaam vermoeden opleverde, dan wanneer
het aangevoerd feit niet voldoet aan het
voorschrift van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetlloek :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet als vermoedens het enkel in het mid.
del aangehaald feit inroept, doch tevens
de feiten en omstandigheden dat de aanslag in de s)leciale llelasting gevestigd is
op dezelfde elementen als cle aanslag in
de gewone belastingen, dat hij op dezelfde datum op het kohier is gebracht,
dat hij, naar de eensluidende afschriften, van dezelfde verzenclingsdatum voorzien is, en eindelijk dat het een vaststaande praktijk is dat de mecanisaiiedienst alle voor een zelfde belastingschuldige bestemcle aanslagbiljetten onder een
zelfde omslag verzendt, zonder acht te
slaan op de materie van de belastingen
waartoe zij betrekkelijk zijn;
Overwegende dat de wet de feitelijke
vermoedens aan het oordeel en het beleid
van de magistraat overlaat en dat de
maat waarin zij bewijskraehtig zijn in de
soevereine beoordeling van .de rechter
over de groncl ligt; dat het hof van be-
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roep zijn overtuiging dienvolgens wettelijk heeft kunnen steunen op de bewijselementen waarop het wijst en waaraan
het de waarde van gewichtige, bepaalde
en overeenstemmende vermoedens toekende;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit cle
schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1g20 en 1g22 van hot Burgerlijk Wetboek, 7 tot 12 van de wet van
6 september 1895, doordat hot bestreden
arrest geen antwoord vcrstrell:t heeft op
het middel, door aanleggcr in cassatie bij
conclnsies opgeworpen, waar<loor hij deed
gelclen dat de door de aclministratie in
aanmerking genomen rcdenering geen
vermoeden kon opleveren :
Overwegende dat het micldel hetwclk op
een niet-beantwoorclen van de conclusies
van aanlegger gesteuncl is, enkel ontvankelijk is in zover schencling van artikel 97
van cle Grondwet ernan ten grondslag
ligt;
Overwegencle dat aanlegger zich ertoe
beperkt heeft bij conclusies te verklaren
cc clat de redenering van cle directeur der
belastingen, volgens welke het een dagelijkse praktijk is dat aile aanslngbiljetten betreffende cle op iclentieke clementon
gevestigde belastingen onder een zelfde
omslag worden gezonclcn, zelfs geen vermoeden nitmaakt ll;
Overwegende dat het llestreden arrest
deze vcrklaring noodzakelijkerwijze tegengesproken, en dienvolgens beantwoorcl
heeft door de vaststaande praktijk van de
administratie als vermoeden te laten gelden;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
7 october 1958. - 28 kamer. - Voo1'zitter en ve1·slag{fever, H. Giroul, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Gel'iilclnidenae conclnsie, H. Depelchin, advocaat-generaal. - Pleite1·, H. Van Leynseele.
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9 october 1958

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. -

(1)
Hr5-5,
(2)
1955,

Verbr., 28 october 19M (A1'1', T'e•·b,·.,
biz. 124) en de noot 2.
Verbr., 21 maart 1955 (Bull. en PASIC.,
I, 826); 27 juni 1958 (ibid., 1958, I, 1209).

TEGENSTRIJDIGE

REDENEN.

-

GEBREK

AAN·

REDENEN.

2°

GEREOHTSKOSTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. GEDING IN CAflSATIE, BESTREDEN BESLISSlNG VERBROKEN. VEROORDELING VAN DE VER'i:VEERDER TO'l' DE 'KOSTEN. ~
KOSTEN DEZE VAN DE UI'l'GIF1'E VAN DE BESTRIDDEN BESL!SSING NIET BEGRIJPENDE WANNIGER DE AANLEGGER Dl!G UITGII<'TE Nl!GT HEEFT
1\iOETEN LIOHTEN, NOCH DEZE BETTIEFFENDE ANDERE S'1'UKKEN DIE DE AANLEGGER NIET TOT
STAVJNG VAN ZIJN VOORZIENING INROEP'l'.

go

GEREOHTSKOSTEN. Duno·ERLIJKE
'ZAI(EN. GIGDING IN CASSATIE, VORDERING TO'l' VEROORDELING VAN DE VERWIGERDER.
TOT DE KOSTEN VAN DE VERNIETIGDE BESLISSING, VORDERING GEFORMULEERD IN RET
EXl'LOOT VAN BETEKENING VAN RET VERZOEKSCHRIFT '1'0'1' CASSATIE. HIGT HOF SLAAT.
ER GEEN ACH'l' OP.

1 o Is n1et 1'egelmftf'ig {femot-ivee'l'(l cle beslissin{f fUe op tegenstrijfl'ige reclenen
ste1tnt.
2° In [Jeval van ·inw·ill'i{fin{f vwn een voorz'ien'ing ·in bu•r{ferUjke znken, h;·unnen fle
h;osten ~Vfuwtoe de ·venvee'l'(ler 'in cassaNe vemonleelfl wonlt noch de kosten
begrijpen van de 1t:itrtifte va.n rle ve1'brolcen besHss'ing, wanneer de aanleg{fer
(l'ie 1['it{fifte niet gez.icht lweft mafw het
betekencl afsch'l'ift overgelegcl heeft,
noah fle l"osten blootrJestelrl voor het
overler/{/en vwn andere st1t.lclcen die rle
aanlerf{fer tot stnvin[J van z1jn V001'Zien·ii1[J niet heeft in{feroepen (1).
go Het hof slnat geen acht OtJ cle vonlerht{f
tot ·ve'/'001Ylel-in{f vwn cle ve·rweenler tot
rle lcosten van fle ve1·n·ieU[!cle besUssin[J,
in het ewploot van betelcenin{f van het
ve·rzoe7csch1'1ft tot cassatie geformuleenl (2).
('rHIERNAGANT, T. N. Y. (( ETABLISSEMENTS
JONCKER ET KERRENS ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op cle bestrcclen
sententie, op 16 juni 1956 gewezen door
de werkrechtersraad van beroep te Luik,
kamer voor werklieden;
Over het midclel, afgeleid uit de schencling van de artikclen 1, 1G, 17, 28 van de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, g, ll, 19 en 22 der zelfde wet,
gewijzigd of aangevnld door cle wet van
4 maart 1954, 19ter en 28qmtter in voornoemcle wet van 10 maart 1900 door die
van 4 maart 1954 ingelast, 1 en 3 van het
koninklijk besluit van 9 augustus 1954
Over de vordering tot veroordeling tot de
kosten van de vernietigde beslissing, raadpl.
verbr., 25 mei 1956 (An·. Veru1·., 1956, blz. 805).

-117waarbij voor de ondernemingen van het
textielbedrijf in het gerechtelijk arrondissement Verviers bepnald wordt onder
welke voorwanrde.n het gebrek nan werk
wegens economische oorzaken de uitvoering van de arhcidsovereenkomst schorst,
1134, 1135 en 11G2 van het Burgerlijk Wetbock en 97 van de Gronclwet, doorclat, om
annleggers vordering af te wijzen welke
tot het betalen sterkt van de dagen waar011 in de loop van zijn wettelijke opzeggingstermijn niet gearbeicl werd, werklooshei<l die !mar oorzaak hierin vinclt
dat de verweerster, hij het lletekenen van
de opzegging, onder het door voornoemd
koninklijk lleslnit van 9 augustus 1954
goedgekeurd en gereglementeeni stelsel
van gedceltelijkc werktijd stond of welke
althans het verlcngen nastreeft van cle opzeggingstermijn derwijze dat hij hetzelfde getal dagen met volleclige prestaties
telt als die hegrepen in een termijn van
veertien clagen zo de onderneming met
volle werktijd gearheill had, de bestreden lleslissing, ulhoewel ze nrmneemt dat
de invoering van een stelsel van gedeeltelijke wcrktijcl door de verweerstcr, llesloten wenl llij toc11assing van het koninkli.ik lleslnit van 9 augustus 1954, dat
gezegde invoering slechts de uitvoering
van de oorspronkelijke arlleiclsovereenkomst geschorst heeft zonder haar ontllincling mede te hrengen en dat de verweerster door de lletekening van een opzegging aan de arlleidsovereenkomst een
eincle hecft gemaakt, hiero11 steunt dat
« .. . claar het stelscl van gedeeltelijke
wcrktijd het voorwerp uitmaakt van een
althans tijdelijk contract dat de arbeicler aannemcn of wcigeren mag... gcen
enkele wetsbepaling aan de werkgever
verbiedt een opzcgging te betekenen en te
cloen lopen gedurende ecn tcrmijn van
gecleeltelijke werktijd ... ll dat « .. . geclurencle de opzeggingstermijn, de partijen
dezclfcle verbintenissen en niets clan clezelfcle verbintenissen hebben alsof de opzegging niet lletekend was ll, claar geen
enkele wetsbepaling uitvaarcligt dat het
stelsel van gedeeltelijke werktijcl door de
uitwerking van de betekening van de opzegging ophoudt, de schorsing niet voorschrijft van de termijn geclurencle de dagen werkloosheid die te wijten zijn aan
een betrekking met gecleeltelijke werktijd, of in clit geval de opzeggingstermijn
niet vcrlengt, dan wanneer de invoering
van een stelsel van gedeeltelijke werktijd, krachtens voormeld koninklijk besluit van 9 augustus 195!, noodzakelijkerwijze niet blijkt uit een nieuw contract
tussen de werkgever en de werkman gesloten, doch wel, behalve speciaal akkoorcl van de partijen nopens dit punt, in
onclerha vig geval door de aanlegger bij
conclusies ontkencl en door cle bestreden
beslissing niet vastgestelcl, uit het uitoe-

fenen van een vermogen, eenzijdig aan de
werkgever door de wet voorbehouden, een
der voorwaarden van het oorspronkelijk
gesloten contract te wijzigen zonder dat
het aan de werknemer mogelijk weze de
invoering· van clit regime te weigeren anclers clan met een einde te maken aan zijn
contract in clezelfcle vormen en voorwaarclen also{ het nieuw stelsel niet in voege
gesteld wercl, en dan wanneer in elke
stand van zake (of de in voering van dit
stelsel al clan niet haar oorsprong vindt
in de wet, in de eenzijclige wil van de
werkgever of in de wilsovereenstemming
van de werkgever en van de arbeider) zij,
behalve akkoord van de partijen waarbij
haar een uitgebreidere draagwijdte wor<lt
verleend en waarvan hct bestaan door de
bestreclen beslissing niet vastgesteld
wordt, slechts een schorsing van het oorspronkelijk contract en niet zijn ontbincling meclebrengt en dat, bijgevolg, de
partij die aan het contract een einde wil
maken clit slechts kan - zoals aanlegger
het bij conclusies staancle hielll - in de
voorwaarclen door het oorspronkelijk contract toegelaten, hetzij voor de verweerster mits het geven van een ol)zegging of
vergoecling gelijk aan het overeenstcmmend loon, rekening gehouden met de oorspronl\:elijk overeengekomen arbeidsvoorwaarclen (dit wil in onderha vig geval zeggen met volle werktijcl), en dan wannecr
cle invoering van cen regime van gecleeltelijke werktijcl in alle geval slechts een
gecleeltelijke schorsing met zich brengt
van het oorspronkelijk contract stipt beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk door de
wet voorzien is (te weten tot de verhintenis voor de werkgever de werknemer
met volle werktijcl te doen arbeiden), alle
andere verbintenissen van de werkgever
en correlatieve rcchten van de werknemer
welke uit het oorspronkelijk contract volgen onaangeroerd blijveml (en namelijk
hct door <le arbeicler vcrkregen recht, wegens het sluiten van de arbei<lsovereenkomst, tot een opzegging of vergoeding
gelijk met het overeenkomencl loon, rekening gehouclen met cle oorspronkelijke
overeengekomen
arbeiclsvoorwaarden);
waaruit volgt dat de llestreden beslissing
aan cle invoering van het stelsel van gecleeltelijke werktijcl uitgebreidere uitwerksels heeft erkend dan clie welke haar door
de wet toegekend worden en die strijclig
zijn met het karakter van schorsing van
het contract dat cle bestreden beslissing
aan het betwist stelsel erkent; clat ze aldus de in het middel aangeduide llepalingen heeft geschonden :
Overwegende dat de bestreclen sententie
vaststelt dat cle verweerster, overeelikomstig cle bepalingen van het in het middel
aangeduicl koninklijk besluit, regelmatig
beslist heeft van het regime van volle
werktijcl naar het stelsel van gecleeltelijke
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werktijd over te gaan met afwisselende
werkloosheid;
Overwegende dat de sententie, enerzijds, verklaart dat de gebeurtenissen vermeld door de artikelen 28 tot 2Sqttinqtdes,
het hoofdstuk IIIb,is van de wet van
10 maart 1900 uitmakende, gewijzigd door
die van 4 maart 1954, enkel de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst schorscn en
zi.in ontbinc1ing niet meebrengen;
Ovcrwegende dat de sententie, anderzijds, hierop wijst dat bij gebrek aan
werk wegens economische oorzaken door
artikel 2Sqttater beheerst, de werkgever
nochtans de kens heeft tussen twee oplossingcn : hij kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig doch tijclelijk
en hoogstens gedurende vier weken schorsen, ofwel een regime van gedeeltelijke
werktijd invoeren hetvvelk het voorwerp
uitmaakt van een althans voorlopig contract dat de arbeider mag aannemen of
weigeren; dat, gedurende het stelsel van
gedeeltelijke werktijd, dat het voorwerp
van die tweede oplossing uitmaakt, cc contractuele verbintenissen met de eenstemmigheid van partijen bestaan Jl en dat gedurencle de opzeggingstermijn, in de loop
van het stelsel van gedeeltelijke werktijd
betekend, partijen dczelfde verbintenissen
hebben en niets anders dan dezelfcle verbintenissen als was de opzegging niet betekend geweest;
Ovcrwcgende dat het strijdig is staande
te houden, eensdeels, dat de oorspronkelijke arbeiclsoverecnkomst geschorst en
niet ontbonclen is, en, anderzijds, clat een
nieuw contract, was het zelfs tijdelijk, in
de plaats van het oorspronkelijk contract
gestel<l werd ;
Dat het mid del gegrond is;
Over de kosten :
Overwegenclc dat de aanlegger in ZlJn
1erzoekschrift tot het veroordelen besluit
van de verweerster cc in de kosten van de
voorziening in cassrrtie, daarin de kosten
van de bijgevoegde stukken begrepen Jl ;
Overwegende dat, naar de inventaris
van voormelde stukken, deze namelijk de
bestreden beslissing, in betekend afschrift,
en de uittreksels van minuten cler griffie
zowel van de werkrechtcrsraad als van de
werkrechtersraad van beroep behelzen;
Overwegende dat, cnerzijds, om zijn
voorziening ontvankelijk te maken, de
aanlegger geen uitgifte van de bestreden
sententie heeft moeten lichten;
Dat hij, anderzijds, tot staving van zijn
voorziening geen enkel der andere stukken die er llijgevoegd zijn inroept;
Dat de kosten die betrekking hebben op
het betekencl afschrift van de bestreden
sentcntie en op de uittreksels der minuten
van de grlffie der rechtsmachten ten
gronde geen kosten uitmaken die voor het
geding in cassatie lllootgesteld werden;

Overwegende dat in het exploot van betekening van zijn verzoekschrift de aanlegger bovenc1ien de veroordeling vordert
van de verweerster cc tot cle kosten van de
vernietigde sententie Jl ;
Overwegende nochtans dat het hof geen
acht vermag te slaan op een in het verzoekschrift niet vermelde vraag;
Om die redenen, verbreekt de bestreden
sententie; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt de verweerster tot de kosten van
de eis in cassatie; verwijst de zaak naar
de vVerkrechtcrsraacl nm beroep te Namen, kamer voor werklieden.
9 october 1!l58. -

1" kamer. - VoarzitH. Bareel, raadsheer waarnemend
voarzitter. - Ve1·slaggwve,r, H. Belpaire.
GeUjlclniclencle conclusie, H. Roger
Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal. - Pleite,r, H. Demem'.
te1·,
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HUUR VAN WERK. HUUR VAN DIENSTEN. ~ ARBEIDSOONTRACT. SOHORSING
VAN DE UITVOERING VAN RET CONTRACT WEGENS
SLECHT WEDER. vVAARSCIIUWING YAN DE
WERKGEVER AAN DE WERKMAN, VEREIST OPDAT
RET CONTRACT GESCHORST WEZE. WAARROHUWING NIET VEREIST OPDAT DE SCHORSING
ZOU OPHODDEN \VANNEER IIET SLECHT \VEDEU.
GEDAAN IS.

Zo, l"rnuhtens 1wtikel .'eSter vnn ile wet
vnn 10 nuwrt 1900 op cle m·beiilsovereen Jvomst (artikel 13 van de wet van
4 rnaart 1954), flat flrtarin van het gemeen ·recht nf'w·ijJ.;t, het slecht welle-r
rle 1titvoe1"ing van het contnwt slechts
scha1·st onile'l" rle VOO'I"Waarrle rlat flc
werlonrm verwUt·ipd 1Ve}'(l ilnt M:i Z'ich
n1et nwet aanbiecleu, Is een wanrsch1twin{f ·vnn cle 1De·r7,.·!Je·vor ·voar lwt he,rvntten van het 1.verk niet norUg oznlat,
ot'e'l'eenlcamst1.r! het gemeen recht, het
1·echt vwn cle 1.verkman tot tliitvoe1··in(!
van het cantntct 'in voer1e t·rerle, valgens het gemeen ,recht, zarlra fle tijclelijlce ve·rkincle1·ing wegens het slecht
werle1· venl'Lvijnt (1).

(cc

MUTUELLE DES SYNDIOA'rS TIEUNIS ll,
T. BOZZOLI.)
ARREHT.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 november 1956 in hager be(1) Raadpl.

DE PAGE,

bd. II, urs 606 en 8'l6.

-
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roep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1 en 3 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffencle
de yergoeding der schade voortspruitende
nit ongevallen die zich op cle weg naar of
van het werk voordoen; 1 van de wetten
betreffende de vergoeding van de schade
voortspruitende nit de arbeidsongevallen
bij het koninklijk besluit van 28 september 1\131 samengeschakeld, 1, 28 en 28ter
van de wet van 10 maart 1\JOO op de arbeidsovereenkomst (art. 28ter door de wet
van 4 maart 1\1'54, artikel 13, ingelast),
1148 van het Burgerlijk vVetboek en \l7
van de Grondwet, doon1at al neemt het
in feite aan dat het tussen' verweerder en
zijn werkgever bestaand arbeidscontraet
wegens vorst gesehorst werd en clat verweerder op 6 februari 1956, datum van het
litigieus ongeval, zijn werk nog nict hernomen had, het bestreden vonnis doet gelden « dat, indien bewezen was ... dat verscheidene werklieden reeas op die werkplaats op 6 februari 1956 het werk hervat
hadden, na er zich op aangeboden te hebben, aan appellant niet zou kunnen verweten worden er zich ook op dien datum
aangeboclen te hebben, des te meer daar
hij timmergast is en dat de vorst voor
hem geen volstrekte verhindering uitmaakt zijn werk voort te zetten zoals voor
de metsers ll en doordat on grond van die
redenen voormeld vonnis de overlegging
beveelt van de ongevalaangifte en de verwee.rder doo~· alle rechtsmiddelen, getuigemssen er m begrepen, de volgende feiten toelaat te bewijzen : 1o het werk was
reeds op 6 fellruari op de werf van de
heer Vandist (werkgever) hervat; zo het
werk werd na 6 februari 1956, ondanks de
aanhoudemle vorst, op die werf voorto·ezet; en 3° de verweerder werd door zfin
werkgever uitgenocligd op 7 februari 1956
het werk te hernemen, dan wanneer de
gem;J?merde feiten ni~t van aard zijn te
bewiJzen dat de schorsmg van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, wat de
verweerder aangaat, on 6 februari 1\156
een einde had genomen~ en dan wanneer
bij gebrek aan contractuele verbintenis
voor de verweerder zich op de gewone
plaats, waar het werk uitgevoerd worclt
aan te bieden vooraleer zijn werkgeve~
hem gewaarschuwd had van het ophomlen
der oorzaak van schorsing en uitgenocligd
had het v;erk te hernemen, het litigieus
ongeval met als cen ongcval dat zich op
de weg naar of van het werk voordeed
kan aangezien worden, in de zin van de
wetsbepalingen, welke de materie beheersen:
Overwegende dat uit de va.ststellingen
van het llestreden vonnis blijkt dat het
contract van dienstverhuring, dat de ver-

weerder in hoedanigheid van werkman
aan de aannemer Vandist 1erboncl, weg~m; vorst geschorst werd; dat verweercler
z1ch. spontaan op 6 februari 1956 op de
werf van cle onderneming aanbood om het
werk te hervatten; dat dezclfde dag van
de werf terugkomencl, de verweerder een
val deed waarllij hij een onllekwaamheicl
tot arbeid opliep; dat de vordering er toe
strekt de verg·oeding te bekomen, die voor
het ver12oeden van de schade voortspruitende mt de ongevallen die zich voordoen
op de wcg van en naar de arlleid voorzien
zijn, daar cle verweerder beweert en aanbiellt te bewijzen dat verscheidene arbeiders op de dag van het ongeval op de
werf tewerkgesteld waren en dat de werkgever hem aangeboden had het werk op
7 _februari 1956 te hervatten; dat het vonms de verweerder tot het levcren van dit
bewijs toeliet;
Overwegencle dat, naar het gemeen
recht, de verhinclering die uit de overmacht van tijdelijk karakter voortvloeit
van rechtswege de uitvoering clcr rechten
en ver~intenissen van partijen in een werlerkeng contract schorst · dat wanneer
de verhinclering verdwijn( cle 'uitvoering
van het contract onnieuw van rechtswege
in voege treedt;
Overwegende clat dit principe zijn bevestiging vindt in de bepaling van artikel 28, lid 1, van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst onder de
enkele uitzondering voorzien 'bij artikel 2Ste·r, in deze wet door artikel 13 van
de wet Yan 4 nmart Ul54 ingelast die
slechts de uitvoering van het contra~t bij
slecht weder schorst onder de voorwaarde
dat de werkman verwittigtl werd dat hij
zich niet moet aanbieden;
Overwegendc dat de wet geen waarschuwing van de werkgever voorziet voor
het hervatten van het werk wanneer het
slecht weder gedaan is; clat de uitzonderlijke bepaling van artikel 28ter ten voordel~ van de werkmnn genomen, bij analogle .tot dit geval niet lmn uitgebreill
worden; dat, bijge1olg, het recht van de
werkman tot uitvoering van het contract,
volgens het gemeen recht weer in voege
treedt zoclra de tijclelijke verhindering
wegens het slecht weder venlwijnt;
Overwegende dat de vaststelling van het
v~rdwijnen van clergelijke verhindering
bmnen de soevereine beoonlelingsmacht
van de rechter over de groncl valt;
Overwegende mitsdien, dat het bestreden vonnis, zomler de in het middel aangeduide wetsbevalingen te schenden, heeft
kunnen bescllouwen dat << intlicn bewezen
was dat verscheidene werklieden het werk
op 6 februari 1956 op de werf hervat badden, na er zich OJ) aangeboden te hebben,
aan appelant (verweertler) niet zou kunnen verweten worden er zich ook on die
datum aangeboden te hebben ll, daardoor
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schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 48 en 74 van de bij koninklijk
besluit van G september 1921 samengescllakeldc wctten op het herstel der oorlogsschade en 22G2 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis
eiser's vorclering strekkencle tot terugbetaling van ten onrcchte uitgekeerde interesten op oorlogsschaclevcrgoeclingen verjaartl verklaard heeft na twec jaar te rekenen nmaf de eindbeslissing over de eis
tot herstel, zonder te beweren clat die
vorclering op een vervallenverklaring wegens beclrog zou gesteund zijn dan wanneer voormelcl artikel 74 slechts het geval
vom·zict waarin een geteisterde, wcgens
beclrog, van zijn vergoeding vervallen verklaarcl werd, terwijl de terugvordering
van sommen, die zoncler bedrog ten onrechte bekomen werden, in voormeld artikel 48 voorzien wordt en, bij gcbreke
van andcrsluidencle wettekst, aan de clcrtigj arige verj a ring van artikel 22G2 van
het Burgerlijk Wetboek onderworpen is :
Overwegende dat artikel 74 van de wetten op het herstel van schacle voortspruitendc uit oorlogsfeiten, smnengeschakeld
bij koninklijk beslnit van G september
1921, een uitzonderlijke verjaring invoert
welkc enkel de eis betreft tot terugvordering van hct onverschulcligcle, die gesteund is op cle vervallcnverklaring, wegens bedrog, van het recht op vergocding;
Overwegende dat uit het bestreden
vonnis blijkt dat de vordering van aanlegger tegen verweerders en hun rechtsvoorganger strekte, niet tot terugvorclering
van geldsommen op grond van een vervallenverklaring van hun rccht op vergoecling, doch tot terugvorclcring van de
ten onrechte bij vergissing betaalcle intcresten op tlefinitief toegekende vergoedingen wegens oorlogsschade;
Overwegende tlat tleze vordering gegrond is op artikel 48 van bovengemclde
wetten en, bij gebrek nan een wetsbepaling waarbij een bijzondere termijn voorzien wordt, onderworpen is aan de gewone tcrmijn van vei·jaring bepaald bij
artikel 22G2 van het Bnrgerlijk Wetboek;
Overwegcnde clat door tle eis verjaarcl
tc vcrklaren om reclen clat op de dag van
de claging en cle terugvordcring meer clan
twee jaar verlopen was seclert de datum
van de eindbeslissing over de eis tot herstel, het llestrcden vonnis de in het middel aangecluidc wetsbepalingen geschonden heeft;
Dat het micldel gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van de

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 januari 1943 in laatste aanleg gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (2);
Over het eerstc middel, afgeleid uit de

(1) Verbr., 20 september 1945 (Ar1·. Yerbr.,
1945, blz. 206).
(2) De voorziening werd ingediend op 2 mei
1957.

bedoelend dat verweerder ten opzichte van
zijn werkgever, zich op het arbeidscontract mocht beroepen, en bijgevolg, dat
hij op het ogenblik van het ongeval op de
weg van en naar het werk was ;
Dat het mic1del naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
9 october 1958. - 1 6 kamer. - TToorzitter, H. Bareel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslnggeve1', H. Anciaux
Henry de Faveaux. - GeUjlclwiclencle conolusie, H. Roger Janssens de Bisthoven,
eerste advocaat-generaal.
Pleite1'S,

HH. Demeur en Pirson.

1"

KAMER. -

10 october 1953

1 o OORLOGSSOHADE (1914-19-18). -

Ers
VAN DE STAAT TOT 'l'ERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGDE INTERESTEN. - UITZONDERLIJKE VER.JARING VAN AR'l'IKEL 74 VAN DE SAlHENGESCHAKELDE WETTEN ZONDER TOEPASSING.
2° VERBINTFJNISSEN. VERBIN'l'ENIS
ZICH TOT DE BETALING VAN EEN SOJYI GELD BEPALENDE. - NIET TIJDIGE UITVOERING, SCHADE EN IN'l'ERESTEN. - 0GENBLIK VANAF
HE'l'WELK ZE VERSCHULDIGD ZIJN.
1° De nUzonclerlijlce verjwr·ing ·in.rwvoe1'Cl

floor (/!J'tUcel 74 vnn cle wetten op het
herstel vnn schacle voo1·tszwu:itencle tt'it
oorlogsjeiten, voor cle eis tot te·nt{/1!01'clering op rtroncl vnn cle ve1·vnllenverlclct1'ing, weqens beclror1, vwn het recht op
ve1·goecUnu, ·is zoncler toepnssin{f op een
e·is tot tenl(fVOnle·ri:nrf vnn ann cle qeteistercle ten onrechte betanlcle ·inte1'esten (1). (Samengeschakelde wetten
van G september 1928, art. 48 en 74;
wet van 14 april 1933, art. 2.)

2° De schcule en interesten voortvloeiencle
1tU het n·iet tijcUy 1titvoeren vnn een
ve·rbintenis cUe zich tot cle betctl-in{f van
een som gelcl bepaalt z·ijn slechts versch·nlcUycl te rekenen vnn cle a.nnmnnin{J
om te betnlen, behnlve zo cle wet ze
van ·rechtswe{fe cloet lopen. (Burg.
Wetb., art. 1153.)
(BELGISCHE
T.

STAA'l'J

1YIINISTER

VAN

JtiNANCIENJ

\'AN IIAUW EN LITISCONSORTEN.)
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Grondwet en 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, gewijzigd bij artikel 6 van de
wet van 1 mei 1913, doordat het bestreden vonnis de Staat veroordeelt tot betaling van de wettelijke interesten op een
som van 2.171 fr. 30 vanaf 23 october 1933
tot 30 maart 1936, zonder het bestaan van
een aan eiser gedane aamnaning vast te
stellen, doch integendeel door zich ertoe
te bepalen te zeggen dat op eerst genoemde datum, eiser de vergoeding in specie
heeft verkozen en dan wanneer dez~~
keuze niet met een aanmaning kan worden gelijk gesteld :
Overwegende dat verweerders - aanleggers op tegenspraak - namelijk de betaling vorderden van wettelijke interesten o p een bedr ag van 2 .171 fr. 30, interesten die, volgens hen, vanaf 1 jannari
1920 dienllen te worden berekend « daar
het gaat om een vergoeding tot herstel Jl;
Overwegende dat het bestreden vonnis
erop wijst dat cUe vergoeding niet toegekent1 werd op grond van de wetten betreffende de oorlogsschade, <loch op grond
van de wetten van 24 jnli 1921 en 10 april
1923 op de ongewilde buitenbezitstelling
van titels aan toonders, wetten die geen
bepaling vergelijkbaar met cUe van artikel 50 van de wetten betreffende de oorlogsschade bevatten;
Dat het beslist dat, in die voorwaarden
de algemene beginselen dienen toegepast
te worden, en er alleen interesten kunnen
in rekening gebracht worden vanaf 23 october 1933, datum waarop aanlegger aan
verweerders « op bepaalde wijze liet weten dat hij de schade cUe zc geleden hadden verkoos in specHln te vergoeden Jl;
Overwegende dat, krachtens artikel1153
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd.
bij artikel 6 van de wet van 1 mei 1913,
in de verbintenissen, welke zich tot betaling van een zekere som bepalen, de
schade en interesten, voortvloeiende nit
het niet tijdig nitvoeren verschnldigd zijn
te rekenen van de dag cler aanmaning om
te betalen, behalve in het geval - vreemcl
aan de onderhavige zaak - waarin de
wet ze van rechtswege cloet lopen;
Overwegencle dat, door aanlegger tot
het betalen van gezegde wettelijke interesten te veroordelen, zonder het voorhanden zijn van dergelijke aanmaning
vast te stellen, het bestreden vonnis voormeld artikel 1153 geschonden heeft;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, machtigt voor zoveel
als nodig verweerster, echtgenote Sterckmans, om in onderhavige aanleg in rechte
op te treden; verbreekt het bestreclen
vonnis behalve in zover het nitspraak
doende op de tegeneis, beslist dat het bedrag welk door de Staat aan verweerders
kan versclmlcUgd zijn, hoogstens in hoofdsom 2.171 fr. 30 beloopt; beveelt dat van

onderhavig arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt verweerders tot de kosten; verwijst de aldns
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, zetelende in
laatste aanleg.
10 october 1958. - 1" kamer. - Voo1·zitteT, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend vom·zitter.
Ve1·slnggever,
H. Louveanx. - Gel'iilcluddende concl·usie, H. Paul Mahanx, 'advocaat-generaal.
- PleUe1·, H. Van Leynseele.
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10 october 1958

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITFJN
OVEREENKOMST ONTSTAAN). - ONGEVAL PLAATS GRIJPENDE, BIJ MIS'l'IG WEER_.
'l'IJDENS HET OVERSTEKEN VAN EEN ONBEWAAKTE OVERWEG VAN JDEN SPOORWEG. -BESLISSING DE EXPLOITANT VAN DE SPOORWEG VAN
ALLE VERAN'l'WOORDELIJKHEID ONTLASTENDE.
BESLISSING HIEROP GE::tHOND DA'l' DIE EXPLOITAN'l' SLEOHTS IN 'L'WEE BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN GEHOUDEN IS BIJZONDERE MAATREGELEN TE 'l'REFFEN BIJ DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN. 0NWETTIGHEID.

Is onwettig cle beslissing cUe de emploUnnt
vwn fle spoonveg vun nlle vernntwoorcleUjlche'ifl ontlnst in een ongevctl dnt
plncttsgreep bij m.isti.g weer U:i dens hot
overstelcen vun eon on be·wna.lcte overweg, om de ·reden dnt een emploUant
slechts gehonden lam wonlen b'ijzondere
voo·rzo1·gnwnt·regelen te treffen bij een
onbewcwlcte ove1·weg .ozo het behoml vwn
cle ove·rweg ~vegens het belung van cle
bctan al te gevctaTlijlc bUjkt ot zo de
ovenveg zo is clnt het zicht op fle a.anbollencle trein door cen hi.nclern·is belemmenl wo1·clt. (Burg. Wetb., art. 1382

en 1383.)
(LEYMAN EN N.V. << NOORDSTAR EN BOERHAAVE )),
'l'. NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGISOHE
SPOORWEGEN.)

ARREST.

H]J'J' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 jannari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1382, 1383 en 138-!
van het Burgerlijk vVet!Joek, doordat het
bestreden arrest aan de voorrnng toekomencl aan het verkeer op de spoorwegen
een clusdanige nitbreiding geeft, clat het
aanneemt clat verweerster nlleen voorzor-

-
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gen voor de veiligheld der derden client
te nemen wanneer het lJell')Uli van een
onbewaakte overweg al te gevaarlijk
blijkt of wanneer cle overweg zo is dat
het zicht op de aanbollencle trein door
een hindernis belemmerd is, zonder na te
gaan of, gdct op de mist die lteerste en
die door verweerster nitdrukkelijk en
door ltet arrest impliciet werd erkencl,
zulks geen voorzorgen vanwege de bestuurder vergde, zodat cleze, ondanks
zijn voorrang, aan zijn verplichtingen
van voorzorg of voorzichtigheicl was tekortgebleven :
Overwegende lint, uitsprank doende
over de bij hem aanhangig gemaakte vordering tot schaclevergoeding, de rechter
onderzocht heeft in hoeverre hetzij de
bestuurder van de vrachtwagen, aangestelde van tweecle aanlegger, hetzij verweerster aansprakelijk waren voor de
gevolgen van het ongeval dat plaats greep
tijdens het oversteken door de vrnehtwagen van een onbewaakte overweg bij het
naderen van een trein;
Overwegemle dat, op grond van de beschouwing << dat, gelet op de aan het verkeer op de ijzerweg toekomende voorrang, het aan de weggebruikers behoort
geen onbewaakte overwegen op te rijden
zonder de voorzorgen te nemen, die, gelet
op de heersencle weersomstamligheden,
gepast zijn ll, hij ten laste van cle bestuurder van de vraehtwagen de font
weerhoudt bedoelde onbewaakte overweg
zonder enige voorzorg te zijn opgereden,
hoewel « de zichtbaarheid reelis bij zijn
vertrek op een tiental meters door de mist
beperkt was ll;
Overwegende dat, om de verweerster
van alle vernntwoordelijkheid te ontlnsten, de rechter, die aanneemt dat de voorrang van de ov sporen rijdende voertuigen de exploitant niet outlast van alle
verplichting voorzorgsmaatregelen te treffen in verband met het gevaar dat nit het
gebruik van onbewaakte overwegen ontstaat, nochtans oor<leelt dat, in onderhaYig geval, de omstandigheden niet van
aard waren om verweerster te verplichten bijzondere voorzorgsmaatregelen te
treffen en die beslissing gronclt op de beschouwing « dat de verantwoordelijkheid
van de Nationale Maatschappij der Belgiselle spoorwegen enkel in het gedrang
wonlt gebracht wanneer, wegens het belang van de baan, het behoud van een
onbewaakte overweg al te gevaarlijk
blijkt of wanneer cle overweg zo is dat
het zicht op lie aanbollemle trein door een
hindernis belemmerd wordt ll;
Overwegende dat de rechter aldus zijn
beslissing gegrond heeft op een algemene
regel Yolgens welke de exvloitant van de
spoorwegen slechts in twee door hem
aangeduicle omstancligheden zou gehouclen

zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen te
treffen in verband met de overgang van
onbewaakte overwegen door de spoorrijtuigen;
Overwegende dat dergelijke algemene
regel steun Yindt noch in de wetten noch
in de reglementaire bepalingen;
Dat het bestreden arrest derhalve het
in het middel bedoeld artikel 1382 van het
Bmgerlijk Wetboek geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
10 october 1958. - 16 kamer. - Voorz'itter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend Yoorzitter.
Ve·rslaggever,
H. van Beirs. - GeMjlcltt·iclende concl·nsie,
H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. Ple'iters, HH. Van Leynseele en Pirson.

le

KAMER. -
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BURGENIEES'l'ER. -

AmnNISTRATIEVE POLITlE.
HOOFDPOLITIECO:WIMISSARlS,
TAAK DIE HEM KAN OPGEDRAGEN 'WORDEN.

Zo cle Imr.rtemeester zij11 machten vnn ctclm·in·ist'}'(ttie·ve polit·ie awn cle hoofclpoMtlecornmissa1'is geheel of ten dele niet lcan
ove'}'(lrngen, ·is het hem dnnrentegen niet
ve1·boflen nan cUe 1Wlitieo.fflcier opclracht
te geven om, onder zijn. ge::atg, de gewone maatreoelen van aflminist1'((.tieve
pol·itie, zonls rle ti;icleUjlce 1Jewn7C'ing van
een eigenclom te treffen (1). (Gemeente-

wet, art. 90, 12G en 127.)
(STAD GENT, 7'. FRANSEN.)
ARRESl'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juni 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Gent (2);
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schemling nm de artikelen 90, zoals gewijzigcl door artikel 18 Yan de wet van
30 december 1887, 126 en 127 van de gemeentewet, 1382 en 1383 Yan het Burgerlijk
Wetboek, 97 en 107 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van bet beroepen vonnis, beslist dat
(1) Raadpl. Repert. prat. cl1·. belge, yo Com11Mme, nrs

1095, 1098, 1100, 1149, 1971, 1978 en

1979.
(2)

PASIC.,

1958, II, 93.
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eiseres aansprakelijk is voor de schade
opgelopen door verweerder ten gevolge
van de bomaanslag van 19 augustus 1948
op zijn huis, om reden dat eiseres : << tevergeefs aanvoert dat, waar de hoofdpolitiecommissaris de besproken opdracht
heeft aangenomen, hij de perken van zijn
bevoegdheid te buiten is gegaan; dat gewis de bijzondere bewaking van het huis
van verweerder een preventieve maatregel
van louter administratieve aard was; dat,
principieel, alleen de burgemeester bevoegd is om administratieve maatregelen
te bevelen; dat echter rekening client gehouden met het feit dat, in een belangrijke stad zoals Gent, het totaal onmogelijk is dat de gewone maatregelen van
administratieve politie door de burgemeester in persoon of op zijn speciaal bevel zouden zijn getroffen; dat de hoofdpolitiecommissaris ondersteld moet worden opdracht te hebben gekregen, om de
gewone maatregelen zoals de tijdelijke
bewaking van een eigenclom te bevelen ll;
dan wanneer eiseres slechts verantwoordelijk is voor de foutieve uitvoering van
de aan de politieagenten door de hoofdcommissaris g·egeven opdracht voor zover
deze opdracht door de hoofdpolitiecommissaris binnen de perken van de hem
door eiseres toegekende bevoegdheden gegeven werd : het, in zake te nemen maatregelen van administratieve politic, geenszins behoorde tot de bevoegdheid van de
hoofdpolitiecommissaris in opdracht van
de procureur des konings, de bewaking
van het kwestieuze huis te bevelen, en
deze te nemen maatregel van administratieve pilotie enkel in de bevoegdheid valt
van de Jmrgemeester; de onderstelling dat
de hoofdpolitiecommissaris in een belangrijke stud van de burgemeester opdracht
heeft gekregen om alle gewone maatregelen van administratieve volitie voor rekening van eiseres te bevelen tegen de gemeentewet indruist, die deze macht · enkel
aan de lmrgemeester toekent met mogelijkheid van delegatie ann een schepen,
terwijl eiseres in onc1erhavig geval eveneens alle delegatie formeel ontkende,
doordat het bestreden arrest eiseres verantwoordelijk verklaart voor de kwestieuze schade, dan wanneer deze veroorzaakt werd ter gelegenl1eid ener opdracht
gegeven door . <1e hoofdpolitiecommissaris
maar vallend lmiten zijn bevoegdheid,
hetgeen de verantwoonlelijkheid van eiseres uitsluit, en alzo de in het middel aangehaalde wetsbeschikkingen geschonden
heeft:
Overwegende dat zo het bestreden arrest erop wijst dat principieel de burgemeester aileen llevoegd is om maatregelen
van administratieve politie te nemen, het
niettemin, steunend op de omstandigheden welke het aanduidt beslist dat ten

deze de hoofdpolitiecommissaris van de
burgemeester de opdracht ontvangen had
om gewone politiemaatregelen, zoals de
tijdelijke bewaking van een eigendom, te
treffen;
Overwegende dat het arrest geen van
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen geschonden heeft, naardien het
feit dat de lmrgemeester de hoofdpolitiecommissaris het initiatief laat om de gewone en dagelijkse maatregelen van administratieve politie te nemen geenszins
indruist tegen de toezichtsmacht van de
burgemeester over de plaatselijke politie
(art. 90 van de gemeentewet) noch tegen
zijn gezag over de 11olitiecommissarissen
die met de uitvoering van de plaatselijke
politiereglementen belast zijn (art. 127
van evengemelde wet);
Dat dit feit geen delegatie van machten
van de burgemeester uitmaakt - welke
de verkrijger ervan aan het gezag en het
toezicht van de burgemeester onttrekt en
clienvolgens enkel ten gunste van de schepenen kan plaats l1ebhen - doch een taak
welke de machten van degene die ze opdraagt onverminclerd laat;
Overwegende dat het middel derhalve
niet kan ingewilligd worden;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en, voor zoveel als nodig, 90,
zoals gewijzigd door artikel 18 van de
wet van 30 december 1887, 126 en 127 van
cle gemeentewet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, en 107 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, het heroepen vonnis bevestigend, beslist dat eiseres
verantwoordelijk is voor de schade opgelopen door verweerder, namelijk om reden clat eiseres aan politieagent Boone
een clisciplinaire straf heeft opgelegd wegens de slechte uitvoering van de hewakingsdienst hem opgelegcl door de hoofdpolitiecommissaris, waaruit het bestreden arrest afieidt clat eiseres llewust
was van de regehnatigheid en rechtmatigheicl van clie opdracht, dan wanneer het
aangehaalde feit in zich zelf niet van
aard is de aansprakelijkheid van eiseres
te rechtvaardigen; dat men zich vergeefs
afvraagt of het arrest hierdoor heeft willen doen blijken clat eiseres in onderhavig
geval de kwestieuze opdracht zou !Jekrachtigd hehhen, ofwel dat eiseres kennis had van een algemene delegatie, die
de rechtmatigheid van onderhavige opdracht, zonder enige hekrachtiging, inhield, doordat het bestreden arrest, waar
het eiseres verantwoorclelijk stelt om beweegredenen die dullbelzinnig, cluister en
tegensprekelijk zijn, hetgeen gelijkstaat
met een gehrek aan motivering, de in het
midclel aangehaalde wetshepalingen geschonden heeft :
Overwegende clat, zoals nit het op het
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eerste middel verstrekte antwoord blijkt,
het arrest aangenomen heeft dat, ten
deze, de hoofdpolitiecommissaris de op<lracht ontvangen had om op eigen initiatief alle gewone politiemaatregelen te nemen - waaronder de tijdelijke bewaking
van een eigendom - ; dat het arrest zijn
dispositief op deze vaststelling steunt;
Overwegende, derhalve, dat het middel, gericht tegen andere redenen van het
arrest welke als overtollig voorkomen,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
10 october 1958. -· 16 kamer. - Voo·rzUter, H. Vandermersch,· raadsheer waarnemend voorzitter.
TTC1'SlaorJCVC1',
H. Bayot. GeUjklwiclende conol1tsie,

H. Paul :Mahaux, advocaat-generaal.
Pleite1·s, HH. Van Ryn en Struye.
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1° BESOHERlVIING VAN DE NATIONAL]] INSTELLINGEN. - WET VAN
22 :MAART 1940. - VERJ"ARING VAN DE PUBLIEKE VORDERING. - 'J'ERMIJ"N.
2° VERBREKING. -BEVEL VAN DE MINISTER VAN J"USTITIE. - VONNIS VAN VEROORDELING WE GENS EEN VER,J AARD ~ITSDRIJ"F UITGESPROKEN. - VERNIETIGING•.
1° De vervolging vwn de misrl·rijven vooJ·z·ien b·ij de wet vnn 22 maart 1940 betrefj'ende cle besohenn·ing van lle naf'ional htstellin{!cn, ·is vc1·jannl nn een term·ijn vctn een j new te J'elcenen vnn cle
dng vwn het m·iscki:if of vcm de lnatste
rJereohteUjke
akte
(1).
(Wet van

22 maart 1940, art. 11.)
2° Op voorziewing van de tlJ'ocure·u·r-geneJ'(trtl op 1tUdntklceUj7c bevel vctn de j]fin·ister van j·ust·it-ie gedaam, vernietigt
het hof het vonnis dat de veroo·rdeUnrJ
·witspreeh:t weoens een misclrijf cloor
verjcwin[! gedelct (2). (Wetb. van strafv.,

art. 441.)
(PROOUREUR-GENERAAL niJ" RET HOF VAN
VERBREKING, IN ZAKE VAN VANTHOURNOUT.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de vordering
van de heer procureur-generaal bij het
Hof van verbreking· die als volgt luidt :
(1) en (2) Verbr., 14 maart 1955 (Bull. en
1955, I, 785).

PASIC.,

<< Aan de tweede kamer van het Hof van
verbreking·,
ll De ondergetekende J1rocureur-generaal
heeft c1c eer uiteen te zetten dat, lJij brief
van 3 juni 1!J58, Bestuur der wetgeving,
1 8 sectie, litt. AP., nr 130.836/1/4, de Minister van justitie, overcenkomstig artikel 441 van het -wetback van strafvordering, hem uitclrukkelijk gelast heeft aan
het hof aan te geven het in kracht van
gewijsde gegaan vonnis clat on 11 januari
19-46 door de Krijgsraad te Gent wercl gewezen ten laste van Albert, Sylvere Vanthournout, arbeider, geboren te Uselas
d'Herault (Fr.) op 16 januari 1916, wonencle te Gent, Aambeeldstraat, 45;
ll Bij dit vonnis werd voornoemde voorwaardelijk veroordeeld, met uitstcl van
drie jaar, tot een gevangenisstraf van
twee maand, wegens inbreuk op artikel 1
van de wet van 22 maart 1940 betreffende
de bescherming· van de nationale instellingen, gepleegd in 1941;
ll Luidens artikel 11 dezer wet verjaart
de vervolging der bij cUe wet voorziene
misdrijven na een termijn van een jaar te
rekenen van de dag van het misdrijf of
van de laatste gerechtelijke akte;
)J Daar de verjaring noch gestuit noch
geschorst werd, was de pnblieke vordering, uit voormeld misdrijf ontstaan, op
de datum van het vonnis door verjaring
yervallen;
ll Waaruit volgt dat het aangegeven vonnis in strijd met artikel 11 van de wet
van 22 maart 1940 gewezcn werd.
)) Om die redenen, vordert de ondcrgetekende procureur-generaal dat het aan het
lwf zou behagen !let voormeld vonnis van
de Krijgsraad te Gent te vernietigen, te
bevelen dat melding van zijn arrest zal
gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing, en te zegg·en dat er
geen aanleiding is tot verwijzing.
ll Brussel, 21 juni 1958.
ll Namens de procureur-generaal,
ll De eerste advocaat-generaal,
(get.) R. Janssens de Bisthoven )).
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, de beweegredenen van
de voorafgaande vordering aannemende,
vernietigt gezegd vonnis van de Krijgsraad te Gent, op 11 januari 1946 gewezen;
beveelt l1a t melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de vernietigde beslissing; zegt da t er geen
aanleicling is tot verwijzing.

13 october 1958. - 28 kamer. - Yoorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ye-rslaggeve-r, H. Neveu. - GeU:ikluiclencle conclusie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste advocaatgeneraal.
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1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING EN VEROORDEUNG. SoHORSING. - ARREST JlESLISSENDE DAT DE
UITVOERING VAN DE STRAF ZAL GESOHORST
WORDEN GEDURENDEJ DE TERMIJN DIE RET BEPAALT INDI!CN DE VEROOI\DEELDE ZIOH NIET
MEER SOHULDIG :1.-IA&KT AAN FElTEN VAN ZELFDE AARD. - 0NWE'l"l'IGHEID.
20 VERBREKING.- UITGESTREKTHEID.STRAFZAKEN. - ARREST VAN VEROORDELING.
- 0NWETTIGHEID VAN DE BESLISSING DIE DE
SOHORSING TOEKENT. - ALGEHELE VERBREKING.
]_o

Is onwett-ig de besUss-ing van een ar·rest
van veroonleUng In ho1tclenae clat cle 11'itvoer1ng vwn cle stTaj geschorst zal wo'l'clen, incl·ien, gecl1wencle cle bepaalcle te·rmi_jn, cle veroorcleelcle z·ich n·iet mecr
schnlclig manlct nan je'iten van zeljde
naTcl. (Wet van 31 mei 1888, art. 9, ge-

wijzigcl door de wet van 14 november
1947.)
2o Wnnneer een a1Test verb·roke;n worclt
wcgens cle onwettighe·icl van cle besUssing clie cle scho1·sing toekent, st1·eTct
z·ich de ve1·b1'eking 11-it tot cle gehele
VC'/'OOI'cleling {1).

{LOIER.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel van ambtswege afgeleid uit de schending van artikel 9 van de
wet van 31 mei 1888 gewijzigd door de
wet van 14 november 1947, doordat het
bestreden arrest beslist heeft « dat de
hoofdgevangenisstraf, waartoe verdachte
verwezen werd ll wegens de telastlegging
D (een voertuig in staat van dronkenschap te hebben bestuurd in een openbare
plaats) « zal geschorst worden geclurencle
een termijn van drie j aar in elien veroordeelde zich niet meer schuldig maakt aan
feiten van zelfde aard ll clan wanneer artikel 9 van de wet van 31 mei 1888, bij
toepassing waarvan het bestreclen arrest
aanlegger het voordeel van de voorwaardelijke veroordeling toegekencl heeft, aan
de rechter niet toelaat het vervallen van
de schorsing afhankelijk te stellen van
andere voorwaarden dan degene welke
dit artikel bepaalt :
Overwegende da t, bij toepassing van
artikel 9 van de wet van 31 mei 1888, ge(1). Verbr., 17 september 1956 (Arr. Yerbr.,
1957, biz. 4).

wijzigd door de wet van 14 noveml.Jer
1947, het bestreden arrest dat aanlegger
tot afzonderlijke straffen veroordeeld
heeft wegens verscheidene inl.Jreuken, beslist heeft dat, wat betreft de telastlegging D, een voertuig in een openbare
plaats te hebben bestuurcl in staat van
dronkenschap, « de hoofdgevangenisstraf
waartoe verdachte verwezen werd, zal
geschorst worden gedurende een termijn
van drie j aar imlien veroor<leelcle zich
niet meer schulclig maakt aan feiten van
zelfde aard ll;
Overwegende dat de rechter alzo bepaald lweft <lat uitsluitend feiten van dezelfde aard, gedurende de proeftijd begaan, het vervallen van de schorsing voor
gevolg kunnen hcbl.Jen en clat zij dit gevolg moeten me<lebrengen welke ook de
straf zou zijn, ware zij zelfs een politiestraf, die wegens zodanige feiten zou uitgesproken worden;
Overwegende dat luidens gemeld artikel 9 de veroordeling tot de straffen
waarvan de tenuitvoerlegging werd geschorst als niet bestaand wordt geacht
indien gedurende de vastgestel<le termijn,
de veroordeelde geen nieuwe veroordeling
tot een criminele straf of tot een hoofclgevangenisstraf van meer dan eeu maaud
oploopt;
Overwegende bijgevolg dat, door uitspraak te doen zoals hij het deed, de
rechter die wetsl.Jepaling geschonden heeft
en clat zijn beslissing van aard is voor
aanlegger nadelig te zijn in de mate
waarin zij namelijk beschikt dat, zelfs
wanneer de nieuwe opgelopen veroordeling
niet hoger is clan een hoofclg-evangenisstraf van een maand, het plegen van l.Jepaalde strafbare feiten het vervallen van
de schorsing medebrengt;
Overwegende dat de schorsing een l.Jestanddeel van de straf uitmaakt en ermee een ondeelbaar geheel vormt zodat
de beslissing waarbij de schorsing onwettelijk toegekend worclt in haar geheel
moet te niet gcdaan worden;
Overwegende clat, voor het overige, de
substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen wenlen nageleefd en clat de andere beslissingen
overeenkomstig de wet zijn;
Om die rellenen, verbreekt het bestreden arrest in zover het uitspraak heeft
geclaan over de telastlegging D, in een
openbare plaats een voertuig te hebben
bestuurd in staat van clronkenschap en
over de kosten; verwerpt cle voorziening
voor het overige; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gecleeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt aanlegger tot de
twee clerden cler kosten en laat de overige
derde de Staat ten laste; verwijst de al-

-126dus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 october 1958. - 26 ka111er. - Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarne111end voorzitter. - l1e1'Slagueve1·, H. van

Beirs.
GeUjkM~·iclencle
oonolt~sie,
M. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal.
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VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST ON'l'STAAN).
ARTIKEL 57qtutte1" VAN DE RAMENGESOJIAKELDE WETTEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN. BEPALING TOELA'l'ENDE DE
AANGIFTEN BETREFFENDE DE BEDRIJFSEELASTING TEGEN ZEKERE YORDERINGEN TOT SOHADEBEPALING
YERGOEDING IN TE ROEPEN. SLECHTS DE VOR.DERINGEN TEGEN DE STAATJ DE
PROVINciEN, DE GEMEEN'l'EN EN ANDERE BELGISCHE OPENBARE INRICHTINGEN OF INSTELLINGEN INGES'J.1ELD BEDOELENDE. BEPALING NIET
KUNNENDE INGEROEPEN WORDEN DOOR EEN ~1:1LITAIR ENKEL YERYOLGIJ WEGENS ZIJN PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKIIEID.

De 1JepalinrJ vnn a1·tiJcel 5'l'quater vwn de
samenuesohakelcle tvetten 1Jet1·e.tJ'encle ile
·inkomsten1Jelast'ingen (artikel 28 van de
wet van 8 maart 1951) 11awr l·wicl wnwrvwn de aamgijten va.n cle 1Jelas#ngschttlilenaars 1Jetreffenae cle 1Jeclr-i,ifs1Jelast'ing
tegen zelcere vonleringen tot sohculevergoeil·in g lc·wnnen inueroepen wonlen, 1Jecloelt n·itsl·witeU:ik ae vonle·r·ingen tegen
cle Stac~t, cle 1!/'0vi.noiiin, rle gemeenten
en wncle·re Bel{fisohe otwn1Jcwe inriohUn.r;en of ·instelUn{fen ·ingestelcl; ze lwn
niet ·ingeroepen tvonlen cloor een m·iUtwir van tvie sohnclevorgoecli.n g gevo1'clenl tvonlt, n·iet nls o·rgaan vnn de
Stant, clooh enlcel tveqens zijn 1J61'Soonlijlce aanspmlceUjkheicl (1).
(LABIE, T. ES:IifANNE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1958 gewezen door het
111ilitair gerechtshof;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 28 van de wet van
8 maart 1951, hetwelk artikel 57 qnnte1·
vor111t van de wetten en besluiten betref(1) Raadpl. verbr., 3 october 1955 (Btcll. en
PAsrc., 1956, I, 79); DE PAGE, bel. II en Oom-

plCment, nrs 1065 en 1066; Repe1·t. ZJ1'at. d1·.
beige, yo Re.sponwbilite, n 1'" 1361 tot 1370.

fende de inkomstenbelastingen samengeordend bij het besluit van de Regent dd.
15 januari 1948, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 25 en 97 van de Grondwet, doordat het bestreden arrest beslist
heeft dat « de betichte ten onrechte artikel 57q·nater van de sa111engevoegde wetten op de inkomstenbelastingen inroept,
daar de Belgische Staat ten deze geen
partij is ll, en het bedrag der veroordelingen bepaalt zonder de door het slachtoffer gedane aangiften betreffende de bedrijfsbelasting onder ogen te nemen, dan
wanneer, op het ogenblik van het ongeval,
eiser solclaat in bevolen dienst en, c1ienvolgens, orgaan van de Staat was; dat hij
evenzo orgaan van de Staat was toen hij
zich v66r de 111ilitaire rech tscolleges verdec1igde ten aanzien van de burgerlijke
gevolgen van zijn daad; dat hij, in die
hoedanigheid, de Staat verteg·enwoordigde, zich met deze vereenzelvigde en over
de aan de Staat toebehoremle verweer111iddelen beschikte; dat luidens artikel 57q·nateT van de wetten en besluiten
betreft'ende de inkomstenbelastingen, « de
aangiften van de belastingschuldenaars
betreffende de beclrijfsbelasting tegen hen
in te roepen zijn voor de vaststelling van
de vergeldingen of schadevergoedingen
die zij voor 0111 het even welke rechtsmacht vorderen van de Staat ... , wanneer
het bedrag van deze vergeldingen of schadevcrgoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van het bedrag van hun
winsten of inkomsten ll; dat verweerster
herstel vroeg van de tlchade spruitende
uit het verlies van de inko111sten van het
slachtoffer; dat, 0111 zich tegen deze eis
te verdedigen of, althans, 0111 de perken
ervan te doen in acht nemen, eiser hierboven vermeld artikel 57qnateT inriep en,
bij conclusies v66r het 111ilitair gerechtshof genomen, opwierp dat, volgens de
door de getroffene bij het llestuur der belastingen ingediende aangiften, de in de
bedrijfsbelasting belastllare grondslag van
zijn inkomsten vastgesteld was geweest,
voor het jaar 1951 op 73.094 frank, voor
het jaar 1952 op 84.004 frank, voor het
jaar 1953 op 85.000 frank, en voor het jaar
1954 op 72.479 frank; dat hij terecht, in
zijn hoedanigheicl van orgaan van de
Staat, cUt 111iddel gebruikte en dat het
bestreden arrest, door dit middel van de
hand te wijzen 0111 reclen dat de Staat
geen partij was llij het geding, de in de
aauhef van dit 111iddel aangeduide wetteksten heeft geschonden :
Overwegende dat naar luid van artikel 57 qtwter van de samengeschakelde
wetten betreffende de inko111stenbelastingen, bij artikel 28 van de wet van 8 111aart
1951 hcpaald, de aangiften van de belastingschuldenaars betreffende de bedrijfsllelasting tegen hen in tc roepen zijn voor
de vaststelling van de vergeldingen of
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scha<levergoedingen <lie zij voor om het
even welke rechtsmacht vorderen van de
Staat, de provincH!n, <le gemeenten en an<lere Belgische openbare inrichtingen of
instellingen, wanneer het bedrag van cleze
vergeldingen of schaclevergoeclingen rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van het
beclrag van hun winstcn of inkomsten;
Ovcrwegencle dat cleze van het gemeen
recht afwijkende wetsbepaling duidelijk
aantoont dat zij uitsluitelijk de vorderingen tegen de Staat, de provincien, de
gemeenten en andere Belgische openbare
inrichtingen of instellingen bedoelt;
OYerwegende da t, ten deze, de eis van
de burgerlijke partij gericht was tegen
aanlegger niet als orgaan van de Staat
doch enkel wegens zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de gevolgcn van het
ongeval;
Dat aanlegger bij zijn verweer tegen
dergelijke vordering, de Staat niet kon
vertegenwoordigen, noch zich met hem
vereenzelvigen, noch beschikken over de
verweermiddelen eigen aan de Staat en
hij derhalve de bepaling van voormeld
artikel niet vermocht in te roepen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
13 october 1958. - 26 kamer. - Yoo·rzitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Yerslaggever, H. Neveu. - GeU,ilclu.idende conclu.s·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advo·caat-generaal. - Pleite·r, H. cle Harven.
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AANWIJZING VOOR RET SPECIAAL

CONTINGENT) ViTEGENS KOST\:VINNERSOHAPJ VAN

EEN DIENSTPLICR'l'IGE DIE DE IN ARTIKEL 10,
PARAGRAAF 1, 1°, VAN DE GECOORDINEERDE
WET'l'EN VERMELDE VOOR\VAARDEN NIET VER-

VULT, DE HOGE

CIALE

GEYAL DOOR DE M:ILITIERAAD NAAR
~£ILITIERAAD

VERY\7EZEN WEGENS SPE-

O~ISTANDIGREDEN.-

HOGE lviiLITIERAAD

DIE VERWIJZING ONGEGROND VERR:LAHENDE. -

BESLISSING RIEROP GEGROND DAT IIET Il\-:KOMEN VAN DE OUDERS RET DOOR DE WET VASTGE~Tf~LDE lVIAXll\{U:L\f OVERTREFT.

-

ON\VET-

TIGHEID.
1Yann ee·1· de rnUiUemacl, vaststellen cle
dat 11:itstel of aamv·i,izing voo1· het speciaal cont·ingent wegens lcostw·innersahap ctan een cUenstpUchtige niet lean
·ve1·leencl ~vonlen omclat cle in a1·tUcellO,
paragraaf 1, Jo, vwn de gecoonl·inceHle
wetten vermelcle voo·rwaanlen niet zi,in
·uenntld, hoeu!el er lif!Ca·iale omstao~uli[!
heclen z'i,in cUe voor ·inwWig·ing van cle
cwnvran[! pleiten, het geval ?WCW cle

hor;e milit-ieraacl venvezen heett, is onwettig de besUss'ing van clU ?'echtsaollege
clie verwi,ir::ing ongegronrl verlclarencle
om cle enkele reclen clnt het ·inlcomen
1!an cle ouclers van ile cUenstplichtige
het floor ile wet toe[!elaten nuwl'inw.m
o·vertreft. (Dienstplichtwetten gecoordi-

neercl de 2 september 1957, art. 28, paragraaf 4, en 37.)
(SOHEPENS,)
ARREST.
HET HOF; ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 augustus 1958 gewezen
door de hoge militieraad;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 28, paragraaf 4, van
de op 2 september 1957 gecoorclineerde
dienstplichtwetten, doordat voor de toepassing van die wetsbepaling; de bestreden
beslissing de vereiste van kostwinnerschap stelt, dan wanneer aileen speciale
omstandigheden voor de inwilliging van
de aanvraag hoeven te pleiten :
Overwegende naar luid van artikel 28,
paragraaf 4, van de gecoordineerde dienstp~ichtwetten « Indien uitstel of aanwijzmg voor het speciaal contingent wegens
kostwinnerschap niet kan worden verleend, omdat de in artikel10, paragraaf 1,
1 o, vermelde voorwaarden niet zijn vervuld, hoewel er speciale omstandigheden
zijn clie voor inwilliging van de aanvraag
pleiten, verwijst de raad, mits clit met
eenparigheid van stemmen geschiedt, het
geval naar de hoge militieraad ll;
Overwegende clat bij beslissing van
25 juni 1958 de militieraacl, na vastgesteld
te hebben dat het samengevoegtl inkomen
van de onders het bij de wet bepaalde
maximum overtrof, verklaarde dat nochtans speciale omstancligheden, namelijk
het ten onder gaan van het bedrijf, in het
voordeel van aanlegger pleitten en besliste
de zaak naar de hoge militieraad te ver·
wijzen;
Overwegende dat de hoge militieraad
eveneens vaststelt dat het samengevoegd
inkomen van de ouders het bij de wet bepaalde maximum overtreft en wegens die
vaststelling de verwijzing ongegrond verklaart en de aanvraag om buitengewoon
nitstel verwerpt;
Overwegencle echter dat de bij artikel 28, paragraaf 4, van de gecoordineercle
clienstplichtwetten bepaalde procedure op
grond van speciale omstandigheden maar
aileen kan worc1en ingestcltl wanneer de
in artikel 10, paragTaaf 1, 10, vermelde
voorwaarden niet zijn vervuld;
Overwegende da t door zijn beslissing te
steunen op de enkele overweging dat het
bedrag van het inkomen van de ouders
van aanlegger het door de wet toegelaten
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maximum overtreft, tle hoge militieraad
het artikel 28, paragraaf 4, cler gecoorclineercle clienstplichtwetten heeft geschonclen;
Dat het rniclclel gegroncl is;
Om clie reclenen, verbreekt de bestretlen
beslissing; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op cle
kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de hoge militieraacl
anclers samengestelcl.
13 october 1958. - 2° kamer. - VoorzitteJ·, H. de Olippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslagyever, H. Neveu.- Gelijklwidencle conclnsie, H. Roger

Janssens de Bisthoven, eerste aclvocaatgeneraal.
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1o VERKEER. - WEGCODE, ARTIKEL 26-2.
- PLOTS TIEJILMEN, DE NOTIMALE GANG VAN DE
ANDERE BE3TUUTIDERS BELETTENDE. - BEGRIP.

2° VERKEER. VONNIS VER:KLARENDE,
EENSDEELS, DAT DE STILSTAND VAN EEN VOETITUIG ALS l"EN GEBEUTILIJKE OliiSTANDIGHEID
DIEN'l' AANGEZIEN TE WORDEN EN, ANDERDEELS,
DAT llET PLOTS TOT S'l'lLSTAND BTIEKGEN VAN
EEN VOERTUIG DE NORMALE GANG VAN ANDERE

VOERTUIGEN RELET HJJ:EFT. - GEEN TEGENS'l'IUJDIGHEID,
go M:IDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKJJ:N. - ENKELE STRAF UITGESPROKEN

\VEGENS

VERSCHEIDENE

INBREUKEN.

-

M:IDDEL DAT SLECHTS 'KEN VAN DE INBREUKEN
BETREFT. - STRAF GERECH'l'VAARDIGD DOOR
EEN ANDERE I!WREUK, - :iYIIDDEL NIET ONTVANKELIJK.
1 o Overtreeflt nrt'ikel 26-2 vwn fle TV egcofle 'Van 8 april 1954 ae best'll'nnler fl'ie
(le nonnftle grtng vnn cle wncle1·e besttttwflers belet floor een ·remmen fl(tt, in de
omstanfligheclen vnn rle zank, nls onU:iclig, gevnwrUjk en hinflerenfl voo1· het
'UeJ'lcee·r 'UOOJ'komt.
2o De J'Cchter lean, zonfler tegenstrijfl'igheifl, verlclaren, eensfleels, flat ae stUsta'llcl van een voertwig nls een geben1'lijke omstwnfz.igheicl cl·ient aangezien te
worden, en besUssen, anclenleels, flat,
·we,qens fle ·wij,ze waamp een voert·zi'ig
plots tot stUstwna yebracht wenl, het
fle nor·male ywng van de best·n1wclers fz.ie
het volgrlen heeft belet. (Wegcocle van

8 april 1954, art. 26-2.)
3o TJTa.nneeJ' een enl.:ele straf weyens vel'8ahe'iflene ·in brouJcen nitgespm lcen ·is geweest, ·is niet ontvwnkeli:ik de 'VO'I'(ler·in[!
tot verll'reldng ·vnn de beslissiny over
de zmbz.ielce 'VO'I'(lel·ing, fl'ie gegronfl is
op een millclel flat slechts zelce1·e van de

·inbrenlcen betJ·ett flnn wanneer fle tdtge8proken straj wetti[! yeJ·echtvanrcligfl
blijft floor een (tn(/.eJ'e Inbre·uk (1).

(Wetb. v. strafv., art. 411 en 414.)
(GOVERS EN LITISCONSORTJJ:N, T. PLATTEAU;
PLA'l'TEAU, T, GOVERS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vormis, op 29 november 1957 in hoger beroep gewezen door de Oorrectionele Rechtbank te Denclermonde;
I. Over de door Govers en Eclouarcl De
Keyser ingestelcle voorzieningen :
Gelet op de twee mitldelen, het eerste,
afgeleicl uit de schending van de artikelen 17 van de Wegcotle en 97 van de
Gronclwet, cloordat het bestreden vonnis
op strafgebiecl eerste eiser Govers tot een
geldboete veroordeelcl heeft en tweede
eiseres Vlees-Groothanclel burgerlijk verantwoordelijk verklaard heeft over Govers en aansprakelijk voor de lJoete en
de kosten, op lJurgerlijk gebied eerste
eiser en tweetle eiseres veroorcleelcl heeft
aan de burgcrlijke partij Platteau de
som van 10.862 fr. 50 schadevergoecling te
lJetalen, zijnde tle helft der door deze lJurgerlijke partij geleclen schacle, beslist
heeft c1at clerde ciser De Keyser, gelet
op de fout lJegaan door eerste eiser Govers, de helft cler verantwoorclelijkhcicl
tlicmle te dragen voor zijn eigen schacle,
en verweerders Felix en Alfons Van Boxstael en Platteau slechts veroorcleeld
heeft de andere helft zijner schacle te Yel'goeclen, zijnde een lJetlrag van 1.812 fr. 50,
Govcrs en Vlees-Groothanclel veroordeelcl
heeft aan de lJurgerlijkc partij Alfons
Van Boxstael de som van 1C:.863 fr. 25 te
betalen, zijncle de helft van de door hem
geleden schacle, en cleze lJeslissingen gesteuncl heeft op het fcit clat Govers door
te remmen en stil te staan een << manamvre ll uitgevoenl had zoncler de voorschriften na te leven van artikel 17 van
tle Wegcode, clan wanneer de bij artikel 17 lJepaaltle mano:mvre in een beweging moet lJestaan die van aard is om de
normale gang van de andere weggebruikers tc lJeletten of te hinderen, dan wanneer de verplichting die aan de autovocrcler clie een manceuvre uitvoert hierin bestaa t da t hij de andere bcstuurcler moet
laten voorgaan, clan wanneer zulks veromlerstelt dat de autovoerder die ecn manceuvrc uitvoert zijn richting wijzigt, clan
wanncer een eiser die remde om stil te
staan een dergelijke lJeweging geenszins
uitgevoercl hecft, clan wanneer hij vcr(1) Verbr., 30 september
1958, I, 68).
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-129weerders niet kon - en ook niet moest << laten voorgaan ll, dan wanneer het ontijdig remmen door artikel 26 doch niet
door artikel 17 van de Wegcocle verboden
en bestraft wordt, dan wanneer bijgevolg
de veroordeling van eerste eiser - met al
haar burgerlijke gevolgen voor de drie
eisers - op grond van artikel17 niet wettelijk gemotiveercl voorkomt : het tweede,
afgeleicl uit de schencling van cle artikelen 26, 1 en 2, van de Wegcode en
97 van de Gronclwet, doorclat het bestreden vonnis op strafgebiecl eerste eiser
Govers tot een geldboete veroordeelcl heeft
en tweecle eiseres Vlees-Groothanclel burgerlijk verantwoorclelijk verklaarcl heeft
over Govers en aansprakelijk voor de
boete en de kosten, op burgerlijk gebied
eerste eiser en tweede eiseres veroorcleelcl
heeft aan de burgerlijke partij Platteau
de som van 10.862 fr. 50 schadevergoeding
te betalen, zijnde de helft der door deze
burgerlijke partij geleden schade, lleslist
heeft dat dercle eiser De Keyser, gelet op
de font begaan door eerste eiser Govers,
de helft der verantwoordelijkheid diende
te drngen voor zijn eigen schade, en verweerders JJ'elix Van Doxstael, en Alfons
Van Boxstael en Platteau slechts veroordeeld heeft de andere helft zijner schacle
te vergoeden, zijnde een lledrag van
1.812 fr. 50, Govers en Vlees-Groothandel
veroordeeld heeft nan de lmrgerlijke partij Alfons Van Boxstael de som van
13.683 fr. 25 te betalen, zijnde de helft
van de door hem geleden schnde, en deze
beHlissingen gesteund heeft op cle overweging, in rechte, clat « seul est intolerable
le freinage absolmnent imprevisible ll en
de constatatie, in feite, dat << het tamelijk
snel stoppen (van Govers) werkelijk als
een weinig te verwnehten manamvre voorkomen moest ll; eerste onclerdeel : clan
wnnneer een « weinig te verwachten ll
stilstand geen « onvoorzienbare hinclernis )) uitmaakt, dan wanneer bijgevolg
het bestreden vonnis niet wettelijk kon
beslissen dat eerste eiser plichtig was
aan inbreuk op artikel 26, tweecle onclertlcel : dan wanneer het intrinsiek tegenstrijdig was enerzijtls te beslissen dat de
stilstand van eerste eiser onvoorzienbaar
of zelfs << weinig te verwachten was ll en
anderzij cls te beslissen dat verweerders
<< de stilstand van Govers moesten voorzien ll, dan wanneer deze tegenstrijc1igheit1 in de motivering met het gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
A. In zover cle voorziening van Govers
gerich t is tegen cle beslissing gewezen
over de pnblieke vorclering :
Over het tweecle miclclel :
Over het eerste ondercleel :
Overwegencle dat, waar de rechter verYER!lR., 1959. - 9

klaart dat in de bepaalde omstantligheden waarin de vier motorvoertuigen die
in botsing zijn gekomen reden, « het tamelijk snel stoppen werkelijk als een weinig te verwachten manamvre voorkomen
moest ll, hij wil bedoelen clat cle hindernis welke zulkclanige manamvre van aard
was te cloen ontstaan niet tot cle gewone
te voorziene omstandigheclen behoorcle;
Overwegende clat hij vercler erop wijst
« clat, in cle feitelijke, zeer ongunstige en
zelfs gevaarlijke omstancligheclen waarin
partijen reden, de wijze waarop Govers
remcle, werkelijk als onti:idig, gevaarlijk
en hinderend voorkomt ll;
Dat hij, bijgevolg, 011 grond van de alzo
in overweging genomen feitelijke gegevens, heeft kunnen beslissen tlat het plots
remmen wel het feit uitmaakt << de normale gang van de andere bestuurclers belet te hebben door plots te remmen waar
tlit niet om veiligheiclsredenen noclig is ))
en alclus het bestaan van al de bestandclelen van de inbreuk op artikel 26-2 van
de Wegcotle, in de bewoordingen zelve
van de reglementaire bepaling, vastgestelc1 heeft;
Overwegende derhalve dat de bestreden
beslissing wettelijk gerechtvaardigd is en
dat het eerste onderdeel van het middel
niet kan ingewilligd worden;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat indien de rechter,
enerzijds, beslist dat aanlegger, door
plots te remmen, de normale gang Tan de
andere bestuurders heeft belet en dat
<< het tamelijk snel stovpen ll van zijn
voertuig << als een weinig te verwachten
manceuvre Toorkomen moest ll hij nochtans, anclerzijds, zonder tegenstrijdigheid
kan beschouwen dat, in de feitelijke omstancligheden waarin de motorvoertuigen
reden, de bestuurders cUe aanlegger volgclcn << een stilstand... van een v66r hen
rij clende voen1ers moesten Toorzien ll en
hen derhalve het feit ten laste leggen
hun snelheicl niet geregeld te hellben zoals vereist was wegens de staat van de
weg en de belemmering van het verkeer;
Overwegende inclerclaac1 dat het niet
strijdig is, enerzijds, te oordelen dat de
stilstand van een TOOlTijdend voertnig
als een gebeurlijke omstandigheid client
aangezien te worden en, anderzijds, te
beslissen dat, wegens de wijze waarop
een voertuig plots tot stilstand gebracht
werd, het de normale gang van de bestuurcler~ die het volgden heeft belet;
Waarmt volgt dat het tweede onderdePl
van het mid del feitelijke grondslag mist;
Over het eerste middel :
Overwegende clat het bestreden vonnis,
dat verklaart dat zowel de inbreuk op
artikel 17 van cle Wegcode als de inbreuk
op artikel 26-2 van clezelfde code bewezen
zijn ten laste van aanlegger, ook vast-
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stelt dat beide inbreuken nit hetzclfde
strafbaar feit voortvloeien en, bijgevolg,
een enkel straf uitspreekt ter betengeling
zowel van de ene als van de andere;
Overwegende dat het middel dat betwist
dat het alzo gestraft feit een inbreuk op
artikel 17 van de Wegcode uitmaakt, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is
yermits de nitgesproken straf gerechtvaardigd blijft door de vaststelling dat
aanlegger artikel 26-2 van de W egcode
overtreden heeft;
En overweg·encle, voor het overige, dat
de substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen worden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorziening van Govers
gericht is tegen de beslissingen gewezen
over de tegen hem ingestelcle burgerlijke
vorderingen en wat de voorzieningen van
Edouard De Keyser aangaat
Over het tweecle miclclel :
Overwegende dat nocl1 het eerste noch
het tweecle onderdeel van clit middel dat
reeds onderzocht is geweest tot staving
van de Yoorziening van Govers tegen cle
beslissing over de pnblieke vordering,
lnmnen ingewilligd worden;
Over het eerste micldel :
Overwegende dat zowel nit het bestreden vonnis als nit de tekst zelf van het
miclclel blijkt clat de font omschreven
als inbrenk op artikel 17 van de Wegcocle
dezelfde is als deze omschreven als inbrenk op artikel 26-2 van dezelfcle code;
Ovcrwegende derhalve dat het middel,
ook wat aangaat de beslissingen over cle
bnrgerlijke belangen, niet ontvankelijk
is vermits, zelfs inclien het gegrond zou
zijn, de beslissing·en niettemin gerechtvaardigd zonden blijven op grond van cle
inbrenk op artikel 26-2;
II. Over de voorzieningen van cle vereniging « Vlees-Groothandel De Keyser en
Vogelaers ll, van Frans De Keyser en .Albert Vogelaers, burgerlijk verantwoordelijke partijen :
Overwegende dat die voorzieningen niet
ontvankelijk zijn daar uit de stnkken van
de rcchtsDleging waaroD het hof acht vermag te slaan, niet blijkt dat zij betekend
zomlen geweest zijn aan cle partijen
waartegen zij gericht zijn;
III. Over de voorziening van Raymond
Platteau:
A. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de publieke vordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig de wet is;

B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen gewezen over cle tegen aanlegger ingestellle lmrg·erlijke vorcleringen :
Overwegencle dat aanlegger geen middel inroept;
a. In zover de voorziening gpricht is
tegen de beslissing· gewezen over de door
aanlegger ingestelde burgerlijke vordcring·:
Overwegende dat nit de stnkken van de
rechtspleging waarop het hof acht vermag
te slaan niet blijkt dat die Yoorziening
betekend zon geweest zijn aan cle partijen
waartegen zij gericht is;
Dat zij dus niet ontYankelijk is;
Om die redenen, Yerwerpt c1e voorzieningen; veroorcleelt iecler aanlegger tot cle
kosten van zijn voorziening.

13 octoLer 1958. - 26 kamer. - Yoorr:itter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ye·rslaggeve·r, H. van
Beirs. - Gelijkluiclencle conclns·ie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste aclvocant-generaal. - Ple'ite1·, H. Strnye.
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1° INKOMS'l'ENBEL.ASTINGEN. -

AAN-

SLAG VAN A~iBTB\VEGE, REGELl\IATIGE AANSLAG. BELAS'l'INGSCHULDIGE DIE EEN \'ERMINDERING VAN DE AANSLAG VORDERT. ~ BEWIJS HEM: Ol'GELEGD.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSINKOMSTEN. .AANSLAG VAN AMBTSWEGE, BEWIJS VAN HET JUISTE BEDRAG
VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN. BEWI.JS
VAN DE BRUTO INKOM:STEN EN VAN DE AFTHEKBARE BEDRIJFSUI'l'GAVEN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BEWIJS VAN TIET
JUISTE BEDRAG VAN DE INKOJIISTEN. BEWIJS NIET YOORTVLOEIENDE UIT DE OVEHLEGGING VAN ELEMENTEN VAN SCHATTING VAN DE
INKOMSTEN,

1° De belctstingsch·nlcl'ige J'egelmat-ig van
ctmbts·wege anngeslagen, £Me een verm·inclel'ing vnn lle aanslnu ·vonlcrt, cl·ient
het bew'i,is te leveren ?Jan het ju.iste
becl1·ag van z·ifn belastbare inkomstan (1). (Samengesel!akelde wetten be-

treJ't'emle cle inkomstenbelasting·en, artikel 56.)
2o In gevnl vnn cwnsla[f vwn ambtswege
wegens beclrijfsinkornsten, be[!J'·ifpt het
(1} Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr,,
18 juni 1957 (A1'1·. T'erbr,, 1957, blz, 883);
18 februari 1958 (ibid., 11)58, blz. 426).

-1311Jewijs van het j11,iste beclraq van cle
<< belastba1·e ·inkomsten >> het bewHs va.n
het jttiste beclntg van cle b·mto inkomsten en cUt vnn het jtt·iste becl'J'a.q vnn
cle nft'l'ekbet1'e becl1'ijfs·n'itgnven. (Samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26 en 56.)
3° Elementen vwn schcttUng van de belastbcwe inlcomsten 11Utken het bew'ijs
niet wit van het j·niste beclraq vnn cl·ie
inlcomsten, clat a1·tilcel 56 van cle samenrJeschctkelcle wetten bet·reffmule cle inkomstenbelasUnqen op cle belasUnqsclmklige clof(t ntsten (1).
·
(BELGISCHE

STAAT.,

J'vfiNISTER

VAN

FINANCIENJ

1'. BELLEl<'ROID.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 56, tweede lid en
26, paragraaf 1, eerste lid der wetten' betreffende de inkomstenbelastingen door
llet llesluit van de Regent del. 15 j~nuari
1H48 samengescllakeld, doordat hct arrest
al stelt het vast dat verzoeker voor het i~
aanmerking genomen dienstj~ar, niet er
voor gezorgd heeft de bescheiden te verzamelen en te bewaren die zijn werkelijke
bedrijfsuitgaven moesten bewijzen niettemin beslist da t de werkelijkheid 'van de
<< .bedrijfsui tga ven vermeld in de aangifte
clle tot grondslag voor het vestigen van de
aanslag gec1iend heeft >> - te weten 15 t. h.
van het bruto bedrag der inkomsten voor de andere bedrijfsuitgaven dan de belasting-en llewezen is door gewichtige, bepaalde en overeenstemmende vermoedens
afgeleid hieruit, enerzijds, dat de administratie voor de drie voorgaande dienstjaren erkenc1 en aangenomen heeft dat
deze lasten 15 t. h. van hct bruto bedrag
der aangegeven inkomsten groot waren en
anderzijds, dat bet vaststaat en niet betwist is da t de omstancUgheden voor de
uitoefening van het beroep dezelfde gebleven zijn, daar de administratie het bewijs
van een. verandering van die omstandigheden n1et levert, dan wanneer, cerste onderdeel, krachtens het tweede lid van
voornoemd artikel 56, wanneer zoals in
onc1erhavig geval, de belastingplichtige
van ambtswege belast wordt, het bewijs
van het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten op hem rust; dan wanneer die
bepaling ingevolge haar bewoorc1ingen
zelf, klaar en nauwkeurig de rechtvaardiging eist van het bedrag der werkelijke en
volledige belastbare inkomsten; dan wan(1) Verbr., 3 juli 1956 (Arr. Ye>'b1·., 1956,
blz. 933).

neer het arrest niet uitdrukkelijk vaststelt dat cut bewijs geleverd is en dat het
impliciet dit bewijs niet als g~leverd kan
aanzien, op gevaar af de rechtvaardio·inO'
van het juiste bedrag van de belastbar~
in!romsten toe te laten door een bewijsmlddel ~at aan voornoemde vereisten geen
voldoemng zou kunnen schenken vermits
gezegd bewijsmiddel, uiteraard, enkel tot
het vaststellen van een vermoed bedrag
der belastbare inkomsten kan leiden of,
althans tot een « schatting >> van deze zoals het arrest het overigens erkent, en
tweede onderdeel, krachtens artikel 26,
paragraaf 1, eerste lid, de bedrijfsuitg·ayen w~lke aileen van het bruto bedrag· der
m artlkel 25 aangeduide inkomsten kunnen afgetrokken worden die zijn welke
«. l),'edaan werden gedurende de belastbare
tlJ c1 ll; d:: ~ dez.~ laa t~te bewoordingen
noodzakellJkerwlJZe de overlegging impliceren van positieve en controleerbare elementen betreffende het werkelijk betalen
van de gedurende het belastbaar tijdperl;:
gedane uitgaven, stoffelijk feit waanan
de ver~'ezenlijking niet kan afgeleid worden mt de omstanc1iglleden welke de
grondslag uitmaken van de door het arrest voor vaststaand gehouclen vermoedens :
Overwegende dat, daar hij zijn inkomsten over het c1ienstjaar 1954 binnen de
door de wet voorziene termijn niet aangegeven had, verweerder van ambtswege
aangeslagen wenl op groncl van artikel 56
der samengeschakelcle wetten betreffende
de inkomstenbelastingen ;
Dat, ten eincle vaststelling van het vermoed bedrag cler belastbare inkomsten tle
administratie als berekeningsgrond de' bezoldiging nam die in de te laa t ingeleven1e
aangifte van verweerder aangeduid was
en op 5 t. h. van die bezoldiging het bedrag der aftrekbare bedrijfsuitgaven vaststelde;
Overwegende dat het bestreden arrest,
het beroep van verweerder inwilligencl,
het bedrag der bedrijfsuitga ven op 15 t. h.
bracht;
. Overwegende dat, in geval van regelmabge aanslag van ambtswege artikel 56
tweecle lid, cler samcngeschakelde wette~
aan de belastingschuldige, cUe een vermindering van de aanslag vordert, de streno·e
verplichting oplegt het juiste bedrag v;n
zijn belastbare inkomsten te bewijzen;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat het bewijs van het juiste
bedrag der bruto inkomsten van verweercler geleverd werd;
Overwegende nochtans, wat het bedrao·
der bedrijfsuitga ven betreft, tweede be".
standcleel voor het berekenen van het bedrag der belastbare inkomsten, dat het
arrest oordeelt dat verwcerder het bewijs
geleverd heeft van de werkelijkheid cler
bedrijfsuitg·a ven omdat de administratie
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met een doel van practisclle vereenvoudiging voor de clrie vorige c1ienstjaren een
bedrag van beclrijfsuitgaven aangenomen
llad dat op 15 t. 11. dcr bruto inkomsten
komt en omclat llet niet kan betwist worden dat de omstancliglleden voor de uitoefening van llet beroep llezelfde gebleven
zijn;
Overwegenc1e clat beide omstanuiglleden
slecllts elementen van schatting der bedrijfsuitgu ven over llet dienstjaar 1954
uitmaken; dat de rccllter uit yoornoemcle
elementen aileen niet kon afieillen da t verweenler het bewijs geleverd had van het
juiste bedrag van zijn gcclurencle gezegd
dienstjaar werkelijk gedane bedrijfsuitgaven;
Overwegende bijgevolg dat de vaststellingen van het arrest niet wettelijk het
clispositief van het arrest rechtvaarcligen
en dat het hof van beroep de in llet micldel aangeduicle wetsbepaligen heeft gesclwnclen;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest; beveelt da t melding van onclerha vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
vProorcleelt verweercler tot cle kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
nrussel.
l4 october 1958.- 2e kamer. - YoorzUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemenc1 voorzitter. - Yerslaqgeve1·, H. Polet. - GeUjlclniclemle oonclusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite,r, H. Van Leynseele.
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~ ExTRAIJELASTING. HOEDANIGIIEID VAN BELASTINGSCHULDIGE IN DE EXTRADELASTING. -BEWIJS DOOR DE ADMINISTRATIE TE LE\'EREN.

1° INKO:MSTENBELASTINGEN.

2° BEWIJS. -

DIRECTE BELASTINGEN. SOIIRIFTELIJKE
ATTESTEN.
BEWI.TSKRACHT. l1EOORDELING DOOTI DE RECHTER
OYER DE GROND,

1 o Om te lloen 'Vaststellen clat een belasUngpliohtiue rle hoeclcurd.(Jheicl heeft van
belasUnusch1tlcli{fe ·in cle ext1"abelctsting
vol.~taat het clat rle aclministnttie het
bewijs bren[Jt clctt hi.i, gecl1wentle het belastbact1" tijclpe1'7c, inlcomsten, •w'insten of
baten betaalcl heeft cUe, vallencle bin'llen rle bij cwtUoel 2, t)(t'l"t1It!"aaf 1, van
!le tvet vwn 16 october 1945 {festelcle
1lerh,en, tve{fens lwn om,vanu, hun aanl
of en'i[JeJ"lei omstnnclighe1cl, een exceptionee! kctrakter ·vertonen, zoncler rlnt het
vereist is rlat cloor haa1· het bew'ijs
wonlt geleverrl artn welke bepaallle ca-

tego1"ie cUe fnkomsten, 'W'insten of baten
behoren (1).
2° De reohter ove1· cle gmncl beoonleelt
op soeve1·eine ta'ijze, in feUe, lle bewi.iskmcht van een sch·l"'ifteUJk attest (2).
(WEDUWE CLAES, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FlNANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 novemlJer 1957 gewezen door
het IIof van beroep te Brusscl;
OYer het eerste micldel, afgeleid nit cle
schemling van artikel 2, paragruaf 3, van
de wet van 1() october 1945, doordat het
bestrcc1en arrest aan wi.ilen August Claes
de hoedanighcicl van belastingschuldige
in de extrahelasting toekcnt, dan wanneer
de administratic het hewijs niet heeft gelevercl dat voornoemcle een van de beclrijvigheclen, bedoelcl bij artikcl 2, paragraaf 1, van voormelde wet, uitgeoefeml
heeft en dat die bec1rijvigheid exceptionele inkomsten of baten zou hebben opgeleverd :
Over het cerste ondcrdeel :
Overwegende clat, opdat een belastingplichtige c1e hoedanigheid zou hebben van
belastingschuldige in de extrabelasting,
hot niet vereist is clat door de administratie het bewijs worclt geleverd dat hij een
Ynn de beclrijvigheden voorzien bij nrtikel 2, paragraaf 1, van de wet van 1() october 19~15 zou uitgeoefencl hebben, maar
clat het volstaat dat zij het bewijs brengt
dat hij, gednrencle het belastbnar tijdperk inkomsten, winsten of baten behaalcl heeft die, vallende binnen tle bi.i
voonnelcl artikel gestelcle perken, wegens
hun omvang, hun aard of enigerlei omstancligheicl, een exceptioneel karakter
vertonen;
Dat c1it ondercleel van het micldel naar
recht faalt;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, ten deze, het hof van
bcroep, uit vermoedens, waarvan het soeverein de bewijswaarde beoordeelt, afgeleicl hecft dat de door August Cines, gedurencle hct belastlmar tijdperk, behaalde
baten een exceptioneel karakter vertoncn;
Dat het tweecle omlenleel van het middel niet ontvankelijk is;
(1) Yerbr., 26 juni 1956 (Bull. en PAsrc., 1956,
I, 1193); 23 october 1956 (A1'1'. Yerb1·., 1957,
biz. 114). Vergel. verbr., 14 mei 1fl57 (ibid.,
1957, blz. 772) en 11 juni 1957 (Bull. en PAsrc.,
1957, I, 1216).
(2) Verbr., 2•1, december 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 448).
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Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2 van de wet van
1(1 october 1945, doordat het hof van beroep met de door aanlegster overgelegde
attesten geen rekening heeft gehouden :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat voormelde attesten gieen redelijke
overtuiging knnnen geven; dat het hof
van beroep op soevereine wijze de bewijsl,racht van bedoelde attesten heeft beoordeeld;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
14 october 1958. - 26 kamer. - TToo1·zUte1· en veTslaggeve1·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjkl-niclende concl,usie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Van Leynseele.
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INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG
EN INKOHIERING, ~ SURSIDIAIRE AANSLAG
AAN HE'f HOF VAN BEROEP ONDER\VORPEN. AANSLAG DIENENDE GEVES'l'IGD 'l'E WORDEN OP
GROND VAN GEHEEL OF EEN DEEL VAN DEZELFDE
BELASTINGELEMENTEN ALS DE OORSPRONKELIJKm AANSLAG. BEGRIP.

De snbsicUcdre aanslag cUe de admin,istmUe, b'i.i toepasS'inu van arUkcl 74bis,
lid 2, vwn cle samenueschakelcle wetten
bet1·ettende cle 'inlcomsten, ann de goedke-n1'inu van het hof vwn beroe11 lean
onde1'tVeTpen, client ge,vesUgcl te worclen
op groncl van gehcel of een cleel van
cler::elfcle belasUngelementen als cle oorspmnlcelijlce
annslag, namelijk
die
waarvwn de cU1·ecte-nr cloor cle 'lt'ittve1·king vnn het bezwaarschrift wetteUjk
te lcennen gehacl heeft.
(HOLVOmT, T. BELGISOHm STAAT,
MINISTmR VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste miadel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 15 en 19 van de wet van 16 october 1945 tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijd behaalde excevtionele inkomsten, winsten en baten,
Hbis, inzonderheid lid 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest, na in feite vastgesteld te hebben

cc da t de tweede aanslag in de extrabelasting onder artikel 1648, dienstjaar 1956,
subsicliair is aan een hoofdaanslag van dezelfde aard doch niet aan de aanslagen in
de gewoue belastingen door de directeur
outlast, die deze belastingen door de aanslag onder artikel 1644 had vervangen ll,
en na verklaard te hebben dat de vernietiging van de hoofdaanslag, artikel 1644,
dienstjaar 1953, zich oprlringt wegens gebrek aan voorafgaandelijk bericht van
wijziging dan wanueer de directeur, die
enkel door bezwaarschrift kennis had van
aanslagen in de gewone belasting, in de
plaats van deze aanslagen een aanslag
van verschillende aard stelde, te weten
een aanslag in de extrabelasting, niettemin de onder artikel1648, dienstjaar UJ5G,
subsidiaire aanslag, bij toenassing van de
artikelen 19 van de wet van 16 october
1945 en 74Ms van voornoemde samengeschakelde wetten, geldig en invorderbaar
verklaart, dan wanneer artikel 74bis, in
zijn tweede lid, tot de enkele subsidiaire
aanslag het recht van de administratie
beperkt dergelijke aanslag na het verstrijken van de wettelijke termijnen aan de
beoordeling van het hof van beroep te onclerwerpen, wat ten deze het geval is; clat
de aanslag die in voornoemd verzoekschrift van 26 november 1956 subsidiair
genoemd wordt cUt karakter niet heeft
vermits hij eenvoudig weg een onwettelijke en nietige aanslag (art. 1644) vervangt :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest en uit de stukken van de
rechtspleging waarop het hof vermag acht
te slaan blijkt dat het hof van beroep kennis heeft gekregen van het door aanlegger
ingesteld beroep tegen de beslissing waarbij, nitspraak doende over het bezwaarschrift van deze tegen de aanslagen in de
bedrijfsbelasting, in <le nationale crisisbelastiug en in de aanvullende persoonlijke belasting, te zijnen laste over het
clienstjaar 1946 gevestigcl, bij navordering
van rechten over de dienstjaren 1941, 1943
en 1944, de directeur der clirecte belastingen bevolen heeft clat cc over het dienstjaar 1953 een extrabelastiug op de in oorlogstijd behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en baten : 205.106 frank te zijnen
laste op het kohier zou gebracht worden ll ;
Overwegende dat het arrest llieron wijst
dat de aanslag in de extrabelasting,
krachtens deze beslissing, onder artikel 1644 van het dienstjaar 1953 ten kohiere gebracht, onwettelijk gevestigd werd
cc wijl de directeur die enkel door bezwaarschrift van aanslagen in de gewone
llelastingen kennis had gekregen, in de
plaats van voornoemde gewone belastingen een aanslag van verschillende aarcl
steldc, te we ten in de extra bela sting ll, en
bijgevolg die aanslag vernietigt;
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Overwegende dat het echter de subsidiaire aanslag in cle extrabelasting op cle
exceptionele inkomsten, winsten en baten
ten laste van aanlegger onder artikel 1648
van het kohier over het dienstjaar 1956
gevestigd gelclig en invorderbaar verklaart;
Dat het te clien opzichte steunt op de
beschonwing dat voornoemde aanslag 1648
van het kohier van 1956 g·eldig kon gevestigll worden ter vervanging van de aanslag 1644 over het dienstjaar 1953, terwijl
het nochtans vaststelt dat hij « niet subsicliair is aan de gewone belastingen
welke in het dossier bernsten ll en dat de
aanslag 1044 over het clienstjaar 1953 wederrechtelijk gevestigd was;
Overwegende dat het arrest niet wettelijk zijn beslissing· gerechtvaarcligd heeft;
dat inderdaad noch uit die besclwuwing,
noch uit de vaststellingen die het doet,
blijkt dat de subsidiaire aanslag clie het
geldig en invorderbaar verklaart, gevestigd werd, zoals dit door artikel 74bis,
lid 2, vereist is, op grond van geheel of
een deel van c1ezelfde belastingelementen
als de oorspronkelijke aanslagen, namelijk die waarvan de directeur door de uitwerking van het bezwaarschrift van 14 november 1946 wettelijk te kennen gehacl
heeft;
Dat het middel, bijgevolg, gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest voor zoveel, recht doencle op
het door cle Belgische Staat ingecliend verzoekschrift, het de aanslag in de extrabelasting·, ten laste van aanlegger g~legcl
onder artikel 1648 van het kohier over het
dienstjaar 1956, geldig en invorderbaar
verklaart in uitvoering van voormeld arrest en in zover het voornoemde aanlegger
tot de helft der kosten heeft veroordeeld;
beveelt dat melding· van onderhavig arrest
zal gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik; veroordeelt ver·weerder tot de kosten.

ze

14 october 1958. kamer. - VoorzUter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslagpeve'l', H. van
Beirs. - Gelijkl·niclencle concl1tsie, H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiter,
H. Fally (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel.)
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INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE JJELASTING OP DE WINSTEN YOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN
DE VIJAND. BEOORDELINO YAN HET RECHT-

STREEKS VERBAND JJESTAANDE TUSSEN DE LEVERINGEN OF PRESTATIES AAN DE VIJAND EN
DEZES OORLOGSINSPANNING. SOEVEREINE llEOORDELING VAN DE RECHTER OVER DE GROND
YOOR ZOVEEL DEZE HET WET'l'ELIJK JJEGRIP
VAN DI'l' REOHTSTREEKS VERBAJ\'D NIET MISKENT.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN. SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT LEVERlNGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND. GELIJKSTELLING VAN ZEKERE
MAATREGELEN MET EEN OPEISii\'G. GELIJKfl'l'ELLING UITGESLOTEN W ANNEER DE LEVERINGEN OF PRESTA'l'IES EEN REOHTSTREEKS VERBAND ~IET DE OORLOGSINSPANNING VAN DE
VI.TAND HOUDEN. ~ BEGRIP VAN DIT VERJJAND.

3°

VOORZIENING IN VERBREKING. DIREOTE BELASTINGEN. MEMORIE VAN ANTWOOED NIET ONDERTEKEND. -RET HOF SLAAT
ER GEEN ACHT OP.

4°

VERBREKING. UrrGESTREKTHEID. DIREOTE BELASTINGEN. ARREST DE EXOEPTIE VAN OPEISING AFWIJZENDE DOOR DE BELASTINGSCHULDIGE OPGE\VORPEN W AT LEVER.INGEN
AAN DE YJ,JAND BETREFT. ARlliCS'l' EVEN,YEL
BESLISSENDE DAT DE SPECIALE BELASTING NilcT
VERSOHULDIGD WAR UIT HOOFDE VAN DIE U~
VERINGEN. '\TERBREKING VAN DEZE LAATSTE
BESLISSING·. ~ VERJJREKING ZIOH UI'l'STREKI{ENDE TO'r DE EERSTE llESLISSING.

1° De beoonleHnu van het ver/)(Wrl bestnanlle t·nssen cle leveJ"inpen of prestnUes ann cle vijwnrl en clezes oorlopsinspanninp ·is van feUeUjke aa1'fl en valt
onrler flc soevoreine macht ·van cle ·rechteJ· over cle g'!'Oncl, voor zoveel cleze
lnntste het ·wetteU:ik bep'l'i11 vnn « het
J'echtstreeks ve·rbaml met rle oo'flopsinspann·inp van ae vifancl ll n·iet mislcencl (1). (Wet van 15 october 1945, ar-

tikel 1, paragraaf 4, aangevuld bij art. 2
van cle wet van 19 rna art 1933.)
2° Ot)(lat level'fnpen ann flienstcn van het
v'i.jancleUjk leger een rechtstreeks veJ·bancl met cle oorlopsinspann:inp van cle
vijancl zouclen hou.clen, en clerlwlve, clat
a.nn flie leveri:11pen n·iet toepasseU:ik. zoH.flen zUn rle bepalin[!en clio cle peUjkstelUnp van z·eke·re JIUUttregelen. ·met een
ope/.si.ng toelaten, ·is het niet 1Jereist
flat z'ij ·n-it oorlopsmate·l"iaal Z01(.(len bestafm, noah flnt z·ij voor cle vijantlel1fke leue·rs onontbeerUjk zouclen zijn,
flat Z'ij tot h·ztn ·u:itJ·usNnrJ zomlen bestemcl zijn of voo·r het leper te velcle
voorbeho1((len, noah clat zi.i iVCJ'keUjk
floor clio lepers pebruilct zo·uclen geweest
z·i,in. (Wet van 15 october 1945, arti-

kel 1, parngraaf 4, aangevulcl bij nrtikel 2 van de wet van 19 maart 1953.)
(1) Raaclpl. verbr., 29 october 1957 (AlT.
Verbr., 19513, blz. 108),

-1353° Het hot slaat geen acht op een gesclwitt genoenul « memo·ri.e ·van anttooonl ll en namens de tegen cle voorzien'ing verwe1·ende part-ij nee1'{Jeleg(l, wanneer d'it gesclwitt n·iet onclertekend
is (1).
4° 1·Vanneer het hot van beroep bes!Ist
heett, ·in st1•ijd met de conclnsies van de
belast-ingsclw.lcUge, dat leverinyen .awn
cle vijand door hem niet ueacw.n ·wenlen
ingevolge vcm een 1·echtstreekse ope·i.B'ing, aoch evenwel bes!Ist heeft dat de
speo·iale belas#ng n·iet ve1·sohtt.lcligd was
op de to·insten voo1·tvloeien d n'it cleze
leverinuen, strekt ae verbreking, ten rJevolge VfL'I1 fle voorzien·ing van de Staat,
van fleze Zaatste besUss'i-11rJ zioh n-it tot
cle eerste, cUe twee flistwsiUeven niet
onclc1'S07wiclen zijnfle ten aanzien van fle
ttituestre7ctheifl van cle verbJ'eldng (2).
(BELGISCHE RTAAT, MINISTER YAN FINANCIEN,
T. N. V. ((ANCIENS ETABLISSEMENTS LIBER'r
ET cie )l.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1, paragrafen 1 en 4 van de
wet van 15 october 1945 tot invoering van
een speciale belasting op de winsten
Yoortvloeiend nit leveringen en prestaties
aan de vijancl, 2 van de wet van 19 maart
1953 waarbij voormeld artikel 1, paragraaf 4, aangevuld werd, doorclat het bestreden arrest, na aangenomen te hebben
dat verweerster gedwongen was tot de leveringen aan het (( Luftgaukommando ll
en aan het « Wehrmachtsbeschaffungsamt )) over te gaan, onder bedreiging van
strafmaatregelen en onafhaukelijk van
alle vrije toestemming, en dat zij haar
productiemiddelen niet verhoogd heeft,
beslist dat de litigieuze leveringen geen
rechtstreeks verband houden met de oorlogsinspanning van de vijand, dat de
voorwaarden voor de gelijkstelling met de
opeising bijgevolg aanwezig zijn en dat
er aanleiding bestaat de verweerster volledig van de speciale belasting vrij te
stellen en dit om reden : a) dat de administratie ten onrechte het regime van gelijkstelling met de opeising afwijst, om
reden dat het tot de oorlogsinspanning
(1) Vergel. verbr., 18 september 1956 (Bull.
en PAsrc., 1957, I, 19); 6 januari en 2·1 augustus 1958 ('ibid., 1958, I, 468 en 1236).
(2) Raadpl. verbr ., 21 en 26 november 1957
en 17 april 1958 (AlT. Yerbr., 1958, blz. 169,
·
188 en 624).

specifiek bijdragend karakter nit de duidelijke militaire schijn van het opeisend
organisme zou blijken, dan wanneer voormeld karakter in hoofdorde moet afgeleid worden nit de bestemming van de levering, welke bestemming impliciet nit
de aard zelf van het voorwerp der gedane
leveringen volgt; b) dat het in onderhavig
geval uitslnitend gaat om leveringen van
bedclelakens en weefsels voor beddegoed
waarvan niets toelaat te beweren dat zij
gebruikt werclen voor de behoeften van
het bezettend leger, dan wanneer integendeel al deze witte weefsels zowel tot burgerlijke behoeften, nnmelijk ziekenhuizen, logeenliensten en amlere konclen
bestemd zijn; c) dat, wat er ook van
weze, het onbetwist voorkomt dat gezegde
weefsels voor becldelakens en becldegoed
geenszins onontbeerlijk waren voor de
uitrusting van de legers te velde en, zelfs
in geval deze ervan zouden gebruik gemaakt hebben, het lmiten kijf staat dat
die voorwerpen geenszins tot oorlogsinspanning van de vijancl rechtstreeks bijgedragen hebben; dat een andere beslissing de toepassing zou illusoir maken van
het wettelijk begrip van rechtstreeks verband met de oorlogsinspanning dat noodzakelijkerwijze alle onrechtstreeks of
!outer toevallig verband nit zijn toepassingsgebied sluit, daar de meest verschillende voorwerpen ten slotte zouden kunnen geinterpreteerd worden als voor het
leger dienstig en mitsclien beschouwd als
van aanl om de oorlogsinspanning van
de vijancl te bevorderen; clan wanneer :
eerste onderdeel, het hof van beroev,
waar het annneemt dat de voorwaarden
voor de gelijkstelling met de opeising in
onderhavig geval verenigd waren, op
geltlige wijze niet kon beslissen clat er
aanleicling bestond om de verweerster
volledig van de sveciale belasting vrij te
stellen zonder voorafgaandelijk vastgestel<l te hebben dat de winsten die voortkwamen van de kwestienze leveringen
normaal waren, uitdrukkelijke voorwaarcle door artikel1, paragraaf 4, eerste
lid der wet van 15 october 1945 vereist in
geval van exceptie van opeising of van
geli,ikstelling met de opeising; tweede ondercleel : a) de aclministratie nit de aard
zelf van de vij anclelijke organismen waarn an de leveringen gedann werden wettelijk heeft kunnen afieiden, dat voormelde
leYeringen rechtstreeks verband hielden
met de oorlogsinsvanning van de vijand
en zij mitsdien niet gehouden was te bewijzen da t de leveringen ten slotte bestemd waren tot SDecifiek militaire doeleinden; b) het hof van beroep, waar het
de gelijkstelling met de opeising wegens
de beweegredenen van het bestreden arrest aanneemt, aan de uitdrukking
« rechtstreeks verband met de oorlogsinspanning van de vijand )) een verklaring

-136heeft gegeven die onverenigbaar is met
het voornemen van de wetgever
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de winsten die voortvloeien uit leveringen tijdens de om·log door de verweerster
aan het << Luftgaukommando ll en aan het
« Wehrmachtsbeschaffungsamt ll gedaan
aan de speeiale belasting op de winsten behaald 011 leveringen en prestaties aan de
vijand niet zijn onderworpen;
Overwegende dat na de exeeptie van
de door de verweerster opgeworpen reehtstreekse opeising afgewezen te hebben,
het arrest aanneemt dat de leveringen
gedaan werden ingevolge van geboden of
bevelen, welke van vijandelijke organismen uitgingen, onder bedreiging van
strafmaatregelen en onufhankelijk van
aile vrij e toe stemming;
Overwegende dat het mid!lel het arrest
verwijt beslist te hebben dat die leveringen met <le oorlogsinspanning van de
vijand geen reehtstreeks verband hielden;
Overwegen!le dat, al is de beoordeling
van het verband bestaande tussen de leveringen of prestaties aan de vijand en
dezes oorlogsinspanning van feitelijke
aard, en imlien ze omler cle soevereine
macht van ae rechter over de gTond valt,
dan is het op voorwaarde dat deze het
wettelijk begrip van « het rechtstreeks
verband met de oorlogsinspanning van de
vijand ll niet miskent;
Overwegende dat de rechter over cle
grond in onclerhavig geval c1it begrin miskend heeft wanneer hij beslist dat leveringen van beddelakens en van weefsels
voor beddegoed door diensten van het
vijandelijk leger geeist en wauraan ze geleverd werden, geen rechtstreeks verbaml
houden met de oorlogsinspanning van de
vijand, om rel1en aut niet bewezen is dat
zij werkelijk gebruikt werden voor de behoeften van cUt leger, dat ze << geenszins
onontbeerlijk waren voor de uitrusting
van de legers te velde ll, dat, « zelfs in
geval deze ervan het gebruik zouden gehad hebben, het bniten kijf staat dat die
voorwerpen geenszins rechtstreeks tot de
oorlogsinspanning van de vijand hebben
bijgedragen ll en « er anders over beslissen
het wettelijk begrin van het rechtstreeks
verband met de oorlogsinspanning illusoir
zou muken ll ;
Overwegende inderdaad dat dit wettelijk begrip omlerscheiden is van dat van
verschillende leveringen van « oorlogsmateriaal ll welke het voorwerp uitmaken
van paragruaf 2 van artikel 115 van het
Strafwetboek, gewijzigcl en aangevuld
door artikel 1 van de besluitwet van
25 mei 1945 en artikel 1 van cle wet van
1 februari 1949;
Dat de wet niet vereist dat de leveringen voor de vijanclelijke leg·ers << onont-

beerlijk zouden ZIJn ll, dat zij tot hun
« uitrnsting ll zouden bestemd zijn, noch
dat ze voor « de legers te velde ll voorbehonden zouden zijn;
Dat, wanneer het om leveringen gaat
die, zoals in onderhavig geval, gedaan
werden aan dicnsten van het vijandelijk
leger en op hun bevelen, de wet evenmin
het bewijs vergt clat die leveringen werkelijk door clit leger gebrnikt werden;
Waaruit volgt dat het arrest de in het
micldel a angeduide bepalingen geschonden
heeft;
Overwegende dat de verbreking tot het
dispositief van het arrest client uitgebreid
waarbij beslist werd, in strijdmet de conclusies van verweerster, dat haar leveringen aan het vijandelijk leger niet geclaan
werden ingevolge een rechtstreekse opeising, dispositief dat, daar het het voorwerp van geen enkele ontvankelijke voorziening van partijen kan uitmaken niet
onderscheiden is van het bestreden dispositief ten opzichte van de draagwijdte van
de verbreking;
Om die redenen, zonder dat er aanleirling bestaat het eerste onderdecl van het
micldel te onderzoeken en zoncler acht te
slaan op het bescheid genocmd « memorie
van antwoord ll ter griff}(~ op 5 april 1958
namens de verweerster, neergelegd, docll
hetwelk niet ondertekend is, verbreekt het
bestreclcn arrest; beveelt dat van onclerhavig arrest mclcling zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt verweerster tot de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
tc Luik.
14 october 1958. - 26 kamer. - Voo1·zUter, H. de Olippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. Vroonen. - GeUjlclu.iclencle conclltsie, H. Delange, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Leynseele en Verhelst (deze laatste van de Balie bij het Hof van beroep
te Gent.)
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1° VOORZIENING IN VERBREKING. BURGERLIJKE 'ZAREN.- JYiiDDEL TWEE GRIEVEN INITOUDENDE. GRIEVEN DE TAKKEN VAN
EEN AL'l'ERNATIEF VORl\iENDE. AANLEGGER
NIET GEITOUDEN VOOR ELK DlER GRIEVEN, AFZONDERLIJK DE GESOHONDEN WETSBEPALING
AAN TE DUIDEN.

2° VERANTWOORDELI.JKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
-

GEBRUIKER

VAN DE OPENBARE WEG.

GI~EN INBREUK OP DE WEGCODE. -

-

0:fic£STAN-

DIGITEI!l HET BE3TAAN VAN EEN FOUT VOORTVLOEIENDE UI'£ DE ~HSKENNING VAN DE ALGEMENE VERPLICH'l'ING TOT VOORZICITTIGITElD
1\IET BELETTENDE.

-1373° VERANTWOORDELI.TKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ON'l'STAAN).

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 november 1956 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik ;
Gelet op het eerste middel, afgeleid nit
de schending van t1e artikelen 67, 68, 92,
97 van de Grondwet, 1382 en :)_383 van het
Burgerlijk Wetboek, 147 van het koninklijk besluit van 1 februari 1934, houdende
Algemeen Reglement op de politie van het
verkeer, doordat het bestreden vonnis, na
vastgesteld te hebben dat de beschadigingen waarover verweerder klaagt in 19821953 plaats hadden, bij een eindbeschikking verklaart dat het feit dat de Staat,
eiser, << gebruik maakt van rijwegen waarvan de structuur niet kon geschikt zijn
om door pantserwagens bereden te worden, een font oplevert ll, eruan toevoegt
dat de Staat niet onkundig ervan mocht
wezen dat clit rijden met zwure pantserwagens op een bestrate en voor dat gebruik niet berekende weg, door de trillingen en de schuddingen die het veroorzaakte, beschac1igingen aan de aanliggende onroerende goederen met zich moest
brengen, dat de Staat zich van de openbare weg bediende om met de herstelde

pantserwagens proefritten te maken, en
besluit met !Jevestiging van het beroepen
vonnis in al zi.in !Jeschikkingen, eerste onderdeel, dan wanneer het door het vredegerecht te Fexhe-Slins gewezen vonnis aan
de Staat verweet zijn beweerde nalatigheid geen gebruik te makcn van de rechtstreekse verbinding van het arsenaal te
Rocourt met het spoorwegennet en zich
voor het vervoeren van de pantserwagens
niet te bedienen van de daartoe geschikte,
op luchtbanden rijdende aanhangwagens,
en clan wanneer de rechter over de grand,
door dat vonnis in al zijn beschikkingen
te bevestigen, hoewel zeggend dat « het
feit gebruik te maken van rijwegen waarvan de structuur niet kon geschikt zijn om
door pantserwagens bereden te worden,
een font oplevert ll, het hof in de onnlogelijkheid stelt met zekerheid de feiten te
bepalen cUe, volgens hem, de font van de
Staat opgeleverd hebben; dan wanneer
het !Jestreden vonnis dienvolgens dubbelzinnig is en client vernietigd te worden;
tweede onderc1eel, dan wanneer het bestreden vonnis amlerzijds als onbetwistbaar
erkent « dat voor een doelmatige landsverdediging pantserwagens moeten worden gebezigd l>; dat naar luid van artikel 68 van de Grondwet, de Koning het
bevel voert over land- en zeemacht, zodat
inzonderheid al wat betrekking heeft op
de landstrijdkrachten, hun bewegingen,
hun personeel, hun materieel, uitsluitend
onder het soeverein gezag van de uitvoerende macht valt, en dat bijgevolg de
rechterlijke macht geen font, die ten laste
van de Staat verantwoordelijkheid in het
leven roept, kan vinden in het feit beslist
te hebben dat de voor het arsenaal te Rocourt bestemde pantserwagens in het station te Liers zouden afgeladen worden en
van daar naar Rocourt zouden worden gebracht, zoals gebeurd is, langs de provinciale straat; dan wanneer het bestreden
vonnis overigens niet wijst, ten laste van
aanlegger, op enige stuurfout die een gebrekkige uitvoering van de beslissing van
de bevoegde bestuurlijke overheid zou uitmaken, en inzonderheid op enige overtreding van de verkeersregelen die ten tijde
der feiten (1952-1953) vigeerden, en namelijk, ten aanzien van het bijzonder materieel van het Departement van landsverdediging, krachtens artikel 147 van het
koninklijk besluit van 1 februari 1934 :
Over de ontvankelijklleid van het middel :
Overwegende dat verweerder opwerpt
dat aanleggers grieven onderscheiden mid-

(1) Dergelijke grieven maken inderdaad
twee takken uit van een middel en niet twee
onderscheiden of onafhankelijke middelen
(raadpl. verbr., 9 october 1947, A1'r. Yerbr.,
1947, blz. 312; llmei 1956, ibid., 1956, blz. 757;

en, a cont1·a1'io, 10 november 1949, ibicl., 1950,
blz. 129; 17 februari 1956, Bull. en PAsrc.,
1956, I, 626).
(2) Verbr., 26 september 1955 (A1'1', Ye1·b·r.,
1956, blz. 24).

GEBRUIKER VAN DE OPENBARE WEG. ~ ALGE:MENE VERPLICHTING TOT VOORZICHTIGHEID.
VERPLICHTING ZELFS OP DE STAATSORGANEN RUSTENDE,

1 o In b'I/.1'(Jerl1jlce znlcen, wwnneer de aanlerJger, in het verzoelcsoh'l'ift tot ve1·b'l'elcin{f, twee ur'ie·ven opueeft cUe de takken van een alternatlef vo·rmen, i.s hi:i
n·iet uehomlen voo1· ellc cUe1· grieveJJ, afzonde1·Ujk de uesehonclen ·wetsbepalinrf
nan te cl·zdclen (1). (Wet van 25 februuri

1925, art. 9.)
2° H et feit clat een uebr·u·ike·J' van (le openbare weg z·ieh •JuutJ' de voo1·selwijten van
cle 1Ve,qeocle ueflm.gen heeft belet niet
clat h·ij een font be,qaan heeft floo·r fle
al,qemene verpl1chting tot voorziehtighe·icl 1.vellce op ieclere gebruikeJ' ntst te
mislcennen (2).
3° De al,qemene verp7ieht-in,q tot voorziehUgheicl, b'ij het uebnt.iken va.n cle openbare weg, ntst OZJ ieclere uebni'ilcer, al
weze fleze een Staatsor,qaan.
(BELGISOHE STAAT, T. ROSKAM,)
ARREST.

-
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delen uitrnaken en dat, claar llij voor elk
van de grieven de gescllonclen wetsbepalingen niet afzonderlijk aangecluid lleeft,
llet rniclclel zoals het luidt niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, volgens bet middel,
de gTonclen van llet bestreclen vonnis, ofwei dubbelzinnig zijn, ofwel, wals zij
kmrnen begrepen worden, cle regelen betrcffencle de respectieve bevoegcllleden van
de Koning en de recllterlijke rnucllt srhenclen;
Dat, aangezien cleze twee grieven de
takken van ecn alternatief vonnen, aanlegger niet belloefde voor elk c1ier grieven
afzonderlijk Lle g·escllonclen wetsbepalingen aan te cluidcn;
Dat de exceptie van niet-onhankelijklleicl niet gegroml is ;
Over het eerste omlerdcel :
Overwegende dat, volgens de beslissing
van de eerste recllter, de Staat « beschikte
over een reclltstreekse spoorverbinding
tussen llet station te Rocourt, en llet wapenarsenaal Jl en << cle pantserwagens kon
brengen tot op de plaats waar eraan
moest worden gewerkt JJ; dat, zo hij om
tecllnisclle redenen « van cleze methode Jl
afzag, hij « zicll voor het vervoeren van
de pantserwagens had moeten bedienen
van speciale aanhangwagens op luclltbanden Jl en dat hij, door deze norrnale rniddelen niet te bezigen, een fout begaan
heeft;
Overwegende clat llet bestreden vonnis,
door vast te stellen dat « llet feit gebruik
te rnaken van rijwegen waarvan de structuur niet kon geschikt zijn om door pantserwagens bereclen te worden, een font oplevert )), de argumentatie van de eerste
rechter vercluiclelijkt, cUt wil zeggen de
reden aanduiclt waarom de rijweg niet
mocht gebruikt worden voor het rijclen
met pantserwagens zonder het bezigen van
speciale, van luchtbamlen >oorziene aanhangwagens;
Dat de redenen van het bestreclen vonnis mitsdien vrij zijn van de club belzinnigheicl en dat het onclerdeel van het rniddel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, enerzijcls, clat de rechters
over de grond niet betwisten clat de rnilitaire overheid het recht heeft te beslissen
dat de pantserwagens langs de weg van
het station te Liers naar het arsenaal te
Rocourt zullen gebracht worden, cloch verklaren dat bewuste overheicl, door deze
beweging uit te voeren onder zoclanige
voorwaarclen dat aan de aanliggende onroerencle goederen zwaardere of lichtere
beschacligingen zouden worden veroorzaakt, hoewel voorzorgsmaatregelen ter
voorkoming daarvan komlen worden g·enomen, een font begaan heeft voor welks
gevolg·en de Staat aansprakelijk is;

Dat de rechters over cle grond alclns
wijzen op een font, niet in cle beslissing,
doch in cle uitvoering ervan;
Overwegende, anderzijds, clat het feit
dat ten cleze geen overtreding van de vVegcode de militaire overheicl kan worden
aangewreven, niet belet rla t de Staat aansprakelijk kan wezen ten gevolge van de
schencUng, door voormellle o>erheicl, van
cle algemene verplichting tot voorzichtigheid welke op ieclere gebruiker van de
openbare weg· rust;
Dat het tweede ondercleel van het milldel niet kan ingewilligd worden;
Over llet tweede micldel, afgeleid llit de
schencUng· van de artikelen 67, 68, \J2 en
97 van de Gronclwet, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetback, doorclat het bcstreclen vonnis aan de beweerde verplichting
>an de Staat de schacle waarover verweercler klaagt te vergoeclen, de beschouwing
ten grondcllag legt << clat men niet inziet
welke ernstige reden er zon wezen om het
nacleel veroorzaakt door het rijden op de
openlmre weg met cUe tuigen (de pantserwagens) te laten clragen door een zeer gering· cleel van de burgers )), aldus pogencl
ter zake de leer van de gelijkheicl cler burgers voor de openllare lasten toe te passen, clan wanneer deze leer, hoe edelmoeclig en llelangwekkend zij ook moge wezen, in de jurisprudentie niet gezegeviercl
heeft over cle in het eerste rnidclel tot cassatie ontwikkelde leer, en, in de huidige
staat van het recht, generlei rechtvaardiging uitmaakt :
Overwegende dat cle in het antwoorcl op
het eerste miclclel aangehaalde vaststellingen van het bestreden vonnis volstaan
om het c1ispositief te dragen; dat het
tweecle middel derhalve tegen een ten
overvloede verstrekte bcschouwing opkomt
en niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
16 october 1958. -

1 6 kamer. -

1'oor-

zitter, H. Bareel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux.
GeUjkl·uidenrle conolusie, H. Raoul

Hayoit de Termicourt, procureur-g·eneraal. - Pleiters, HH. de Harven en Van
Ryn.
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KAMER.-

16 october 1958

ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEYAL OP DE
WEG VAN H};T WERK. PLAATS WAAR HE'!'
WERK VEREICHT WORDT. BEGRIP.

Eon plcw.ts hou.dt niet op cle tJlaats waa1·
het werlv ·uerr·ioht ~vonlt, in rle zin van
(trt'ilvel 1 van de beshtitwet van 13 de-

-139cember 1945, te Z'i:in (loor lle enkele omstanll,igheill (lat ae arbeicle1· er na lle
nonnale werlc7wen [!ebleven ·is; lle
plaats want· het werlf; •verricht wonlt
behon(lt llU Jcantlder ten aanzien van
de arbeille1· [!ed1wencle heel cle tij cl clat
cleze zich er oncle1· het gezag en het toezicht van cle werlcgever bevinrlt (1).

(«

~TUELLE DES SYNDIOATS REUNIS Jl,
T. STEVENS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 october 1957 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Namen;
Over het eerste onderdeel van het eerste middel, afgeleid nit de schending van
de artikelen 1 en 2 van de beslnitwet van
13 december 1945, betreffende de vergoeding van de schade voortsprnitende nit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen, zoals zij achtereenvolgens verlengd is door de beslnitwet
van 17 december 194G en door de wet van
10 jnli 1951 tot wijziging van de wet betreffende de vergoeding der schade voortsprnitende nit de arbeiclsongevallen, 1, 4
(dit artikel gewijzigd door voormelde wet
van 10 juli 1951), 9, 12 en 14 van de wet
van 24 december 1903 lletreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit
de arbeidsongevallen en van de wijzigende wetten, samengeordend bij koninklijk
beslnit van 28 septemller 1931 en 97 van
de Gronclwet, doordat het bestreden vonnis onder bevestiging van het beroepen
vonnis beslist l1eeft dat het ongeval waarvan de rechtsvoorganger van verweerster
het slachtoffer geweest is te Tongrinne,
op 22 juli 1954, op de weg van het werk
plaats gehad heeft, om de reden dat, aangezien de woonplaats van zijn meestergast ten deze client te worden beschonwd
als de plaats waar wijlen Georges Mathy
zijn werk verrichtte, cc het feit dat hij bij
zijn meestergast meer tijd doorgebracht
heeft <Ian nodig was tot het bekomen van
de voor zijn werk dienstige inlichtingen
niet volstaat om de woonplaats van zijn
meestergust tot een plaats Yan oponthoud
te maken ll, dan wanneer aanlegster bij
conclusies verklaarde, zomler in dit opzieht door de bestreden beslissing tegengesproken te worden, dat Mathy, vergezeld van zijn echtgenote, op 21 jnli om
halftwaalf bij zijn meestergast aangekomen was, dut het verkrijgen van de beweerdelijk voor zijn werk nodige inlich(1) Raadpl. verbr., 3 februari 1950 (Arr.
Ye1•b1'., 1950, biz. 354); 16 januari 1956 (Bull.
€11

PAsrc., 1956, I, 466).

ting een halfnnr of ten hoogste een nnr
vergde, dat zij bij de meestergast het
middag- en het a vondmaal gebrnikten, er
bleven overnachten en er pas 's anderendaags omtrent zes nnr in de morgen weggingen, en claarnit afleidde dat de woonplaats van de meestergast haur karakter
van plaats waur het werk verricht wordt
verloren had sedert 21 juli 's middags,
daar Mathy sedert !lie tijd opgehonden
had onder het arbeidscontract te staan,
waarnit volgt dat de bestreden beslissing
de wettelijke betekenis van het begrip
cc plants waar het werk verricht wordt JJ,
- waaronder voorzeker client te worden
verstaan iedere plaats waar het arbeidscontract nitgevoerd wordt, doch enkel in
de loop van deze nitvoering· - miskencl
heeft of, althans, nagelaten heeft het in
dit opzicht door aanlegster voorgebracht
verweermiddel te beantwoorden, zoals zij
behoorde te doen :
Overwegende, enerzijds, dat, in strijd
met het in het middel betoogde, e'en
plaats niet ophondt de plaats waar het
werk verricht wordt, in de zin van artikel 1 van de beslnitwet van 13 december
1945, te zijn door de enkele omstandigheid
dat de arbeider er na de normale werknren gebleven is;
Overwegende, anderzijds, dat het bestreden vonnis op de conelnsies van aanJegster een passend antwoord verstrekt
heeft door vast te stellen dat, terwijl het
slachtoffer Mathy ziell llij de meestergast
Neclers te Tienen bevond, deze persoon
« onder het gezag, het toezieht en de leicling van zijn meester stond JJ, en dat het
feit dat het slachtoffer cc bij zijn meestergast meer tijd cloorgebraeht heeft dan nodig was tot het bekomen van de voor zijn
werk dienstige inliehtingen niet Yolstaat
om de woonplaats van zijn meestergast
tot een plaats van opo11thonc1 te maken JJ;
Over het tweede onderdeel van het eerste middel, afgeleid nit de schending van
de artikelen 1 en 2 van de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoelling van de schade voortsprnitencle nit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen, zoals zij achtereen\'Olgens verlengd is door de beslnitwet
van 17 december 194G en door de wet van
10 jnli 1951, tot wijziging van de wet betreffende de vergoecling van de schade
voorstprnitende nit de arbeidsongevallen,
1, 4 (dit artikel gewijzigd door voormelde
wet van 10 jnli 1951), 9, 12 en 14 van de
wet van 24 december 1903 betreffende de
vergoeding van de schade voortsprnitende
nit de arbeidsongevallen en van de wijzigende wetten, samengeordend bij koninkJijk besluit van 28 september 1931, 1317
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet, doordat het bestreden vonnis onder bevestiging van het be-
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verweerster het slachtoffer geweest is te
Tongrinne, op 22 juli 195 ±, op cle weg van
het werk plaats gelwd heeft om de reden
dat « al begaf Georges Mathy zich bij het
ongeval dat hem is overkomen voorzeker
niet naar Ransart, er niet betwist is dat
hij van de woonplaats van zijn meestergast terugkwam en naar hnis terugkeerde, dat hij dus de normale weg afiegde
die hij moest doen om zich te beg·even
van de plaats waar hij zijn werk verrichtte naar cle plaats waar hij verbleef ll, clan wanneer aanlegster bij conclusies verklaarde, zondcr in dit opzicht
door de bestrcllen bcslissing tegengesproken te zijn, dat Mathy, vergczeld van
zijn echtgenote, op 21 juli 1954 om halftwaalf bij zijn meestergust uungekomen
was, dut het verkrijgcn van de beweerclelijk voor zijn werk nodige inlichting een
hulfuur of ten hoogste een uur verg{le
dat zij bij de meestergast het middug- e~
het avondmaal gebruikten, er bkven ovcrnachten en er pas 's anderemlaags omtrent zes uur in de morgen wcggingen en
dam·uit afieidde dat de terugweg geen
n?rmale weg· meer uitmaakte daar hi.i
met binnen de normale tijd was afgelegd
waaruit volgt dat de rechters over d~
grond de verplichting miskend hcbben
hun beslissingen ten aanzicn van de door
aanlegster genomen conclusies met redenen te omklcden, ofwel dat zij althans
de wettelijke betekenis van het begrip
« normale weg ll misken<l hcbben waaronder client te worden verstaan de weg afgelegd in de tijcl clie een versoon normaal
noclig heeft om zich naar het werk te begeven of ervan terug· te keren en hetwelk
uitsluit iedere niet gewom~ omweg, iedere
onderbreking of iedere vertraging in het
afleggcn van de weg die niet door wettige
redenen gerechtvaardigd is, tlit wil zeggen
om redenen welke verlJand houden hetzij
met de uitvoering van het arbeidscontract, hetzij met cle mocilijkheden van de
weg, hetzij met de noodzaak voor de arbeicler in zijn voornaamste behocften te
voorzien, welke omstandigheid ten deze
niet in vervulling getreden is :
Overwegende dat v66r lle rechter over
de grond niet betoog·ll werd, en dat uit
geen enkele vnststelling van het bestreden vonnis blijkt dat de terugweg, die het
slachtoffer afgelegd heeft om zich naar
huis te begeven, onderbroken is of dat het
slachtoffer een omweg gemnakt heeft;
Overwegende dat het milldel, in zover
het betoogt dat het vonnis geen antwoord
verstrekt heeft ov de conclusies waarllij
aang·evoerd was dat het llegTip << n01·male
weg ll << uitsluit iedere vertraging in het
afieggen van de weg die niet door wettige reclenen gerechtvaardigd is ll, van llelang ontbloot is, aangezien het bestredcn

vonnis vaststelt dat het slachtoffer onder
het gezag en het toezicht van de werl'>:gever stond gedurencle gans de tijd dat het
zich in cle woonplaats van de meestergast
bevonden heeft;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewillig·d worden;
OYer het tweede micldcl, afgeleid ui t de
schending van de artikelen 1317 tot ::1322
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet, doordat de hestreclen be slissing, om verweerster de door ham· ingestelde eis toe te wijzen gereleveerd heeft
dat cc appellante (aanlegster) niet in twijfel trekt dat wijlen Georges Mathy zich
op 21 juli 195± naar Tienen begaf bij zijn
mcestergast N eders om hem inlichting·en
te vragen oyer een monteerwerk clat hij
's anderendaags te Ransart moest uitvoeren voor rekening van cle vennootschap
in wier clienst hij was ll, clan wanneer
aanlegster llij haar conclusies de volgende
1Jeschouwingen deed gelden : « .. . in de
eerste plants zou de nooclzakelijkheicl van
de reis naar meestergast N eders ten aanzien van het te Yerrichten werk duideljk
moeten bewezen worden. Eiseres verklaart clat haar man onderrichtingen ging
hulen. De meestergast zegt dat Mathy
hem een !Jezoek is komen brengen en hem
een inlichting is komen vragen. Over de
aard van clie inlichting, het dringend kar~t!rter. of cle noodzakelijkheid, de belangriJkheld ervan worclt generlei aanduiding
verstrekt. Wettigcle zij de reis, of was zij
een voorwendsel voor een vriencTenbezoek?
Deze laatste zienswijze verdient de voorkeur vermits :Mathy - clit is niet betwist
- zijn bezoek na het middagmaal op de
21 e verlengd he eft tot na het ontllijt op de
22e, met als enige red en het genoegen bij
een vriencl te ver!Jlijven. Ret bewijs clat
hij waarlijk een werk bij Neclers nit te
voeren had is dus niet geleverd ll, waaruit
volgt dat de !Jestrcden beslissing de bewijskra?ht van de conclusies van aanlegster nnskend heeft en niet ged1·agen
wordt door bij cUe conclusies passende redcnen :
Overwegende clat aanlegster in haar
conclusies niet betwistte dat het slachtoffer zich naar de meestergast te 'l'ienen
llegaf om hem inlichtingen te vragen over
het werk dat het 's amlerenclaags voor
rekening van de werkgever diende uit te
voeren, doch enkel de « nooclzakelijkheicl ll van die reis critiseenle; dat zij
aanvoerde clat clie reis « f)en yoorwendsel
voor een yrienclenbezoek ll kon zijn ·
. Overwegencle dat het vonnis va~tstelt
d~t «nit het dossier blijkt dat de stap
che wijlen Mathy bij zijn meestergast ondernam voorkomt als nodig gemaakt door
het werk dat hem voor 's anderendaags
toegewezen was ll;
Dat het vonnis mitsclien verweerster
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.1-IET I-I OF; - Gelet op het bestreden
arrest, 011 11 jnli 1957' gewezen door het
.1-Iof van beroep te Brnssel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 1585 en 1586 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden
arrest beslist dat de in maart 1948 tnssen

partijen tot stand gekomen houtverkoop
al het nog te ontginnen hont tot voorwerp
had en dat aanleg-ger dus het hout moet
betalen dat werd weg-gehaald of dat nogstaat, of verdwenen of verrot is, zoncler te
antwoorden op het middel, door aanlegger
tot bewijs dat het om een lontere verkoop
op maat ging, afgeleid nit het feit dat verweerster zelf talrijke houtsoorten hall gelaten aan de boseigenaar. die erover beschikt had, en daarvan thans betaling
vordert ten laste van aanlegger, terwijl
rlit verznim het bestreden arrest belet
overeenkomstig de wet gemotiveerd te
zijn :
Overweg-ende dat, beslist hebbencle llat
dnidelijk nit cle ovcreenkomst blijl't da t,
om de redenen die hij opgeeft, nit deze
een verkoop bij de hoop was ontstaan, de
rechter over de groncl op impliciete doch
zekere wijze geoordeeld heeft, dat de door
aanlegger ingeroepen beschonwing, afgcleid uit een gegeven hanclclwijze na de
overeenkomst, niet doeltreft'end was ; cla t
de rechter bijgevolg er niet toe gelwnclen
was verder de conclusies te beantwoorden,
in zoverre zij op die beschouwing- waren
gesteund;
Dat het midclel naar recht fault;
Over het tweede micldel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 1582, 1583,
1585, 1586, 1591 en 1592 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Gronclwet, doorclat
het bestreclen arrest, na te hebben opgemerkt dat aanlegger voor de vaststellingvan de aankoopprijs geweigercl had op de
aanvankelijke raming van het volume der
kwestige houtpartijen te steunen en bij
het weghalen een tegeruiprekelijke opmeting had geeist, en clat de noodzaak van
deze opmeting niet belettc clat de verkoop
bij de hoop was gebeurd noch dat de aanlegger claarvan de eigendom solo consens·n
had verworven, met het gevolg dat alle
risico's te zijnen laste waren, beslist dat
aanlegger aan de verweerster het afgehaalcl doch niet afgerekend hout, of het
nog staande, het verdwenen en het Yerrot
hont moet be tal en, clan wanneer, eerste
onderdeel, de onmogelijkheid van opmeting van het verdwenen hont de bepaling
van zijn prijs belet en bij ontstentenis
van clit hoofdelement van het contract er
in dat opzicht geen verkoop tussen de partijen kan bestaan, dat aanlegger dns niet
tot enige verplichting in verband met de
hoeveelheid verdwenen lwnt kan gehouden
zijn (schending van de hierboven aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek), tweede onderdeel, het tegenstrijdig
is, eensdeels cle noodzaak van een nieuwe

(1) Raadpl. DE PAGE, Tmite, bd. IV, blz. 42,
nr 21, en PLANIOL en RIPERT, Traite de droit
civil, bd. X, blz. 371, nr .299.

(2) Raadpl. verbr., 5 juni 1953 (Arr. Yerb1·.,
1953, blz. 671); verge]. verbr., 25 jnni 1954
(ibid., 1954, blz. 701) en de noot.

geen erkentenis toeschrijft . die zij niet
afgelegd heeft, doch beslist dat de in
haar conclusies geuite stellingen tegengesproken worden door de aan de rechter
voorgelegde elementen van het dossier;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
16 october 1958. - 1" kamer. - Yoorzitter, H. Bareel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Ferslaggever, H. Gilmet. GelijJ,,lniclenrle conclusie, H. Raoul Hayoit
de

Termicourt,

procnrenr-generaal.

Pleite1·, H. Demenr.
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1° VERKOOP. - VER'KOOP VAN KOOPWAREN
BIJ DE HOOP. - BEGRIP.
2° VERKOOP. - PRIJS. ~ OVEREENKOMST
DE BASISELE}.!ENTEN TER. BEREKENING VAN DE

PRIJS BEVA'IT'ENDE. -

VERKOOP YOLTRO'K-

KEN.

1° jl£aakt een verl.:oop bij cle hootJ 11.it, cUe
omnirlrlelli.j k alle 1'isico' s ten laste 'Gwn
rle kope1· legt, cle overeenkomst 1vaarbij
een parUj ve1·lclaart te verlcopen en cle
ancle1·e te lwpen, tegen een 1tnU(L'ire
twijs, een ve1·een.zelvi.grle hoeveelheirl
hont; rle lctte1·e meting beoor;t, ~n cUt geval, allee1t rle vaststelliny van cle totale
som rlOOI' rle kope·r te betalen (1). (Bur-

gerlijk Wetboek, art. 1586.)
2° lVanneer een pa1·tij ve·rlclaa1·t te verlvopen 'en rle anrle1·e te lcopen een vereenzelvigrle hoeveelheicl hout, tegen een per
11~3 bepnalrle prijs, maalct rlie ove·reenlcomst, rlie de basiselementen te1· berelcen:in[/ van de tJr·ijs bevat, ten nnnzien
van de tJrijs, een volt1·olclcen ·verlwop
uit (2).

(MUTSERS,

'l'.

WEDUWE 'KERCKHOVEN.)
ARREST.

-
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tegenspreKelijke opmeting aan te nemen
om tle door aanlegger te betalen prijs te
kennen omdat hem de aanvankelijke raming van de kwestige partijen niet kan
worden teg·cngesteld, en anderdeels aanlegg·er te veroordelen tot betaling van de
prijs van het verdwenen hont dat dns onmogelijk kan worden opgemeten, en dan
wanneer cleze tegenstrijdigheic1 in de redenen met cen gebrek aan motivering gelijkstaat (artikel 97 van de Grondwet) :
Over het eerste onderdeel :
Ovcrwegende dat het bestreden arrest
yaststelt dat de partij hout reeds vereenzelvigd was door de tnssen de contractanten gevoerde briefwisseling en c1at de
prijs op 150 frank de m' was bepaald geweest; dat de door eiser gevraagde meting
enkel tot doel strekte bij clit middel liever
dan door de aanvankelijke scha tting de
te beta len hoeveellleid te bepalen;
Dat het arrest, aan de ene zijde, soeverein in feite vaststelt dat v66r de verdwijning, waarvan het middel gewag
maakt, het hout vcreenzelvig·d was g·eweest door de partijen, cUe over de prijs
overeengekomen waren, en c1at de meting
ten deze tle vereenzelviging van de koopwaren niet beoogde, en aan de andere
zijde, erop wijst dat de door de recllter
aangestelde deskundigen de globale door
eiser verschnldigdc Drijs zouden vaststellen op grond van bepaalde nit de overeenkomst van de partijen voortspruitende geg-evens;
Dat het hof van beroep nit deze elementen heeft knnnen afieiden, zonder tle in
het middel aangednide wetsbepalingen te
scllcnclen, da t zelfs vooraleer tot c1e meting werd overgegaan de koop tnssen partijen voltrokken was;
Da t het cerste onderdeel van het mid del
naar recht faalt;
0 ver hct tweec1e onderdeel :
Overweg·emle dat het hof van beroel) de
beslissing bevestigd llceft waarbij de eerste rechter een desknndig onderzoek hacl
bevolen tot bepaling van tlc ontbrekencle
lloeYeelheicl llont en tot berekening van de
waarc1e ervan;
Dat vermits de rechtcrs over de grond
geoordeeld hcbben dat ter zake de verkoop van de koopwaren bij de hoop gesloten werd en clerhalve clat op llet ogenblik van het contract de koopwaar reeds
vereenzelvigd en de prijs vastgesteld werclen, het niet strijclig is enerzijds vast te
stellen dat de in llet contract voorziene
meting tot doel had enerzijds door die
wijze, liever dan door de aanvankelijke
schatting, de hoeveelheden hout te bepalen en anderzijds bij middel van een desknndig· onclerzoek het gebrek aan bewijs
volgencl nit cle ontstentenis van meting
der ontbrekende hoeveelheclen te verhelpen;

Dat het tweede undenleel van het middel feitelijke grondslag mist;
Om clie rec1enen, verwerpt de voorr.iening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 october 1958. - 1 6 kamer. - Voorz'ltter, H. Vamlermersch, raadslleer waarnememl voorzitter.
TT erslaggever,
H. Louveanx. - Gel'ijh,l·n-iclencle concl~tsie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Ple-itMs, HH. Veldekcns en Van Leynseele.

16

KAMER.-

17 oct<Oher 1958

ARBEIDSONGEVAL. VAN EEN INSPANNINH. -

Doon TENGEVOLGE

SLAOHTOFFER AAN EIGN

HARTZIEKTE LlJDENDE. - !NSPANNING ABNOR~fAAL TEN AANZIEN VAN IIET VERRICHTE "\VERK.
- ARBEIDSONGEVAL.
Mankt een a·rbe·iclsongeval wit cle floocl
tengevolge vnn een ·inspann·ing, Ujclens
fle •t(!itvoer-ing van het arbe·iclscont1·nct
gellann, fz.ie nbnonnaal was ten annz-ien
vnn fle gewone cUenstp·restnUes vnn het
slnohtotfe·r (1), zelfs .zo cl-it lnntste nan
een hnrtz·iekte leefl en cle -inspnnni.ng
oak nbno1·manl wns, ·in acht genomen
fleze z·iekte .

(BELGISOHE MAATSOHAPPLJ VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN OP HET LEVEN, T. HOUDENAERT.)
ATIRES'l1 ,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 mci 1957 in boger. beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van cle Grandwet, en 1, in 't bijzonder alinea's 1 en 6,
van de wetten betreffendc de vergoeding
van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, samengeordend door koninklijk beslnit del. 28 september 1931,
zoals clit ·artikel 1 in zijn aline a 3 gewijzigcl wercl cloor het artikel 1 van de besluitwet van 9 juni 19+5, cloordat, aanleg·ster in conclusies betwist hebbende dat
wijlen Fernand Dresselaers slachtoffer
zou geweest zijn van een arbeidsongeval
bij het oplichten en verplaatsen van een
pak wegende ongeveer 32 kg. om reden
dat tlit feit zou voorgekomen zijn tijdens
de normale verrichtingen van zijn arbeid,
vermits hij als opdracht had het « onderhouc1 der lokalen ll, waardoor werken
(1) Raadpl. verbr., 14 januari 1955 (A1'1'.
Verbr., 1955, blz. 370).

-143worden bedoelcl zoals « het rmrngen en
ontruimen van zekere vertrekken... het
verplaatsen van mobilair ... het aanbrengen en opnieuw ter plaatse terugzetten
van zekere benodigheden ... Jl en dat cc het
heel zeker meermaals daags gebeurde dat
hij gewichten van 20 a 30 kg. droeg, waarvan trouwens toch niet kan beweerd worden dat zulks zwaar is, zelfs voor een
minder sterk man)), en cc dat het nit het
bedrag van het salaris van het slachtoffer
blijkt dat de hem opgelegde prestaties
niet van zeer lichte aard zouden zijn zoals beroepster (hier aanlegster) het voorhoudt vermits het dan volledig buiten
verhouding zou staan )), het bestreden
vonnis om te beslissen dat wijlen Fernand Dresselaers slachtoffer geweest was
van een arbeidsongeval, erop wijst enerzijds dat « het slachtoffer reeds voordien
sinds een tweetal jaren periodisch wegens
angor pectoris met hypertensie verzorgd
werd JJ en anderzijds dat het begrip onllerhoud van lokalen geenszins het verslepen door verschillende lokalen heen
kan omvatten van IJakken van ongeveer
dertig kilogram, en daaruit afieidt dat de
door het slachtoffer gedane inspanning
om een pak van 32 kg. op te lichten enerzijds, cc met het oog op zijn gewone werkzaamheden JJ, en, anderzijds, cc voor een
hartlijder Jl, abnormaal is, dan wanneer
dergelijke redenen welke dubbelzinnig en
tegenstrijdig zijn geenszins de conclusies
van aanlegster beantwoorden en het hof
in de onmogelijkheid stellen na te gaan
of wijlen Fernand Dresselaers slaehtoffer
is geweest van een ongeval naar de zin
;a~ het hierboven aangeduid artikel 1,
t rs te zeggen van een plotselinge gebeurtenis voortkomende van een uitwendige
kracht welke in verband met het verrichte
werk een abnormaal karakter vertoont,
waaruit volgt dat de rechters over de
grond hun beslissing niet wettelijk gemotiveerd hebben (schending van art. 97 van
de Grondwet) en daarenboven het wettelijk begrip van het arbeidsongeval hebben
miskend (schending van art. 1 van de
wetten samengeordend door koninklijk
besluit deL 28 september 1931)
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat door aan te stippen
dat het begrip « onderhoud van lokalen Jl
geenszins het heen en weer verslenen door
verschillende lokalen kan inhonden van
pakken van ongeveer 30 kg. het bestreden
vonnis de conclusies van aanlegster op
passende wijze heeft beantwoord waarin
deze voorhield dat het normaal werk van
het slachtoffer erin bestond, met het oog
op het reinigen van de lokalen het mobilair en toestellen, wegende ,;an 20 tot
30 kg., te verplaatsen;
Dat de rechter er niet toe verplicht was
al de door aanlegster tot staving van haar

standpnnt aangehaalde argnmenten te beantwoorden;
Over het tweede omlerdeel :
Overwegende dat de rechter weliswaar
OIJmerkt dat de geneesheer die het slachtol'J'er onderzocht heeft van oordeel is geweest clat de inspanning die de dood veroorzaakte voor een hartlijder abnormaal
V\ras;

Maar overwegende dat de rechter reeds
vastgesteld had dat de inspanning die de
clood veroorzaakte abnormaal was ten
aanzien van de gewone werkzaamheden
van het slachtoffer, en vervolgens daaruit
afleidt dat de dood ten deze plotseling is
overgekomen tengevolge van een inspanning cUe voor het slachtoffer abnormaal
was « ten aanzien van zijn gewone c1ienstpresta ties )) ;
Overwegende dat die motieven niet dubbelzinnig zijn en duidelijk aantonen uat
naar de vaststelling van de rechter, de
doocl ten cleze te wijten is aan een abnermale gebeurtenis veroorzaakt door de
plotse werking van een nitwendige kracht
tijdens en ingevolge de uitvoering van het
arbeidscontract, afgezien van de ziekte
waaraan het slachtoffer leed;
Overwegende dat de rechter uit die
soevereine vaststellingen heeft kunnen ·afleiden dat het ongeval een arbeillsono·eval
was in de zin van artikel 1 van d~ bij
het koninklijk besluit del. 28 september
1931 samengeschakelde wetten;
Dat het middel niet kan worden ingewilligd;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; vcroordeelt aanlegster tot de kosten.
17 october 1958. - 1" kamer. - VoorzUter, H. Vanclermersch, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slngrJe-ue1·, H. Louveaux.
Gelijlclnitlenrle
conclnsie,
H. Dumon, advocaat-generaal. - Pleite1·s
HH. Simont en Van Hyn.
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VENNOOTSCHAP.
PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.
- PERSOOC'! OPTREDENDE VOOR DE VENNOOTSOHAP KUNNENOE PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK VERKLAARD WORDEN VOOR DE VERPLICHTINGEN VAN DEZE LAATSTE. ~ ARTIKEL 138 VAN DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN
OP DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. -

DRAAG-

WIJDTE.
W nnneer een znnlcvoenle1· vnn een personenvennootschnp met beveTlcte nnnsp1·aJcel!ijkheitl voor cleze lantste een verbin-

-144tenis acvn[Jaat clooh V)(tnnee1· ll:ij op rJene,rlei wijze awn zijn mecleoont,raotant
heett cloen kennen of laten [!eloven clat
hij ·voor re7cenvng van clie vennootsolwp
optracl, is h'ij persoonl'ijk en reohtstreeks gehonclen tot cle 1t'it cle overeenkomst voort,oloeiencle ve·rpl'iohtinrten. In
cle'/'[leli:ik geval, is z[mcle·r toepassin[J a'rtUcel 138, licl 2, van cle swmen[Jesohakelcle wetten 011 cle hanclelsvennootsohappen in zove1· het bezJaalt flat << 'iecler persoon cl:ie, voo1· een tJersonenvennootsohap met beper7cte aanspralceUjkheicl, t1tssenkomt... lean, val[! ens cle omstan(U,qheclen, persoonUjlc awnsprakel'ijlc
wonlen gestelcl voo1· cle (alclaa1·) cloo1· cle
vennootsohap genomen ve'l·pHohUn[J )).

(Impliciete oplossing.)
(D'HOOGE EN LITISCONSORTEN, T. MARVOET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 november 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 12bis en 43
van cle wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid, 1134 van het Burgerlijk Wetbock, 97 van de Grondwet, 1319, 1320 en
1322 van hct Burgerlijk ·wetboek, en van
de bewijskracht van de bestelbons van
26 november 1950, 27 januari, 1\J februari
en 8 maart 1951, en van de overeenkomst
van verkoop op krediet tussen partijen
gesloten op 22 februari 1951 en geregistreerd te Gent III op 23 februari 1951,
boel;;: VI, fol. 93 (ontvangen 40 fr.), c1oorc1at, na vastgcsteld te hebben dat «in de
bestelbons en andere bescheiden bepaald
werd dat de rechtbanken te Gent uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van
alle betwistingen aangaanc1e cle uitvoering
van de tussen de rechtsvoorganger van
eisers en verweerder gesloten overeenkomsten Jl, het bestreden arrest beslist heeft
dat « hoewel in beginsel een clusdanige bepaling toepassing moet verkrijgen, de
rechtsleer en de rechtspraak het eens zijn
om aan te nemen dat een clausule van bevoegdheidstoekenning allecn cle geschillen
over de grand raakt en dat ervan uitzonderlijk mag afgeweken won1en wanneer
dringencle en voorloDige maatregelen moeten getroffen worden, en da t in t1it geval,
de rechter in kortgeding van de plaats
waar het voorwerp zich bevindt, bewarende mnatregelen mag bevelen zelfs indien de reclltbank van deze plaats onbevoegd is om over de hoofc1eis uitspraak
te doen ll, dan wanneer de kwestieuze
clausule van bevoegdheidstoekenning niet
nlleen op de geschillen over de grand van
toepassing was maar ook OD de voorlopige
maatregelen die niet een zulkdanig karak-

ter van hoogdringendheicl vertoonden; dat
het noodzakelijk was dat zij door de rechter van de plaats waar het voorwel'!) zich
bevontl zouden bevolen worden, clan wanneer de kwestieuze clausule van toekenningsbevoegclheid een wettelijk gesloten
overeenkomst was cUe als wet moest gelden voor de partijen, dan wanneer, door
te beslissen dat de voormelde bestelbons
en overeenkomst, waarbi.i uitdrukkelijk
bedongen wenl dat voor allc betwistingen
aangaancle het contract enkel en uitsluitend <le rechtbanken te Gent bevoegc1 waren, alleen de betwistingen o>er de grand
bedoeld hadden, het bestreden arrest aan
deze bestelbons en overeenkomst een interpreta tie gegeven heeft die met de normale en gebruikelijke betekenis van hun
bewoordingen onverenigbaar is, dan wanneer, minstens, het bestreden arrest niet
uitarukkelijk vaststelt c1a t de door de
rechter in kortgeding te Antwerpen bevolen maatregelen door geen enkel andere
rechtsmacht kom1en bevolen worden om
een nuttige uitslag te bekomen, dan wanneer het bestreden arrest dus niet volcloende gemotiveerd is :
Ovenvegende dat, in strijc1 met hetgeen
het middel voorhoudt, het arrest geenszins beslist dat de clausule van bevoegdheidstoekenning nooit van toepassing is
wanneer de rechter, zetelende in kortgeding·, voorlovige en dring·ende maa tregelen
bevelen moet, c1at het zich ertoe beperkt
te beslissen clat voor dergelijke maatregelen de rechter van die bevoegdheidstoekenning « mag )) afwijl;:en en hierdoor bepaalt dat die afwijking slecllts toegelaten
wordt wanneer redencn eigen aan de zaak
ze opdringen;
Overwegcnde amlerzijds dat door te verklaren dat, ter zake de rcchter zctelende
in kortgeding te Antwerpen bevocgd was,
onmiddellijk na het hierhoven aangeduid
vrincipe ingeroepen te hebben, het bestreden arrest op stilzwijgende c1och op duidelijke wijze erop wijst c1at het, wegens
omstam1iglleden van lloogc1ringcnc1heic1,
eig-en aan cle zaak, voormelde bevocgdhei<l
rc~ctione loci aanneemt;
Dat het middel niet kan inge1villigcl
worden;
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1319, 1320,
1B22 van het Burgerlijk Wetboek en van
de bcwijskracllt van cle tusscn Emiel
D'Hooge, reehtsvoorganger van eisers, en
verwcGrc1er gesloten overeenkomst van
verkoop op krediet del. 22 fGbruari 1931,
geregistreerc1 te Gent II, op 23 februari
1951, boek VI, folio IJ3 (ontvangen 40 fr.),
138 van de samcngesehakelde wetten op
de handelsvennootschappen en 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest
beslist heeft dat de door verweerder tegen
eisers rechtsvoorganger, Emiel D'Hooge,

-145ingestelde eis ontvaukelijk was, om reden
dat « de voorafgaandelijke besprekingen
met Emiel D'Hooge persoonlijk geschiedden en dat de kwestieuze overeenkomst
eveneens met D'Hooge in persoon afgesloten werd, dat immers het aanbod, de
bestelbons en de aanvankelijke briefwisseling geen melding maken van het bestaan van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, dat verweer,der terecht de mening mocht zijn toegedaan dat D'Hooge voor eigen rekening
was opgetreden en dat overeenkomstig artikel 138 der wetten op de handelsvennootschappen, D'Hooge persoonlijk diende verantwoorclelijk gesteld te worden voor de
in de kwestieuze overeenkomst aangegane
Yerbintenis, clan wanneer het bestreclen
arrest niet ontkencle e,n impliciet aannam
da t de eigenlijke overeenkomst tussen verweerder en de « P. V. B. A.. Oonstructie
vVerkhuizen Emiel D'Hooge ll gesloten
werd, clan wanneer tenslotte door artikel 138 toepasselijk te verklaren het arTest impliciet doch duidelijk aangenomen
heeft dat de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid bij de kwestieuze overeenkomst verbintenissen aangegaan had, hetgeen strijdig is met de passus van het arrest waarbij gezegd wordt
'clat Emiel D'Hooge deze verbintenissen
persoonlijk aangegaan had, dan wanneer
-cleze tegenstrijdigheid der motieven met
het gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat:
Overwegencle dat het arrest, enerzijds,
'beslist dat de overeenkomst gesloten werd
« met D'Hooge in persoon; ciat immers in
het omstandig aanbod van 2S september
~950, in de bestelbons en in de aanvankelijke briefwisseling geen melding wordt
gemaakt van het bestaan van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, clat gei:ntimeerde - hier verwcerder - terecht heeft kunnen menen clat de
rechtsvoorganger van appellanten - hier
aanleggers - voor eigen rekening was opgetreden en geenszins in hoeclanigheid van
zaakvoerder ener vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ll;
Dat het, anderzijds, beslist dat cc de
rechtsvoorganger van appellanten - hier
aanleggers - overeenkomstig artikel 138
van de samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen, persoonlijk client
verantwoordelijk te worden gesteld voor
de in de kwestieuze overeenkomst aangegane verbintenis ll ;
Overwegende dat die beweegredenen onzeker laten of de rechter over de grond
geoordeeld heeft clat de rechtsvoorganger
van aanleggers voor eigen rekening heeft
gecontracteerd ofwel integendeel in de bij
artikel 138 cler samengeschakelde wetten
op de handelsvennootschappen voorziene
omstandigheden, voor rekening van de
personenvennootschap met beperkte aanVERBR., 1959. - 10

sprakelijkheid cc Oonstructie Werkhuizen
Emiel D'Hooge ll is opgetreden;
Dat dergelijke dubbelzinnigheid in de
motieven, welke gelijkstaat met de afwezigheid van motieven, het hof niet toelaat
zijn controle over de wettelijkheid van de
bestreclen beslissing ui t te oefenen;
Dat het middel, in zover het de schending van artikel 97 van de Grondwet inroept, clerhalve gegrond is;
Om die reclenen, verbreekt het bestreclen arrest, behalve in zover het over de
bevoegclheicl uitspraak heeft geclaan; beveelt clat melding van onderhavig arrest
zal worden gemaakt op de kant van de
gecleeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt ieclere partij tot de helft cler kosten;
verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
17 october 1958. - 16 kamer. - Voo1'zitter, H. Vanclermersch, raaclsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, H. De
Bersaques. Gelijlcluiclencle oonolttsie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Pleiters, HH. Struye en De Bruyn.
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20 october 1958

1° WETTEN EN BESLUITEN. - BESLUI'l'WET REGELMATIG GENOMEN EN ONDERTEKEND, DOOH NIET BEKENDGEl\IAA.KT. BESLUI'J' \VETTELIJK BESTAAN EN UITVOER!!ARE

JCRACHT HEBBENDE, DOCH NlET BlNDENDE
KTIACHT.
2° WISSELOON'l'ROLE.- BESLUIT VAN DE
REGENT VAN 6 OCTOBER 1944. - BESLUIT GENOMEN 'l'ER UITVOERING VAN DE BESLUITWET
VAN 6 OCTOBER 1944 BEKENDGEMAAKT IN HET
CC BELGISCH STAATSBLAD ll
VAN 7 OCTOBER
1944. - 'WETTIGHEID.
3° DOUA.NEN EN A.OOI.JNZEN. - l\1rsDRIJF. - DADER OF MEDEPLICHTIGE. J::ELFDE STRAF.

1o Een besln'itwet, 1·egelmat'ig genonwn en
onclertelcencl, clooh n'iet bel>,encl[Jemaakt,
bestaat 1vetteli:ilc en heett nitvoerbare
lcrnoht, clooh n'iet b'inclencle lcrnoht (1).
Het besluit van cle Re{fent van 6 ootobe1· 1.944 'is wettelij!G [Jenomen geweest,
op cUe clahun, ter 'U'itvoe'l"inu va:n cle beslnitwet '/Jan 6 ootobe,r 1.944 betreffencle
cle tvisseloontrole, al wenl fl'ie beslttitwet enkel OtJ 7 october 19114 i:n het Belgisch Staatsblad belcencl[Jemaalct (2).
go In zalce clonane- en aooijnsmisclrijven,
zijn cle claclel' en cle nwclepliohti[Je met

zo

(1) en (2) Zie noten 1 en 2 onder dit arrest
in Bull. en PASIC., 1959, I, 172 en 173.

-146rlez·cljcle stra,f gestmtt (1). (Wet van
6 april 1843, art. 28.)
(FALKENSTEIN EN LITISCONSORTEN,
T. BELGISORE S'l'AA'l', MINISTER VAN FINANCIEN,)

ARRES'l',

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Over de voorziening van Falkenstein :
Over het eerste mWc1el, afg·eleic1 nit de
schending van de artikelen 1 en 5 van de
besluitwet van 6 october 1944 betreffende
de controle op de wissel, gewijzigd door
artikel 2 van de besluitwet van 4 juni
1946, 7 van het besluit van de Regent van
6 october 1944, 4, 5 en 6 van de wet van
18 april 1898, gewijzigd door de wet van
2 augustus 11}24, 22 tot 28 van de wet van
17 april 1878 de voorafgaande titel inhoudende van het Wetboek van rechtspleging
in strafzaken, 9, 67, 107 en 129 van de
Grondwet, doorc1at bet bestreden arrest
llij bevestiging van het beroepen vonnis
beslist heeft dat het besluit van de Regent van G october 1944 betreffende de wisselcontrole wettelijk was en dienvolgens
de publieke vordering, tegen aanlegger ingesteld op de voet van artikel 7 van voormeld besluit, ontvankelijk en de verjaringstuitende akte, gesteund op het op dez~lfde grondslagen verricht onderzoek, geldig verklaard heeft, dan wanneer de besluitwet van 6 october 19-44, ter uitvoering
waarvan bovengemeld besluit van de Regent genomen is, pas bekendgemaakt werd
op 7 october 1944 en de Regent mitsdien
op 6 october 1944 nog niet beschikte over
de nodige machten om een uitvoeringsbesluit te nemen, en dan wanneer aanlegger
bij conclusies doen gelden had dat de ten
verzoeke van de Minister van financH~n ingestelde vervolging verjaard had c1ienen te
worden verklaard, naardien de verjaring
niet geldig· is kunnen worden gestuit door
het proces-verbaal van 31 augustus 1956,
waarin enkel de elementen van een voorbereideml, door nietigheid aangetast onderzoek aangehaald zijn :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat, hocwel de besluitwet
van 6 october 1fl44 nog geen bindende
kracht had op 6 october 1944, v·66r de bekendmaking ervan in het Staatsblarl, en
dienvolgens op die datum niet tegen derclen kon ingeroepen worden, zij desniettemin van clie dag af wettelijk bestond en
uitvoerbare kracht had, aangezien zij re(1) Verbr., 2 april 1951 (A1·r. Yerbr., 1951,

blz. 423).

gelmatig genomen en ondertekend was geworden;
Dat de Regent bijgevolg op het zicht
van voormelde besluitwet, zoals nit de
aanhef ervan blijkt, de macht had om op
6 october 1944, v66r elke llekendmaking
bet uitvoeringsbesluit te nemen waarvan
het middel de wettelijkheid betwist;
Overwegencle clat de besluitwet en bet
besluit van de Regent waarvan biervoren
sprake allellei op 7 october 1944 in bet
StaatsblcHl bekendg·emaakt zijn geworden;
dat, vermits zij ten dage van hun bekenclmaking in werking gctreden zijn (art. 11
van de besluitwet, artikel 20 van bet besluit van de Regent), zij door die bell: endmaking cladelijk en gelijktijclig bindend
zijn geworden in geheel het koninkrijk;
Overwegcmle derhalve dat het bestreden
arrest, door bij bevestiging in clit opzicht
van het beroepen vonnis te beslissen da t
het llesluit van de Regent van 6 october
1944 wettelijk was, en door het op de feiten der zaak toe te vasseii, geen der in bet
middel aangecluide llcpalingen geschonden
lleeft;
Over het tweede omlercleel :
Overwegende dat, aangezien bet terecht
beslist had dat het besluit van de Regent
van G october 1944 wettelijk was genomen
geworden, llet beroepen vonnis - hetwelk
het bestreden arrest in clit opzicllt om dezelfc1e rcdenen llevestigc1 lleeft - daarnit
heeft kunnen afieiden dat het onderzoek
waarvan in het proces-verllaal van 31 augustus 1956 zekere elementen zijn aangehaald, niet nietig· was en da t evengemeld
proces-verbaal, regelmatig naar cle vorm
zijnde en opgemaakt door wettelijk bevoegde agenten, de verjaring van de publieke vordering op geldige wijze gestuit
had;
Dat geen van de onderdelen van bet
middel kan ingewilligd worden;
Over het tweede midclel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 66 en 67 van
het Strafwetboek, 5 van de besluitwet van
6 october 1944, gewijzigd door de besluitwet van 4 juni 1946, 7 van bet besluit van
cle Regent van 6 october 1944, betreffencle
cle wisselcontrole, 19, 22 tot 25 en 28 van
cle wet van () april 1843, 4 van cle wet van
20 december 181J7 en 97 van de Grondwet,
doorclat het bestreden arrest aanlegger
veroorcleeld heeft zonder de rec1enen nader
op te geven waaron het cleze veroorcleling
steunt, en zoncler aan te cluiclen of de feiten der telastlegging die bet bewezen verklaart vallen onder toepassing van artikel 66 van bet Strafwetboek of onder toepassing van artikel 67 van lletzelfde wetboek, niettegenstaande aanleggers conclusies nopens die punten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest
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beslist << dat de ten laste van ieder van de
appellanten (hier aanleggers) vaststaand
verklaarde feiten, bewezen gebleven zijn;
dat zij, in zover zij op de vierde beklaag·de Falkenstein betrekking hebben, zij in
het bijzonder blijken nit een geheel van
gewichtige, bepaalde en overeenste=ende vermoedens die onder andere elementen voortvloeien uit de aanduic1ingen verstrekt · door de beklaagden Dochain en
Deppe, vergeleken met de betekenisvolle
inhoud van de ontdekte telegrafische docnmenten welke de in de loop van de in:structie gehouden handschriftexpertise
aan de vierde beklaagde toeschrijft ll ;
Dat het bestreden arrest aldus zijn be.slissing wettelijk gerechtvaardigd en regelmatig met redenen omkleed heeft;
Dat het eerste onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat aanlegger tot een
·enige straf veroordeeld is geworden, gezien de eenheid van bedrieglijk oogmerk,
nit hoofde van overtreding van de douanewetgeving en van overtredingen van de
wetgeving op de wisselcontrole;
Overwegende, wat de douanemisdrijven
aangaat, dat de in het tweede onderdeel
van het middel voorgebrachte grief van
belang ontbloot is, daar krachtens artikel 28 van de wet van 26 april 1843, hetwelk door artikel 1 van de wet van 20 december 1897 toepasselijk gemaakt is op de
gevallen van invoer, uitvoer of c1oorvoer
zonder aangifte van aan wettelijke controlemaatregelen onderworpen goederen,
tegen de mededaders en de medeplichtigen
dezelfde straffen geveld worden;
Overwegende dat, aangezien de bij het
arrest uitgesproken enige straf wettelijk
gerechtvaardigd wordt door de douanemisc1rijven, de grief, in zover hij tegen de
overtrecUngen van de wetgeving op de wisselcontrole gericht is, niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Over de voorzieningen van Deppe,
Kaivers en Dochain :
Overwegende dat de snbstantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
(1) Vergel. verbr., 19 augustus 1948 (A1'1',
T1 erb1'., 1948, blz. 408 en de noot). Raadpl.
verbr., 29 juli 1948 (ibid., 19i.S, blz. 401); Fr.
verbr., 2 november 1949 (Bull. C1'1tn., 1949,

20 october 1!l58. -

2° kal11er.

~

FooJ'-

z'ittel', H. Ancianx Henry de Faveaux,
raadsheer waarnemend voorzitter. - F e1·sla,qgeve1', H. Gilmet. Geli:iklniclencle
concl·usie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - PleUeJ", H. de Pelsmaeker (van

de Balie bij het Hof van beroep te Brnssel.)

2°
1D

KAMER. -

VONNISSEN

20 october 1958
EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. TOLK. PROCES-VERBAAL
VAN DE TERECR'l'ZITTING VASTSTELLENDE DAT DE
AANGESTELDE TOLK ZIJN DIENS'l' VERLEEND
HEEFT. GEEN VERZOEK OM VERTALING
WAARAAN NIET ZOU ZIJN VOLDAAN. BEWIJS
DAT ALLES WAT VERTAALD DIENDE TE WORDEN
VERTAALD WERD.

zo

VONNISSEN

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. Hm' VAN BEROEP. ~ BEKLAAGDE m' ZIJN RAADSMAN NIET RE'l' LAATS'l'
AAN RET WOORD GEKOMEN ZIJNDE. GEEN
VERZOEK TE DIEN EINDE. GEEN NIETIGREID.

3D MIDDELEN TOT VERBREKING. STRAFZAKEN. ~1IDDEL RIERUIT AFGELEID
DAT DE AANGESTELDE TOLK GEEN VOLDOENDE
KENNIS VAN DE TAAL VAN DE BEKLAAGDE BEZAT.
J\IIIDDEL VREEMD AAN DE OPENBARE ORDE.
NIET VOOR DE RECR'l'ER OVER DE GROND
OPGEWORPEN, J\IIIDDEL NIET ONTVANKELI.JK,

4D MIDDELEN TOT VERBREKING.

~

STRAFZAKEN. YEROORDELING UI'l' ROOFDE
VAN DIEFS'l'AL. YOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. MIDDEL RIERUI'l' AFGELEID DAT
RET FElT ALS OPLIORTING DlENDE GEKW ALIVICEERD 'l'E WORDEN. S'l'RAF GERECR'l'YAARDIGD

BLIJVENDE

DWALING. -

ONDANKS

DE

AANGEKLAAGDE

MIDDEL NIE'l' ON1'VANKELI.II(.

1D Uit cle va.ststellinr;, in het proces-verbaal van cle te1·echtzitting va.n tle 1·echtsmacht van 1.V'ijzen, flat cle aangestelile
talk zijn tlienst ve1·leencl heeft en 1t,it cle
ontstenten·is vnn verzoel;; om ve·rtnling
waaman niet zan zi.jn voltlaan, bU.ilct
volcloencle clat nlles wat ve1·taa.lil cl·iencle
te worilen ve'l'taalcl wenl (1) .
2D In correctionele of poliUezalcen, b1·enot
het feit ant cle IJeklaa.pcle of zi:in raaclsman niet het laatst aa.n het woonl gelcomen z-ijn ile nietighe,icl niet mecle, 'incUen zij claarom n'iet verzocht hellben (2). CWetboek van strafv., art. 153,

190 en 210.)
3D Is vreemcl ann cle openlmre onle, en,
cle1·halve, kan n'iet vooJ" cle eerste maal

nr 299); 17 juli 1952 (ibid., 1952, nr 191) en
3 juni 1955 (ibid., 1955, nr 266).
(2) Yerbr., 27 januari 1958 (A1·r. Ym·b,·.,
1958, blz. 336) .
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v661· het hof opgetvorpen worrlen het
miclclel hierwit afgeleicl clat de anngestelcle tollc geen volcloe1ule kenn,is vnn
cle tnal van cle beklaagcle bezat (1).
4° Is niet ont,vankeU:ik cle vorclering tot
1Wrb1·eking hierop geprona dnt het nls
cliefstal gelcwnUjiceenl j'eU nls opliclzting cliencle rJehvnlijiceenl te wonlen,
(lnn wnnneer rle nUpestJroken straf binnon rle voor ilit laatste misclrif.f bepanlrle perlcen bli.ift (2). (Wetboek van strafvorclering, art. 411 en 414.)
(BAUER EN OIIST.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 13 se11tember 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brnssel;
Over het eerste micldel, door aanleggers
afgeleid ui t de schenuing van de rech ten
dcr verdecliging, doorclat de monclelinge
vorclering van het openbaar ministerie niet
in het Duits vertaalcl is, clan wanneer
aanleggers claarom verzocllt hadden :
Overwegende dat blijkens het procesverbaal van de terechtzitting van het hof
van beroep van 13 september 1958, waarop
aanleggers gevonnist zijn, daar de beklaagden de Franse taal niet spraken, de
voorzitter een tolk aangesteld heeft die de
door artikel 332 van het Wetboek van
strafvorclering voorgeschreven eed heeft
afgelegd en dat, « op de door de tolk vertaalde vermelding·en na ll, uitsluitend de
Franse taal gebezigd is;
Dat noch het bestreden arrest, noch enig
ander stuk cler rechtspleging waarop het
hof vermag acht te slaan gewag maken
van een verzoek om vertaling waaraan
niet zou zijn voldaan ;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweecle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 190 en 210 van
het Wetboek van strafvorclering, doorclat
aanleggers onclanks hun verzoek niet toegestaan is het laatst aan het woord te komen :
Overwegende clat de artikclen 190 en 210
van het vVetboek van strafvordering cle
rechter er niet toe verplichten de beklaagclen het laatst het woorcl te verlenen clan
inclien zij daarom verzoeken; clat uit de
stukken waarop het hof vermag acht te
slaan niet blijkt da t aanlcggers dergelijk
verzoek zouden hebben gedaan;
Dat het midclel nict kan ingewilligcl
worden;
(1)
1940,
(2)
1957,

Vergel. verbr., 18 mei 1940 (A1'1'. Yerbr.,
blz. 44, 1o).
Verge]. verbr., 17 juni 1957 (A1'1'. Yerbr.,
blz. 867) en de noot 1.

Over het clercle midclel, door aanleggersafgeleia nit cle schending van cle rechte11.
cler verdecliging, cloorclat de tolk geen volcloende kennis van de Duitse taal bezat :
Overwegencle clat het miclclel, hetwelk
vreemd is aan de o!)enbare orcle, niet 1·66r
de rechter over de grond opgeworpen is;
Dat het midclel nieuw en clm·halve niet
ontvankelijk is;
Over het viercle midclel, door aanleggers
afgeleid nit cle scllencling van cle artikelen 461 en 496 van het Strafwetboek, doordat zij veroorcleeld zijn geworclen op de
voet van artikel 461 van het Strafwetboek nit hoofcle van lliefstal, clan wanneer
artikel 496 van het Strafwetboek, strekkencle tot bestraffing van de oplichting, in
hun geval toepasselijk was :
Overwegencle dat de tegcn aanlcggers
nitgesproken straffen in overecnstemming
met de wet zouden blijven, zelfs wanneer
de te hunnen laste als bewezen aangeziene
feiten onder toepassing van artikel 49(}
van het Strafwetboek zoullen vallen, gelijk in het mid del betoogd is;
Dat eruit volgt clat, al ware het micldel
gegrond, de beslissing van het bestreclen
arrest desniettemin gerechtvaardigcl zou
blijven;
Dat het middel clien1olgens niet ont,ankelijk is;
Over het vijfcle miduel, door Bauer afgeleicl nit de schending· van de rechten der
verclecliging, doordat zijn conclusies niet
in aanmerking zijn genomen :
Overwegende dat nit geen enkel stuk
waarop llet hof vermag acht te slaa11.
blijkt clat aanlcgger conclusies zou hebben
o·enomen.
"' Dat h~t micldel feitelijke gronclslag
mist;
Over !let zesde miclclel, door Ohst afgeleid uit cle schencling van de artikelen 6(l
en 67 van het Strafwetboek, cloordat hij
krachtens artikel 66 van het Strafwctboek
als clader of mecledader veroordeeld is,
clan wanneer hij enkel als medeplichtige
had mogen worden veroordeeld krachtens
artikel 67 van het Strafwetboek :
Overwegencle dat het hof voor het onderzoeken van clit middel tot het onclerzoeken van feitelijke elementen zou verplicht zijn; dat !let micldel feit en recht
vermengt en derhalve niet ontvankelijk
is;
En overwegende dat de substantHlle of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen nageleefd zijn en clat de uitgesproken veroorclelingen de door de wet
toegestane niet te boven gaan;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
20 october 1958. - 28 kamer. ~ Voo·rzitter, H. Anciaux Henry cle Faveaux,
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raadsheer waarnemend voorzitter. - TTeJ·slaggever, H. Valentin. - Gelijlcltbidende
oonolusie, H. Paul Muhaux, auvocaat-generaal.

2"

KAMER. -

20 october 1958

1° VEJRKEJER. - VooRRANG. - WEGCODE
VAN 8 APRIL 1954, ARTIKIDLEN 15 EN 16. DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN.
2° VEJRKEEJR. ~ VooRRANG. - vVEGCODE
VAN 8 APRIL 1954, ART!KELEN 15 EN 16-1, LEDEN 1 EN 3. - BESTUURDER VAN RECHTS KO-

tot cloel het organiseren van de si_qnaUsnUe cloo1· midclel van cle telce11s ws 1a
en 2, en niet het 1'e_qelen van cle rijwij.<;e
der best·u1wders ten opzichte vnn die
signnlisatie zoals zij in feite aangebmoht was, clie 1'ijwijze geregelcl bU.ivende door artilcel 7-2 van gezegde code,
zoa.ls hij van lcracht wns v661· het lconinkl'ijk beslttit van -4 hm:~ 1958 (1).
4° De reohter over cle groncl beoorcleelt
soeve1·ein, 1n teite, het bestann vnn een
ca1f,saal verbancl tnssen een tout en een
schacle (2).

(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK EN O'l'TE,
T. DEROUSSE.)

:MENDE OP EEN -VVEG VOORZIEN VAN RET TEKEN

N"

1a. -

BES'l'UURDER VAN LINKS ROMENDE

ARREST.

OP EEN WEG NIET VOORZIEN VAN HET 'l1EKEN

N" 2. VERKEERSVOORRANG BEHORENDE AAN
DIE LAATSTE BESTUURDER.
go VERKEJEJR. - VERKEERSTEKENS, - TEKENS N" 8 1a EN 2. - ""WEGCODE VAN 8 APRIL
195±, ARTIKEL 122, LAATSTE LID. - DRAAGWIJDTE VAN DIE OVERGANGSBEPALlNG.
4° BINDEJNDEJ BEJOORDFJLING DOOR
DE REJCHTEJR OVEJR DE GROND. STRAFZAREN, ~ BURGERLIJKE VORDERING.
- 0AUSAAL VERBAND TUSSEN EEN FOUT EN EEN
SCHADE.
SOEVEREINE BEOORDELING IN

HET HOF; - Gelet op het bestreuen
vonnis, op 24 maart 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;

vcm lc·raoht was 1:661· het lconinlclijlc besltbit van 4 jttni 1958, voe1·de een algemene 1'e_qel van voorrnng ·in waarop arNkel 16 van clie code, aan_qemrlcl rloo1·
arUlcel 1 van het lwn·inlcUjlc besl·wit vwn
1.5 jnni 19.5-4, tbitzondeJ"in_qen stelde.
2" Bij afwij lcing vnn a1·tilcel 15 vwn de
Wegoode, zoals h(i van lwacht was v661·
het lconinll;lijlc besluit vnn 4 juni 1958, is
een bestu.urder n:iet gehouclen cle d001'gnng v'l'ij te laton voo1· cle van rechts
lcomencle best·nunler, wanneer cle we_q
waarop cleze rijdt voor.zien is vnn een
telcen 1t'' 1a (omgelceerrle driehoelc), zelfs
indien de we_q door de eerste beswunler
aevol_qcl niet voorzien is van het telcen
1P' 2 (zu;arte pijl).
3o A·rtucel 122, laatste Ucl, van de Wegoode, aangevuld cloor nrtilcel 8-2 van het
lconinlclijlc besluit van 1.5 jonni 1954 aewijzigcl door a1·tilcel 2 van het lcon:inlcUjlv beslttU van 13 jtmi 1956, had enlcel

I. Aangaande de voorziening van het
openbaar ministerie :
Over het enig middel, afgeleid nit de
schending van artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat de
rechter over de gronu verweercler vrijgesproken heeft van de on een overtreding
van voormeld artikel gesteunde telastlegging, clan wanneer verweerder bij gebreke
van een teken nr 2 op de weg die hij
volgde de van rechts komende weggebruiker moest laten voorgaan en de aanwezigheid van het teken n" 1a op de door die
weggebruiker gevolgde weg niet mocht inroepen :
Overwegende dat artikel15 van de vVegcode een algemene regel invoert die bestaat in de prioriteit van het van rechts
komend yerkeer;
Dat artikel16 van dezelfde code, aangevuld door artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juni 1954, uitzonderingen op
die regel stelt, onder meer df\ t (( de bestuurder die rijdt op een weg voorzien van
het teken nr 1a de bestuurders die rijden
op de weg cUe hij nudert moet la ten voorgaan));
Dat, wanneer een bestuurder krachtens
cleze uitzondering verkeersvoorrang verschuldigd is aan een andere bestunrder,
deze niet op zijn beurt en gelijktijc1ig jegens de eerste de voorrang kan verschul-

(1) De bepalingen van artikel 8-2 van het
koninklijk besluit van 15 juni 1954, artikel 122
van de Wegcode aanvullende en gewijzigd door
artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni
1956, zijn vervangen geweest door die van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 mei
1957, in werking getreden op 15 mei 1957; die
laatsle bepalingen werden zelf gewijzigd door

artikel 1 van het koni:nklijk besluit van 11 april
1958, in werking getreden op 18 april 1958, en
vervangen door deze van artikel 55 van het
koninklijk besluit van 4 juni 1958; in werldng
getreden op 10 juli 1958.
(2) Verbr., 6 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 1957,
I, 1059); 10 en 22 september 1958 ('ibid., 1959,
I, 36 en 71).

FEITE.

1 o Artilcel 1.5 van tle Wegcode, zoals hij
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cle bovenhand heeft;
Overwegencle dat de rechter over de
grond na vastgestelcl te hebben clat de
d_oor beklaagde Otte gevolgcle weg voorzten was van een teken nr 1a clat volcloe~de zichtbaar en naar de vorm regelmatlg was, daaruit terecht afgeleid heeft
dat, :umgezien voormelde beklaagde verweerder moest laten voorgaan << bij anvijking )) ;an artikel 15 van de W egcocle, cie
toepassmg van deze bepaling op verweerc1er uitgesloten was en « dat het ontbreken
van een teken nr 2 op de door Dehousse
gevolgde weg zonder invloed was )) op dcze
toestand;
Overwegende dat het middel naar recht
faalt;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
II. Aangaande de voorziening van Otte:
A. Aangaande de beslissing, gewezen
over de ten laste van de partijen ingestelde pnblieke vordering· :
Over het middel, afgeleid nit de schenc1ing van c1e artikelen 97 van <le Grandwet, 7-2 e~ 15 van het koninklijk beslnit
van 8 apnl 1954, doordat het vonnis, ten
onrechte : a) aanlegger veroorcleeld heeft
nit hoofde van overtreding van voormelcl
artikel 7-2, daar het teken nr 1a dat geplaatst was op <le door hem gevolgde weg
zonder waarde was wegens het ontbreken
van het teken nr 2 on de door verweerder
gevolgde weg; b) verweerder vrijgesproken heeft daar deze, die niet geacht was
kennis te hebben van het bestaan, on de
door aanlegger gevolgde weg, van het teken nr 1n, immers de in artikel 15 bepaalcle voorrang van het van rechts komend
verkeer diende in acht te nemen :
Overwegende dat aanlegger geen hoedanigheicl heeft om zich te voorzien tegen de
ten aanzien van zijn medebeklaagde "'evallen beslissing ;
b
Dat zijn voorziening in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de aan aanlegger opgelegcle enige straf gerechtvaardigd is
door c1e vaststaand verklaarde overtreding
van artikel 26-1 van het koninklijk beslnit
van 8 april 1954;
Dat, aangezlen het midclel, al ware het
gegrond wat de tegen aanlegger als bewezen aangeziene overtrecling van artikel 7-2
vane hetzelfde koninklijk besluit betreft,
niet tot verbreking kan leiden het niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende, voor het overige dat
de snbstantii~le of op straf van nietig·heid
voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkom"Stig de wet is;

B. Aangaande de beslissing, gewezen
o.v:er de bnrgerli.ik~ vorderingen die partiJen tegen elkaar mgesteld hebben :
Over het bovenaangehaalcl middel :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis om aanlegger als verantwoordelijk te beschonwen terecht erop wijst
da t de bepalingen van hct laa tste lid van
artikel 122 van de Wegcode, aangevnld
door artikel 8 van het koninklijk beslnit
van 15 juni 1954 gewijzigd door artikel 2
van het koninklijk beslnit van 13 juni
1956, « enkel tot voorwerp hebben het organiseren van de signalisatie waarop zij
betrekking hebben, en niet het regelen vati
de rijwijze der bestnnrders ten opzichte
van die sig·nalisatie zoals zij in feite aan:sebracht is; ... clat deze rijwijze geregeld
1s en het nitsluitend blijft door artikel 7-2
van de vVegcode, hetwelk nitdrukkelijk
luidt dat de weggebruikers de met het oog
op de regeling van het verkeer geplaatste
tekens in acht moesten nemen zodra cleze
laatste regelmatig naar de vorm en voldoende zichtbaar zijn )) ;
Overwegende, anderzijds, dat uit het op
de voorziening van het openbaar ministerie verstrekte antwoord blijkt dat het bestrec1en vonnis verweerder terecht van
alle verantwoordelijkheid in bet litigienze
ongeval ontslagen heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 1382 en volgende
van het Bnrgerlijk Wetboek, doordat de
rechter over de groncl beslist dat de schade
die verweerc1er geleden heeft door de enkele font van aanlegger veroorzaakt werd
elm~ wanneer, aangenomen dat aanlegge1:
artlkel 7-2 van het koninklijk beslnit van
8 april 195± overtreden heeft, er tnssen
deze overtreding en het ongeval geen verband van oorzaak tot gevolg ligt :
Overweg·encle clat het tnssen de font en
cle schade bestaand causaal verband tot
de soevereine beoordelingsmaeht van de
rechter over de grond behoort;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; laa t cle kosten van de door het
openbaar ministerie ingestelde voorziening
de Staat ten laste; veroordeelt aanlegger
tot de kosten van zijn voorziening.

20 october 1958. - 2• kamer. ~ VoorZ'itter, H. Anciaux Henry <le Faveanx,
raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ve1·slnygeve1·, H. Valentin. - Gel'ijlcl,wiclencle
oonol~~s,ie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - Pleitors, HH. Yves Philippart
en le Maire (beide van de Balie bij het
Hof van beroep te I"nik.)
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BEJvVIJS. - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
- STRAFZAKEN. - VONNIS EEN ANDERE VERKLARING AAN EEN ONDERHOORDE GETUIGE TOESCHRIJVENDE DAN DIE \\TELKE HI.J HEEFT AF-

GELEGD, - SCHENDING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN HET PROCES-VERBAAL VAN VERHOOR,
Sohenllt lle bewijskraoht van het prooesverbaal van ve1·hoor van een getwige,
het vonnis llat aan (lie rJehtige een ancle,·e verkla'l'ing toesohrijft (lan !lie
1vellce hid tijclens cUt veThoor heeft afgelegcl (1).

(DEROL'AUX, T. HOLZEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 3 april 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers;
Over het enig mi<ldel, afgeleid uit de
schending yan de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878, de voorafgaande titel
van het Wetboek van rechtspleging in
strafzaken inhoudende, 163 en 176 van het
vVetboek van strafvordering, doorclat het
bestreden vonnis de bewijskracht schendt
van het proces-verbaal waarin de verklaring vastgelegd is van de politieagent Neuray, die getuige was van het litigieuze
ongeval (stuk nr 2 van het onderzoek),
door aan die getuige de verklaring toe te
schrijven dat verweerder Holzen, die zich
naar de linkerkant van de weg begaf,
dam·toe het teken zou gedaan hebben, dan
wanneer uit dit proces-verbaal blijkt dat
getuige Neuray uitdrukkelijk verklaard
heeft << dat gebaar niet gezien te hebben ll :
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis erop wijst « dat Derouaux niet
kon verrast worden door de manceuvre
van de zich naar links begevende Holzen,
die daartoe het teken gedaan had, zoals
agent Neuray verklaart ll;
Overwegende, anderzijds, dat agent Neuray op de informatie verklaar<l heeft
« Hoewel de bestuurder van het motorrijwiel (Holzen) zegt clat hij zijn linker arm
uitgestrekt heeft om zijn voornemen links
af te slaan naar de rue clu Commerce kenbaar te maken, verklaar ik als getuige dat
gebaar niet te hebben gezien ll;
Overwegencle dat de rechter over de
groncl, door alclus aan agent Neuray een
(1) Verbr., 27 mei 1957 (A,., .. Yerbr., 1957,
biz. 817).

andere verklaring toe te schrijven dan die
welke hij heeft afgelegd, de bewijskracht
van het nroces-verbaal van verhoor van
die agent- geschonden heeft;
Dat het mid del gegrond is;
En overwegende dat de verbreking van
de over de publieke vordering gewezen
beslissing de vernietiging met zich brengt
van de over de burgerlijke vordering gewezen beslissing die het gevolg ervan is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zover daarbij over de strafvordering en de burgerlijke vordering, tegen aanlegger ingesteld, uitspraak gedaan
is; beveelt dat melding van onderlmvig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laa t
de kosten de Staat ten laste; verwijst de
alclus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te I,uik, zitting houdend in hoger beroep.
2.0 october 1958. - 2° kamer. ~ VoorzUter, H. Anciaux Henry de Faveaux,
raadsheer waarnemenc1 voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, H. Valentin. ~ Gelijldu:idenlle
oonolusie, H. Paul JYiahaux, advocaat-generaal. - PleUe1·, H. Ansiaux.
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1° BOSSEN EN vvouDEN. - BoswAcnTER. - BEVOEGDHEDEN. ~ ,JACHT.
2° SJYIAAD. - S1£ADELI,TKE UI'l'LATINGEN TEGEN EEN BOSWACHTER GERICHT. - BOSWACHTER EEN ONDERZOEK DOENDE, OP RET GRONDGEBIED VAN ZIJN GE:MEEN1'EJ NAAR EEN S.CHEN-

DING VAN DE HUUR VAN EEN GEJ\IEENTE.T ACHT
WAAROVER HI.r RET TOEZlCHT HEEFT. SMAAD ~'EGEN EEN PERSOON MET EEN PUBLIEKE
HOEDANIGHEID BEKLEED, IN DE UITOEFENING
VAN ZIJN BEDIENING.

1 o Een boswaohte1· kan (IJ!Ulere bevoeg(/Jlerlen ttitoetenen clan rle tnnot-ies van ge,·eohtelijlce politie wellce hem cloo·r a·rt-iJ,:el 16 van het Wetboek van st·rafvorrledng vedeen(l zijn (2) ; hij lean oncler
meer oontraott<ele vergrijpen opsporen
door cle ht<twcle1· van een gmneentejaoht
waaro·ver h·ij het toezioht heett begaan,
en hanclelt, in clU geval, als met een tmblieke hoellanigheicl belclelle persoon (3).
(2) Boswetboek, art. 21 en 121; Lanclelijk
Wetboek, art. 9; wet op de jacht, art. 27;
Pwncl. belges, yo Bois et fod!ts, nr 77, Y 0 Ganle·
forestie1', nr 1; Repert. p1·at. d1·. belge, Y° Fo1'ets, nrs 51 en 129.
(3) Raadpl. Repe1·t. prat. d1·. belge, yo Outrage, nrs 68, 78 en 95; NYPELS en SERVAIS,
bel. II, art.. 276, nr 6.

-1522° M a ken smaad tt'it tegen een 1net een
pu.blieke hoedanjgheid beldede persoon,
in de uitoetening van z·ijn bediening, de
smacleUjlce ttitlatingen tegen een boswaehter ge1'ieht tenvijl h'ij een o1ule·rzoe7c cleefl, op het {/1'01Ulgeb'ied van z·ijn
gemeente, naar een sehencling van de
h1.t1W van een gemeentejacht waarover
h'ij het toez·icht hful (1). (Strafwetboek,

art. 276.)
(,KLUBERT.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het enig micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 276 van het
Strafwetboek en 16 van het Wetboek van
strafvordering, doordat het bestreclen arrest aanlegger schulclig verklaard heeft
aan het wanbedrijf van smaad door woorden, gebaren of bedreigingen jegens een
boswachter, hoewel het twijfel laat beersen omtrent de vraag of de boswachter op
het ogenblik van de gelaakte uitlatingen,
in de uitoefening van zijn bcdiening handelde :
Overwegende dat een boswaehter andere
bevoegdhcdcn kan uitoefenen dan die
welke hem door artikel 16 van het Wetbock van strafvordering verleend zijn;
Dat de boswachter bij het onsporen van
contractuele vergrijpen welke zouden zijn
begaan door de huurder vhn een gemcentejacht vvaarover llij het toezicht hecft,
insgelijks optreedt in de perkcn van zijn
territoriale bevoegdheid en in de sfeer van
zijn functies;
Dat hij bij het vervullen van deze opdracht niet handelt als private persoon,
doch als met een publieke hoedanigheid
beklede persoon;
Overwegende da t het bestreden arrest
crop wijst dat, toen de smaad geuit werd,
boswacl!ter Schmit ccn onderzoek deed
naar feiten welkc, volgens de bestreden
beslissing, een schending uitmaakten van
een clausule van de jachthuur, gesloten
tnsscn de gemeentc Butgenbach en aanlcgger;
Dat hct arrest verduidelijkt dat het
cafe waar de uitlatingcn plaats lladden
gelegen is « op het groll(lgebied van Bntgenbach, in clc kring waar de wachter zijn
toezicht uitoefende Jl;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststcllingen wettelijk heeft kunnen afleiden clat de boswnchter, op het ogenblik
11) Raadpl. verbr., 6 januari 1930 (Bull. en
PAsrc., 1930, I, 55, en de noot 5).

dat hij gesmaad werd, zich in de uitoefening van zijn bcclicning bevond;
Dat het middel naar recht faalt;
Overwegende dat de substantiele of
op strnf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormcn wcrclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt annlegger tot de kosten.
20 october 1958. - 26 kamcr. ~ Yoo1"zitte1·, H. Anciaux Henry de Favenux,
raadshcer waarncmem1 voorzitter. - Ye1·slaggeve1·, H. Polet. Gelijlclniden cle
conel·nsie, H. Paul Mahaux, advocaat-gencraal.
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(TWEE ARRESTEN.)

1° INKOM:STENBELASTINGEN. -

BE-

LASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. HANDELSBEDRIJI'EN WAARVAN DE WINSTEN BEDOELD
ZIJN DOOR ARTIKEL 25, PARAGRAAF 1, 1o, VAN
DE SAMENGESOHAKELDE WETTEN BETREFFENDE
DE INKOMSTENBELASTINGEN. BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

LASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. ~ AP01'HEKER. FISKAAL REGIME TOEPASSELI.JK
OP DE Il\'KOMSTEN VAN DIT BEROEP.

3° INKOlVISTENBELASTINGEN. -

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOniSTEN. AFSTAND YAN EEN HANDELSOLIENTELE. PRI,JS
AAN DE BEDRI.TFSBELASTING ONDERWORPEN IN
DE MATE WAARIN HI,J DE BETALING IS VAN JCEN
MEERWAARDE OB' VAN EEN VERJ'.IEERDERING
DOOR EN 'TIJDENS DE EXPLOITATIE ONTSTAAN.

4° INKOlVISTENBELASTINGEN. -

BE-

LASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. AFSTAND VAN EEN HANDELSOLIENTELE. PRIJS
ZIJNDE, JA DAN NEEN, IN FEI'l'E, DE BETALING
VAN EEN MEERvYAARDE DOOR EN TIJDENS DE EXPLOITA'l'IE ONTSTAAN. SOEVEREINE VASTSTELLING YAN DE RECHTER 0\'ER DE GROND.

1° In artilce/. 26, parag·raaf 1, 1°, vwn ae
sa;mengesahnkelfle ·wetten betretfencle fle
inlcomstenbelastingen, z·ijn cle << hnnclelsbetlrijven ll, niet fleze clie hanrlelsrlarlen
zonls rl.eze floor het 1Vetboe7c vwn lcoophantlel omsch1·even worrlen tot voo1·we·rzJ
hebben, rloah zonder onflerscheirl al cleze
rlie tot voorwerp heblJen een lcoophanrlel
volgens de geb1"ttilcelijlce betekeni.s van
rlat woorfl, clit wil zeggen het ve1'hanclelen en het 1··nilen van cle voortb1·enr1selen van tle nat·wnr en tle n•ijverheid als
lcooznvwren besalwuwfl (2).

(2) Verbr., 9 en 23 september 1958, suz!ra,
blz. 21 en 67.

--· 153 2° De apotheker wiens hoofdaativUeit erin
bestaat eenvo1ulige of gep·retJa1·eenle
1J1'0d1taten te lcopen, onde1· mee1· gepatentee1·ae geneesm'irldelen, om ze met
een winst te verlcopen, drijft een handel ·in ae zln van rle artUcelen 25, tJaTagmnf 1, 1°, en 27, paragmaf 1, vnn rle
samengesahalcelrle wetten betrefj'ende cle
inlcomstenbelastingen.
3° De tJrijs van de atstancl van een hanrlelsaW!ntele is aan rle bedrijfsbelasting
onclenvorpen in cle mate waa1"in ll'ij rle
betaling is van een meerwaanle cloor en
tijdens de exploitatie ontstaan (1). (Sa-

mengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, art. 27, par. 1.)
4° Is soeverein de vaststelling, in fe'ite,
floor rle reahte1· ove·r cle g1·ond rlat rle
p·rijs van ile afstwncl, cloor een handelaM, van zijn alU!n tele fle betaling is
van cle mee1·waanle van cleze clientele
floor en tij clens fle exploitatie ontstaan (2).
Ee1·ste geval.
(COLIGNON-LAMBERT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 noyember 1957 gewezen door
bet Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, 25, paragraaf 1, 1 o, 25, paragraaf 1, 3°, en 27, paragraaf 1, van de
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij het koninklijk
besluit van 12 september 1936, en, voor zoveel als nodig, bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948, 1 en 2 van de
wet van 15 december 1872, cleze artikelen
gewijzigcl bij de artikelen 1 en 2 van de
wet van 3 juli 1950, van de onclerscheiclen
bepalingen van de wet van 19 mei 1949,
tot oprichting van de orcle cler apothekers
en inzonderheid van de artikelen 2, 4, 5
en 14 van evengemelcle wet, alsmecle van
de onderscheiden bepalingen van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 en inzonclerheicl van de artikelen 1, 7, 26, 26te1·,
27, 30, 35, 36 en 37 van c1it besluit, doordat !let bestreclen arrest verklaart << dat
ten aanzien van de toepassing van de directe belastingen, de apotheker als een
hanclelaar client te worden beschouwcl ll,
dan wanneer nit de aangehaalde wetsbepalingen en uit alle andere eventueel aan
te voeren bevalingen blijkt clat de apotheker een vrij beroep uitoefent zoclat hij ten
aanzien van de toepassing van de clirecte
(1) en (2) Verbr., 27 mei 1958 (Bull. en
PAsiC., 1958, I, 1059).

belastingen onderworpen is, niet aan het
regime georganiseerd bij artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
doch aan het regime georganiseercl bij artikel 25, paragraaf 1, 3°, van clezelfcle
wetten
Overwegende dat in de artikelen 25, val'agraaf 1, 1°, en 27, paragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten betreffenc1e de
inkomstenbelastingen, de wetgever bij het
vermelden van de hanclelsbedrijven niet
naar het vVetboek van koophandel verwezen heeft, cloch alle om het even welke
handelsbedrijven bedoeld heeft, te weten
al de bedrijven cUe een koovhanclel tot
voorwerp hebben, clit wil zeggen, volgens
de gebruikelijke betekenis yan dat woord,
het verhanclelen van de voortbrengselcn
van cle natnur en de nijverheid;
Overwegende dat het bestreden arrest
ten clezc vaststelt c1at uanlegger het beroep van apotheker uitoefencle en clat dit
beroep erin bestuat geneeskunclige producten te kopen om ze met een winst te verkopen, hetzij in natura zoals hij ze koopt,
hetzij in de vorm van geneesmiddelen na
ze bereid of gebruikt te llebben volgens c1e
geneeskum1ige recepten;
Overwegencle clat, is het dan al aannemelijk clat de avotheker, wanneer llij de
door de geneesheren voorgeschreven preparaten gereedmaakt, een vrij beroep uitoefent, er clesniettemin blijft dat, hij,
wanneer llij eenvoucliB;e of geprepareerde
vroducten koopt om ze met een winst te
verkopen, een handel clrijft in de zin van
voormelde artikelen 25, paragraaf 1, 1 o,
en 27, paragraaf 1;
Dat het bestreclen c1isvositief mitsdien
wettelijk gerechtvaarcligd is door de vaststellingen van de rechters over de groncl ;
Overwegende clat in zover het de recle·nen critiseert waarin het arrest aanlegger
bij toepassing van de bepalingen van het
Wetboek van koonhandel als een hanclelaar beschouwt, bet middel tegen ten overvloecle gegeven redenen opkomt en c1ienvolgens van belang ontbloot is;
Waaruit volgt dat het miclclel niet kan
ingewilligd worden;
Over het tweede micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, 1319 en 1320 van bet Bnrgerlijk Wetboek, 25, paragraaf l, 1°, en
27, paragraaf 1, van de wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij het koninklijk besluit van 12 september 193G en, voor zoveel als nodig, bij
het besluit van de Regent van 15 januari
1948, doorclat bet bestretlen arrest verklaart dat « de opbrengst van de afstand
als beclrijfsinkomen belastbaar is naar
luicl van de artikelen 25, paragraaf 1, 1 o,
en 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbe-

-154lastingen, vermits het in de loop van het
beclrijf verkregen is )), clan wanneer het
op de rechter over de grond rustte te onclerzoeken of de belastbaar verklaarcle opbrengst « ontstaan was JJ in de loop van
het beclrijf cloch ook « door het bedriji' JJ
en clan wanneer de rechter over de grond
behoorde te wijzen ~ wat hij nagelaten
heeft - op de feitelijke omstancligheclen
op groncl waarvan verklaard mocht worden clat de belastbare opbrengst voortgesproten was nit een beclrijf dat toebehoorde aan clegene in hoofcle van wie de
litigieuze waarcle ontstaan was :
Overwegende clat het bestreclen arrest
eerst vaststelt clat de afstancl van het hanclelsfoncls in de loop van het beclrijf plaats
gehacl heeft en vervolgens clat cUe afstanc1
onder meer omvatte «de op 310.000 frank
geschatte clientele JJ, « clat de overclrachtswaarrle van de clientele de opbrengst uitmaakt van llet werk in de loop van de
exploitatie, die bij gelegenheid van de afstand gebleken is, dat dit element in de
loop van de exploita tie uitbreicling genom en heeft door de bedrijfsactiviteit, zoncler clat deze vermeerclering jaarlijks aangegeven en nan de belasting onclerworpen
wercl, clat in clat element de opbrengst besloten ligt van persoonlijke inspanningen
welke tot de totstanclkoming van een
nieuwe waarcle geleid hebben JJ;
Dat het arrest bovendien erop wijst clat
cle overclraclltsprijs voorkomt als een
winst, behaalc1 door miclclel van een handelsverrichting die onder aanleggers bedrijfsactiviteit valt;
Overwegencle clat nit deze reclenen blijkt
dat de rechter over de groncl werkelijk
vastgestelcl heeft dat de belaste meerwaarcle door <le exploitatie ontstaan was,
rloorclat zij enkel en voor het geheel voortgesproten was nit de beclrijfsactiviteit die
aanlegger in de loop van de exploitatie
uitg·eoefencl had;
Overwegencle da t het micldel fei telijke
gronclslag mist;
Over het clercle micldel, afgeleicl uit de
schencling van cle artikelen 97 en 112 van
cle Gronclwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 25, paragraaf 1, 1°, en
27, paragraaf 1, van cle samengeschakelde
wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, cloorclat het bestreclen arrest verklaart clat het « onbetwistbaar JJ is clat de
overclrager, namelijk aanlegger, achtte
clat cUt element « clientele JJ werkelijk in
zijn exploitatie belegcl was en dat de som
van 310.000 frank, welke naar zijn eigen
schatting· de juiste waarcle ervan vertegenwoordigcle, geenszins voortkwam van
omstancligheden die van die exploitatie
onafhankelijk waren, en dat bijgevolg de
bij conelusies gegeven beschouwingen aangaancle het onderscheicl clat client te worden gemaakt tussen toevallige clientele en

clientele nit aanmerking van de persoon
<< niet clienencl is JJ, clat tevens aangetooncl
is clat de overnemer clie som geenszins gestort heeft omclat hij clat louter persoonlijk goecl voncl of wegens gunstige vooruitzichten, clat de brief van 29 juni 1956,
gezonclen door de overnemer, cle heer Melchior, de bovenhancl niet mag krijgen over
de Oll(}ubbelzinnige termen van de gesloten overeenkomst die in tempo'/·e non 8'11·8pecto opgemaakt is, om de enkele reclen
dat de onclerhandse akte van 1-± augustus
1951 uitclrukkelijk luidt clat aanlegger zijn
apotheekhandelsfoncls, en onder meer de
op 310.000 frank geschatte clientele, aan
de heer Melchior afstaat, dan wanneer
klaarblijkelijk de afstanclswaarcle in een
overeenkomst on zicllzelf niet kan betekenen clat de overgeclragen zaak op haar
juiste waarde zou zijn gesehat, en niet op
een waarde die op grand van persoonlijke
besehouwingen bepaalcl is :
Overwegemle dat het bestreden arrest
vaststelt clat de akte van overdracht onder meer « de op 310.000 frank geschatte
clientele onwat JJ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, door uit deze clausule het besluit
af te lei<len cla t door de kwestieuze som
uitsluitencl becloeld was cle overdracht van
de clientele te vergelden en clat zij clezer
waarcle juist vertegenwoorcligcle, verre
van de bewijskracht van voormelcle clausule te schenclen, haar de betekenis toegeschreven lleeft die zij impliceert;
Overwegende dat het micldel niet kan
ingewilligd worden;
Over het vierde midclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, 1319- en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 323 van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering, cloordat het
llestreden arrest yerklaart dat «de verzochte expertise thans reeds van ieder nut
ontllloot voorkomt; dat zij trouwens geen
ander doel heeft clan de tnssen overclrager
en overnemer gesloten overeenkomst door
een deskunclige te laten uitleg·gen, al ware
het dan om·echtstreeks; .. . dat cleze llevoegdheid onder de jnric1ictionele macht
valt en niet kan opgedragen worden JJ, dan
wanneer de verzochte expertise geenszins
tot docl had de overeenkomst door een
deskundige te laten uitleggen, doch aan
de rechter over de groncl a lle dienstige
elementen te verschaffen om de uitlegging
van de overeenkomst te vergemakkelijken,
waaruit volgt dat de rechter over de
grond, door verzoekers conclusies uit te
leggen op ecn wijze die met de termen ervan niet te verenigen is, de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen geschonden
heeft :
Overwegencle dat de in het clerde midclel
aangehaalcle reclenen de beslissing rechtvaardigen;
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deze grief gericht is, als overtollig voorkomen; dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die rec1enen, verwerpt de voorziening; veroorlleelt aanlegger tot de kosten.

ze

21 october 1958. kamer. - Voo1"zUter, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Versla[J[/BVCr, H. Valentin.
- Gelijlcln'iclenlle conclns,ie, H. Delange,
advocaat-generaal. -Pleiters, HH. L. Ma-

tray (van de Balie bij het Hof van beroep
te Luik) en Fally (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel).

Tweeile geval.
(CHARLIER-CHANDELLE, T. BELGISORE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 november 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het eerste midllel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 1 en 2 van de wet van 15 december 1872 welke titels I tot IV van het
W'etboek van koonhandel omvat, 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, 15
en 17 van de wet van 12 maart 1818 tot
regeling van hetgeen betrekkelijk is tot
de uitoefening van de verschillende takken der geneeskunde, 27, 30 tot 35 van het
koninklijk besluit van 31 mei 1885, en
schending van de wet van 19 mei 1949 tot
oprichting van de Orde der apotllekers,
doordat, eerste onderdeel, het bestreden
arrest verklaart dat in de huidige maatschappij, de apotheker een handelaar geworden is in de zin van artikel 1 van de
wet van 15 december 1872 ten gevolge van
de uitbreilling die de verkoop van specialiteiten genomen heeft waardoor hij, bij
een hoe langer hoe sterkere vermincloring
van zijn wetenschappelijke activiteit, tot
een tnssenpersoon geworden is die ornaar
streeft eon winst te maken door te specnleren op hot verschil tussen do koop- en
de verkoopprijs van de specialiteiten, het
bestaan van eon burgerlijke, strafrochtelijke en disciplinaire verantwoordelijkheid, die trouwens ingevoerd is met hot
oog op de openbare veiligheicl en geenszins
het beroep van apotheker nitsluit, niet
van aard zijncle om bet commercicel karakter van zijn activiteit te be1nvloeden;
<1an wannecr hot niet volstaat erop te wijzen zoals het bostreden arrest doet, dat
de apotlleker in de verkoop van specialiteiten een winst nastreeft om te besluiten

tot het connnercieel karakter van de handeling; dat deze vaststelling op zichzelf
onvolcloende is en er nog vereist is, om
tot dit commercieel karakter te kunnen
besluiten, dat het nastreven van de winst,
hot winstoogmerk en do specula tie hot wezenlijk doel ervan uitmaken; de hanc1eling
apotheekartikelen te verkopen zulkdanig
doelniet beoogt, dat de apotheker een vrij
beroep en een tak van de geneeskum1e uitoefent cUe wezenlijk en uiteraard ann
iellere commercialisering vreemd is ; doorclat, tweede onderdeel, het arrest verklaart dat de oprichting van de Orde der
apothekers door de wet van 19 mei 1949
geen weerslag gehac1 heeft op «de hoedanigheic1 van handelaar van de apotheker,
die voortspruit nit het boroepshalve verkopen van specialiteiten, omdat deze oprichting tot doel gehac1 heeft de eerlijke
uitoefening van het beroep van apotheker
te verzekeren en de zedelijke belangen der
apothekers te beschermen tor vrijwaring
van <1e volksgezonc1heid, zonder het karakter van het beroep wettelijk to wijzigen voor zoveel hot, gezien de manier
waarop het praktisch uitgeoefend wordt,
valt in hot gebied van de wet van 15 december 1872 Jl; dan wanneor in de loop
van de tot die wet voorbereidende werkzaamheden veelvuldig verklaarc1 werd dat
eon van de doelwitten der wet was, door
de oprichting van een orde en de organisatie van de disciDline die zij in zich sluit,
een eincle te maken aan de pogingen tot
commercialisering van hot heroe11 van
apotheker en hot karakter van vrij beroep
ervan in stand to houllen; clan wanneer
c1erhalve het bestreclen arrest, door de
doelwitten van de wet van 19 mei 1949 to
beperken tot wat het zegt, een van de
hoofdoogmerken dier wet miskend heeft :
Overwegenc1e llat in de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 27, naragraaf 1, van de
samengeschakelde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, de wetgever, bij
het vermelden van de handelsbedrijven
niet naar het Wetboek van koophandel
verwezen heeft, doch alle om het even
welke handelsbedrijven bedoeld heeft, to
weten al de bedrijven die een koophanc1el
tot voorwerp hebben, clit wil zeggen, valgens de gebruikelijke betekenis van dat
woord, het verhandelen van de voortbrengselen van de natuur en de nijverheill;
Overwegem1o dat het besh·eden arrest
ten deze vaststelt dat aanlegger het beroep van apotheker uitoefende en dat cUt
beroep voornamelijk bestond in het kopen
van farmacentische specialiteiten om ze
met eon winst te verkopen;
Overwegende dat nit deze vaststellingen
blijkt dat aanlegger, door het uitoefenen
van een dergelijk beroep, handel dreef in
de zin van voormelc1e artikelen 25, para·
graaf 1, 1 o, en 27, paragraaf 1;
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Dat het aangevallen c1ispositief mitsclien
wettelijk gerechtvaardigd is door de vaststellingen van de rechter over de grond;
Overwegende dat het middel, in zover
het de redenen van het arrest critiseert
die betrekking hebben op de bepalingen
van het Wetboek van koophandel en van
de wet van 19 mei 1049, opkomt tegen ten
overvloede gegeven redenen en clienvolgens van belang ontbloot is;
Waaruit volgt dat het middel niet kan
ingewilligd worden;
Over het tweecle midclel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet en 27 van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreden arrest verklaart, enerzijcls, dat de afstanclsprijs de
meerwaarde vertegenwoordigt cUe het
fonds door aanleggers activiteit verkregen
heeft, en, anderzijds, dat diezelfcle prijs
de totale opbrengst is van diens werk, dan
wanneer deze twee verklaringen tegenstrijdig zijn en het niet mogelijk maken te
bepalen of de winst aangeslagen wordt als
vermeerdering van in bet bedrijf gestoken
activa, dan wel als bcdrijfswinst :
Overwegende dat de rechter over de
grond zonder dubbelzinnigheid vaststelt
dat ten deze de overdrachtswaarde van
de klanclizie de opbrengst van aanleggers
persoonlijke activiteit in de loop van de
exploitatie uitmaakt; clat hij verklaart,
zoncler zich tegen te spreken, enerzijds,
clat de meerwaarde van het foncls << verkregen is door aanleggers activiteit )) en,
nnderl'lijds, << clat de prijs de opgespaarde
opbrengst van zijn werk is )) ;
Ovcrwegendc uat naar luid van artikel 27, paragTaaf 1, cle vermecrderingen
Yan de in het beclrijf gestoken activa die
het nader aanduidt de winsten Yan het
bedrijf uitmaken;
Dat het midclel niet kan ingewilligd
worden;
Over het derde mil1c1el, afgeleid nit de
schending Yan cle artikelen 97 en 110 van
de Grondwet, 25, 27 en 55 van de samengeschakelde wetten betreffemle de inkomstenbelastingen, doorda t het bcstrerlen arrest vcrklaart dat de cloor de officina verkregen meerwaanle de opgespaanle ovbrengst van llet werk is, zclfs wat <le elementen lletreft - zoals de ligging van de
ofiicina en het onthreken van andere apothekers - welke elementen generlci waarrle zoudcn gehad hebben inclien zij met het
werk geen geheel hadden gevormd ; dan
wanneer cUt laatste element, aangenomen
zelfs dat het bewezen zij, niet volstaat om
de waarde, <lie uit de ligging van de officina en het ontbreken van andere apothekers is gehaalcl, uls een opbrengst van het
werk te kunnen lJeschouwen;
Ovcrwegemle dat het bestreden arrest

door een soevereine feitelijke beoordeling
erop wijst dat de oorzaak van de belaste
meerwaSJ.rde gelegen is niet in cle lig·ging
van de apotheek of in het onthreken van
plaa tselijke concurrenten, doch in de door
aanlegger uitgeoefende activiteit, in deze
zin dat, indien deze zijn beroep niet met
de vereiste bekwaamheden uitgeoefend
had, de in het middel aangecluide gunstige
elementen generlei waarcle zouclen gehad
hebben;
Dat het middel dat deze beoordeling
critiseert niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorl'liening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 october 1958. -

26 kamer. -

Foor-

zUteJ', H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggever, H. Vroonen.
- Gel'ijlcl·ni<lencle conclu.sie, H. Delange,
advocaat-generaal. - Pleiters, HH. J.

Stassen (van de Balie bij het Hof van beroep te Luik) en Fally (van de Balie bij
het Hof van beroep te Brussel).
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INKOMSTEJNBEJLASTINGEN.

~

BELAS-

TING OP RET INKO~IEN UI'l' ROEREND KAPI'l'AAL.
PERSONENVENNOO'l'SCHAP MET BEPERK'l'E
AANRPRAKELI.JKHEID. REGIJ\TE VAN HET BESLUIT VAN 2 ~IAAR'l' 1942, AR'l'IKEL 3. - AL-

GEHEELHEID VAN DE WINS'l'EN BESCHOUWD ALS
TOEGEKJCND AAN DE VENNOTEN BI.J HET SLUITEN
VAN DE BALANS. NIET \VERKENDE VENNOTEN

IN DE JIIOBILIENBELASTING BELAS'l'llAAR VOOR
HUN AANDEEL IN DIE WINSTEN, ZlcLFS GEHEIM
GEHOUDEN
'KEERD.

IN

DE

BALANSEN

EN

NIET

UITGE-

Oncle1· het 1·eoime vnn nrtikel 3 vnn het
beslnU va:n 2 nwn1't 1942, toepassel'i:ik
op cle in kOJnsten vnllencle oncler cle vanat 81 clecembe1· 1941 nfgesloten boelcjaJ'en, wenl cle alaelleellwicl van cle belastbare winsten van een JJC1'sonenvennootsohap met beve1'7cte nanspJ·alcez.ijkheicl
beschouwcl nls toegelcencl awn cle vennoten 011 rle clatumL vnn het sl·uiten va1t het
1'eken·inr1- of boekjacw, en wwren cle niet
weJ'lrencle vennoten ]Je1·soonlijk in cle
mobiliiinbelnstinp belnstbaar voo1· h·un
nanrleel ·in vennelde winston (1), zelfs
zo £leze, bij het opmnken vwn rlo balansen gehei·m gehouclen, hun niet ~verden
7tUyekeenl.

(1) Raadpl. verbr., 31 januari 1957 (A1T.
F e1'b1•., 1957, blz. 405), 15 maart 1957 (Bull.
en PASIC., 1957, I, 850), 25 juni 1957 (A?T.
Fcrbr., 1957, blz. al2) en 2•1 november 1957
(ibicl., 1958, blz. 169).

157(DE KLERCK, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'l'.

HE'l' HOF; - Gelet ov het bestreden
:arrest, op 21 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Rrussel ;
Over bet enig midclel, afgeleicl nit de
scbending van de artikelen 97, 11(} en 113
van de Gronclwet, 1165, 1235, 1238, 1315,
131(], 1317, 1319, 1320, 1582 en 158:3 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 141 en 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
124 van de wetten OD de handelsvennootschappen, gewijzigd bij de wet van S juli
1935 en samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, l4 en
35, inzonderheid 35, paragraaf 4, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk
besluit van 12 september 11l3G en voor zoveel als noclig bij de besluiten van 3 juni
1941 en 31 juli 1943 en bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948 ; van cle bepalingen van het besluit van de secretarissen-generaal van 2 maart 1942, inzonderheicl van artikel 3 van clit besluit,
waarbij artikel 35 van voormelde wetten
betreffencle de inkomstenbelastingen gewijzigd is, doordat het bestreden arrest,
antwoord verstrekkend op de conclusies
waarbij aanlegger betoogde dat de litigieuze winsten, die volgens de in 1952 verrichte rechtzetting van de aangifte van de
vennootschap belastbaar waren, geen
maatschappelijke winston waren of althans geen ten laste van aanlegger belastbare maatschappelijke winsten waren,
vaststelt dat aanlegger zijn aandelen in
1943 aan andere vennoten overgedragen
heeft en dat de overnemers van het grootste deel de overeengekomen Drijs betaald
hebben door middel van een geheime kas
die met winsten van de vennootschap aangelegcl werd, en uit deze omstandigheden
nfieidt dat de berekening van de overdrachtsprijs met de betwiste winsten een
zodanig verband zou hebben dat deze winsten daardoor ten laste van aanlegger in
de mobilienbelasting belastbaar worden
ten bel ope Ynn eli ens aamleel in de maa tschappelijke rechten v66r de overdracht
Yan 1H43 : 1 o dan wanneer het toegeven
van bijwinsten door de overnemers van cle
aandelen, die nieuwe vennoten en zaakvoerders van de vennootschap zijn als zodanig niet ann aanlegger kan worden tegengeworpen, te meer daar in de door het
bestreclen arrest vastgestelde omstandigheclen, dergelijk akkoorcl over de bijwinsten toegestaan is op een manier clie aan
de mantschappelijke doeleinden vreemd
is, te weten met de 12:edachte of het oogmerk aanslagen mogelijk te maken welke
noch de vennootschap zelf zullen treffen,

noch de personen die op llet tijdsUp dat
bedoeld akkoord nan de fiscus gegeven
wordt vennoten zijn; 2° dan wanneer
artikel 3 van het besluit van 2 maart
1942 aan taxatie in hoofde van de vennoot in een personenvennootschap enkel
onderwerpt, hetzij de werkelijk aan
die vennoot uitgekeerde maatscllappelijke
winsten, hetzij zijn statuair of hoofdelijk
aandeel in de bij de afsluiting van het
dienstjaar gereserveerde maatschappelijke
winsten; 3° dan wanneer een overdracllt
van maatschappelijke aanclelen een verkoop is, een contract dat tot gevolg heeft
de eigenclom van het goed van de verkoper
over te clragen op de koper met cle verplichting voor cleze cle overeengekomen
prijs te betalen; en clan wanneer cle betaling van de prijs door de overnemers
uitsluit dat diezelfde prijs als deelneming
in cle maatschappelijke winsten in het patrimonium van de overdrager is kunnen
vallen, zodat llet bestreden arrest, hetwelk vaststelt, en dat aanlegger zijn aandelen overgedragen heeft, en dat de betaling van de prijs door de overnemers gescllied is door middel van specien uit een
geheime kas, en hetwelk desniettemin die
zelfde specicen ten laste van aanlegger belastbaar verklaart als uitgekeerde of gereserveerde winsten, de regelen voor het
aanslaan van de winsten van personenvennootschappen miskent, de juridische
begrippen van overdracht van aandelen,
verkoop en betaling van de prijs schendt,
en altbans, zich tegenspreekt of in zijn
gronden dubbelzinnig is, wat met bet ontbreken van gronden gelijkstaat :
Overwegende dat het bestreden arrest,
zonder deswege gecritiseerd te zijn, in
boofdzaak vaststelt : 1 o dat aanlegger in
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkbeid Hydrocoton geen werkend vennoot was gedurencle de boekjaren
die afgesloten werden op 31 december 1H41
en 31 december 1942; zo cla t de voor die
twee boekjaren in de belasting aangegeven winsten, zoals zij nit de door cle algemene Yergaclering der vennootscllap
goedgekeurde balansen bleken, reclltgezet
zijn door cle administratie die llet bestaan
van gebeim gehouden winsten vastgestelcl
hall; 3° clat aanleggcr clie rechtzetting
niet betwist ten aanzien van de beclragen
ller winsten clie bij beDaalt, doch beweert
dat de verborgen winston gemaakt zijn
door de genaamden Cambier, Cops en Bevernage persoonlijk en uitsluitencl te llnnnen bate;
Overwegendc dat bet bestreclen arrest,
deze stelling onderzoekend, onder meer
erop wijst: 1° dat de genaamden Cambier,
Cops en Bevernuge in 19H als vennoten in
de Yennootschap getreden zijn en dat het
onder bet zaakvoerclerscllap onder meer
van de eerste twee is dat de maa tscbap-
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pelijke winsten van de boekjaren 1941 en
1942 behaald werden, waarin aanlegger bij
de verdeling van de geboekte winsten van
1942 metterdaad zijn aandeel ontvangen

heeft; 2° dat aanlegger niet onwetencl ervan was dat gedurende die boekjaren niet
geboekte winsten werden behaald, vermits
op zijn initiatief een klacht werd ingelliend, onder meer tegen Cambier, Oops
en Bevernage, wegens geheimhouding van
het grootste deel van de maatschappelijke
winsten van die boekjaren; 3° dat bij de
verkoop, door aanlegger op 1 juni 1943,
Van zijn maatscllappelijke aandelen aan
Gambier, Oops en Bevernage, de nrijs van
de overdacllt berekend werd met inaanmerkingneming van de gelleim gellouden
wins ten van de boekj aren 1941 en 1942 ;
Overwegende dat llet bestreden arrest
ui t die vaststellingen wettelijk lleeft kunnen afieiden dat de gelleim gellouden winsten van de boekjaren 1941 en 1942, die in
lloofde van aanlcgger voor zijn aancleel in
de mobilienbelasting aangeslagen werden,
door de vennootscllap en te llaren bate gemaakte winsten waren ;
Overwegende dat krachtens artikel 3
van llet besluit van 2 maart 1942, lletwelk
toepasselijk is op cle inkomsten vallende
onder de vanaf 31 december 1941 afgesloten boekjaren, in cle personenvennootscllappen met beperkte aansprakelijklleic1
de algeheelheid van de belastbare winsten
beschouwd wordt als toegekend aan de
vcnnoten op de datum van hct sluiten van
het rekening- of boekjaar en, wat de niet
werkcnc1e vennoten betreft, dezen persoonlijk in de mobilienbelasting belastbaar
zijn op hun aandeel in voormelde winston;
Overwegencle clat het llcstreclen arrest
onder inroeping van cleze wetsllepaling lleslist clat aanlegger die gedurende de boekjaren 1!l41 en 1!l42 een niet werkelll1 vennoot in de vennootschap was, wettelijk in
de mobilienllelasting aangeslagen werd
voor zijn aandeel in de winsten van clie
boekjaren, zoals zij blijl;:en uit de door de
a dministratie verrich te recll tzetting;
Dat het bestreden arrest aldus wettelijk
ZlJn dispositief reclltvaardigt door in
lloofdzaak te stelmen, niet on de bescllouwing - die het bijkomstig geuit heeft dat de prijs van overdracht van aanleggers aandelen in 1!l43 hem lllijkt lletaalc1
te zijn geweest voor llet grootste deel met
gelden voortkomende nit de gelleim gehouden wins ten, docll llierop da t kraclltens
een wetsfictie, de maatscllappelijke winston van de boekjaren 1941 en 1942, waarvan de geheim gellouden winsten deel uitmaakten, beschouwd worden als aanlegger voor zijn aam1eel toegekend zijnde
geworden op cle cla tum van de sluiting van
elk dier boekjarcn, te weten respectievelijk op 31 december 1941 en 31 c1ecem!Jer
1!l42;

Waaruit volgt dat het mil1del niet kan
ingewilligtl worden;
Om die rcclenen, verwcrpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
21 october 1958. - 2" kamer. ~ TToo·rzittc?' en verslnggeve·r, H. Giroul, raadslleer waarnemend voorzitter. - Gelijkluiclencle conclnsie, H. R. Delange, advocarttgeneraal. - Pleiters, HI-I. Lethe (van de

Balie bij het Hof van beroeD te Brussel)
en Van Leyn:;eele.
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1° VOORZIENING IN VERBREKING.ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINllEN. -ARREST
DE VERDAGING BEVELENDE VOOR WAT BETREFT
'EEN VAN DE AAN RET ROF VAN BEROEP ONDERWORPEN GESCRILLEN EN UI'l'SPRAAK DOENDE
OVlcR DE ANDERE GESCRILLEN. VDORZIENING
1'EGEN RET GEHEEL ARRES'l'. ~ 'TOORZIENING
NlET ONTVANKELI,JK IN ZOVEH ZIJ '.rEGEN DE
BESLISSING VAN VERDAGING GERICRT IS.

2° VOORZIENING IN VERBREKING.
ZAKEN VAN DIRECTE BELASTINGEN. VASTSTELLINH, DOOR DE GRIFFIER VAN RET ROF
VAN BEROEP, VAN DE NEDERLEGGING VAN RET
VERZOEKSCRRIFT EN VAN DE STUK:KEN. GEEN VORU VOORZJEN YOOR DIE YASTSTELLlNG.

3° VOORZIENING IN VERBREKING. ZAKEN YAN DIREC'l'E EELASTINGEN. .VERMELDING VAN DE NEDERLEGGING VAN RET YERZOEKSCRRIFT EROP GEDAAN DOOR DE GRIFFIER
VAN RET HOB' VAN BEROEJ'. VERUELDING
NIET DIENENDE AANGEBRACIIT TE "\VORDENJ OP
STRAF VAN NIETIGRElD, IN DE TAAL VAN DE BES'l'REDEN BESLISSING.

4° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

LASTING OP DE BEDRIJFSINROUSTEN. AFTREKBARE LAS'l'EN. AFSCHRI.JVINGEN. BEREKENING OP EEN RERSOHATTE INVESTERINGS- OF KOSTWAARDE. -REGIME VOORZIEN
DOOR ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 20 AUGUSTUS 1947. TOEPASSELIJK 0? DE MET DE
OUTILLERING GELIJKGES'fELDE NIJVERREIDSGEBOUWEN EN NIET OP AL DE BEDRIJFSGEBOU\VEN.

~
ZAKEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. VOOR·
ZIENING NA VOORZIENING NIET ON'fVANKlcLIJK.
DRAAGWIJDTE VAN DE REGEL. UITZONDERINGEN.

5° VOORZIENING IN VERBREKING.

1° Wanneer het hof vwn beroep toaa·rbij
een be•J'oezi inzake vcw cUrecte belnsUn{!en annhnngig is cle venlagi,ng vnn cle
zactk beveelt van wnt betorett een vnn
de hem onclertvo?'pen ,r;eschillen en over
rle anflere gesehWen 11:itspnwk cloet., 'is
cle voorZ'ien·ing tegen het geheel ar·rest
ingestelcl niet ontvanlcelijk in zover Z'ij
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tegen !le besliss'ing van venhLU'i'ng gericht 'iS (1).
2° ArWcel 1 vcm cle wet van 23 jnU 1953,
rlat artUcelen 7 tot 16 vwn, cle wet van
6 septembe'l' 1895 bet,rejjen cle cle fiscale
,annslagen op het sWlc vwn cUreote be,lastingen veTvangt, voot·ziet niet in
welke vo'!·m cle grijji.e1· van het hot van
beroep cle necle1·legg'in.rJ van het ve·rzoelcsohritt tot onssat'ie en van cle st·nlt'ken vaststelt (2).
'3° Dacw cle vermelcl,ing bef1·ejjencle cle
necle'l'legg'ing van het venzoelcsoht·itt tot
oassntie, op ilit vet·,zoelcsoh1'itt rloo'l' cle
g'l'ijfie•J' ·vnn het hot van lie·roep aangebm.oht, geen alcte van cle ·reohtspleging
v66r het Hot van verbt·eJcing is, lJt·en,qt
de aanb'l'eng,ing van clie veTmelcUng in
een anclere taal clwn cleze van cle bestJ·eclen besz.issing cle nieNgheicl van cle voo1'ziening n·iet 1necle (3).
4° De yelJouwen cUcnenrle tot het ttitoetenen van het bemep cUe, lniclens nt·Uk,el 3 vwn cle ·wet vnn 20 au.gnstns 1947
en M'tilcel 1 vwn het IJesrwit ·van cle Re,qent van 15 ootolJer 1947 het voo1·tve1·p
kll'nnen u:itmnlcen van een atsoht·ijvh1,g
met vrijclom van belnsUng berekencl OtJ
een he1·sohatte investerings- at lwstwrwnle, zijn de met cle ou.Ulle·rh1{! gelijlcyestelcle nijverlwicls,qelJowwen en 1viet
al cle beclrijtsgebot(,tven. D,ientengevolge
lcunnen cle als clnmlcsUjte1·ij en gebt·uMcte
onroerencle uoeclet·en welke cl·ienen tot
het atzetten vcm rle proclo!tcten van een
bt·ou.we'!'ij het voonverp niet nitmaken
vcm cUe atschrij·ving berelcenrl op rle
gezegcle he1·schntte tvaanle (4).
5° Onrler voot·IJeho·ncl van cle toepassiny
vwn artfkel 1 van cle wet va.n 8 1ncca1·t
1948, en behouclens het get!rtl van 1'egelmatige atstnncl vwn cle ee1·ste voo1·zie·n:iny, ·is nlet ontvunlcelijlc cle tweecle
voorzien·ing cloot· clezeltcle pa:rUj ·ingestelc~ te,qen een ct1Test in zaken van cz.irecte belnsUn,qen gewezen, zelts inclien
rlie tweecle voot·ziening in[Jesteld ·is voot·clnt over cle ee1'ste tt.itspraalc 1ven~ geclann (5).

Overwegende dat cle zaken F. 2794 en
F. 2837 samenhangencl zijn;
I. Aangaancle cle Yoorziening van 21 september 1957, die gericht is tegen het arrest van 25 juni 1957 (zaak nr F. 2794) :
A. In zover clit arrest cle uitspraak over
cle aanslag betreffcnde het clienstjaar 1949
verclaagt :
Overwegenue dat cUt deel van het arrest, hetwelk op een afzonderlijk geschil
betrekking heeft, niet definitief is en dat
llijgevolg cle voorziening, in zover zij tegen llewust doel gericht is, niet ontvaukelijk is;
B. In zover bij hct arrest over de andere geschillen uitspraak gedaan is :
Over cle grond van niet-ontvankelijkheid, door verweerster opgeworpen enkel
in de onderstelling dat de alde, houdencle
vaststelling van de neerlegging ter griffie
van het hof van beroep van het verzoekschrift tot cassatie en de erbij gevoegde
stukken, zou clienen te worden lleschouwcl
, als van cle rechtspleging v66r het hof van
cassatie deel uitmakend, en hieruit afgeleicl t1at de griffier van dit hof op het verzoekschrift en de stukken voormeld de
vermelclingen waarbij die nederlegging
vastgestelu is in de N ederlam1se taal aangebracht heeft, clan wanneer, aangezien
het bestreden arrest in de Franse taal gewezen is, krachtens artikel 27 van de wet
van 15 juni 1935 cle rechtspleging v66r het
lwf van cassatie in cleze taal client te geschieclen :
Overwegende dat, daar artikel1 van de
wet van 23 juli 1953, zoals het artikel 14
van de wet van 6 september 1895 betreffende de fiscale aanslagen on het stuk van
clirecte belastingen vervangt, geen bijzondere vorm voorschrijft voor cle afgifte,
ter griffie van het hof van beroep, van de
stukken waarvan hct c1e neerlegging vcrplicht stelt, de c1oor de griffier opgemaakte
alde tot vaststelling van c1ie neerlegging
geen akte van de rechtspleging in cassatie
uitmaakt;
Dat cle groncl van niet-ontvankelijkheicl
niet kan ingewilligcl worden;
Over het eerste mic1clel, afgeleic1 nit cle
{BELGISCHE STAAT, :MINISTER VAN FIN ANCIEN,
schenc1ing van c1e artikelen 112 van cle
T. N. V. ((BRASSERIE LUST ll.)
Gronclwet, 3 van cle wet van 20 augustus
1947, tot vervanging van het laatste lic1
AHRES'l
van paragraaf 2, 4°, van artikel 26 van
de samengeschakelcle wetten betreffende
HET HOF; - Gelet op de bestreden de inkomstenbelastingen, en van artikel 1
arresten, op 25 jun~ en 12 november 1957 van l!et besluit van de Regent van 15 ocgewezen door het Hof van beroep te Gent; tober 1947, genomen in uitvoering van
1

•

25 october 7137 (Bull. en
1937, I, 312); 16 april 19f (ibirl., 1957,

(1) Raadpl. verbr.,
PASIC.,

I, 1001).
(2) en (3) Verbr., 20 mei 1958 (Arr. Ye1'b1·.,

195'8, blz. 746).

(4.) Verbr., 25 februari 1958 (A1'1'. Ye1·b1'.,
1958, blz. 451).
(5) Vergel. verbr., 26 november 1951 (Arr.
Yerbr., 1952, blz. 144); 16 april 1956 ('ibid.,
1956, blz. 676).
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voormeld artikel 3 van de wet van 20 augustus 19-±7, doordat het hof van beroep
beslist dat voor de als drankslijterijen gebruikte onroerende goederen die verweerster toebehoren, ter zake van afschrijvingen het op de nijverheidsgebouwen toepassclijke regime mag toegepast worden
en dat cle vennootschap te recht die onroerende goederen herschat heeft en OD de
herschatte prijs afschrijvingen verricht
heeft, dan wanneer uit artikel 3 van de
wet van 20 augustus 1947 en uit artikel 1
van het besluit van de Regent van 15 october 1947, genomen in uitvoering van
evengemeld artikel 3 van de wet van
20 augustus 1947, blijkt dat lmiten de nijverheids-, handels- of landbouwoutillering
en hct tot nijverheids- of lamlbouwdoeleindcn dienend mobilair, ov een herschattc investerings- of kostwaartle enkcl
mogen worden afgeschreven de met de
nijverheidsoutillering gclijkgestelcle nijverheidsgebouwen, dat wil zeggen de al
dan niet vaste machines, werktuigen en
toestellen met toebehoren, zomede de nijverheidsimmobilisatH~n; dat derhalve van
het voordeel van de afschrijving op de
herschatte investel'ings- of kostwaarde
uitgesloten zijn de gebouwen cUe het lmrakter van met de nijverheidsoutillering
gelijk tc stellen nijverhciclsimmobilisatien
niet hebllen :
Overwegende dat nrtikel 3 van de wet
van 20 augustus 1D47 bepaalt dat, met betrekking tot de nijverheids-, lamlbouw- of
hamlelsoutillering, alsmecle tot de ermede
gelijkgestelde nijverheillsgebouwcn verkregen of tot stand gebracht ... , de afschrijving mag berekend worden op een
investcrings- of kostwaarde herschat 1Jinnen de grenzen en termijnen en oncler de
voorwaarden tc bepalen bij koninklijk besluit;
Dat artikel 1 van het besluit van de
Regent van 15 october 1947, genomen in
uitvoering van cUe wet, in paragraaf 2,
bedoelt door « ... hct materieel en de ermede gelijkgestelde nijverheidsgebonwen:
de al dan niet vaste machines, werktuigen
en toestellen met toebehoren zomcde de
nijverheidsimmobilisatien en het tot nijverheids- of handelsdoeleinden gebruikt
mobilair welke als 't ware cleel van de
outillering uitmaken en aan spoedig verval of slijtage onderhevig zijn >> ;
Dat het in paragraaf 3 bepaalt : « zijn
over hct algemeen uitgesloten van het
voordcel van de afschrijving ... cle terreinen zomede de gebouwen cUe niet het karakter. van met outillel'ing gclijkgestelde
nijverheidsimmobilisatien hel,ben en inzonderheid tot woning of burelen dienen >>
en « dit geldt eveneens voor hPt mobilair
waarvan woningen en burelen zijn voorzien, portefeuille, brevctten, fallrieksmerken, handelsfonds, clientele en naam cler
.tirma >>;

Overwegende dat het bestreden arrest
beslist dat de als drankslijterijen gebruikte onroeremle goederen die de Terwerende brouwerij toebehoren en voor het
afzetten van haar producten dienen moeten, worden beschouwd als onmisbare
lmlpmidclelen voor de productie en dat
daarop clus het op de « nijverheidsg·ebouwen >> toepasselijke regime, waarvan het
begTip niet mag beperkt worden door eeu
uitvoeringsbesluit, kan toegepast worden;
Overwegende dat de wetgever tot het
voordeel van de hcrschatting slechts de
outillering en de ermecle gelijkgestelde
nijverheidsgebouwen toegelaten heeft, cUt
wil zeggen de gebouwen waarin de fabricage plaats heeft;
Dat zijn voornemen om zich aan cUt begrip te houclen blijkt nit de omstandighcicl
dat hij de term « nijverhciclsgebouwen >>
gestelcl heeft in de plants van << bedrijfsimmobilien >> die voorlwmt in de wet van
13 juli 1930, lletreffende hetzelfde voorwerp;
Overwegencle dat de verduidelijkingeu
die door de Ministm· van financien verstrekt werden in de loop van de voorberei ·
dende werkzaamheclen in verband met cle
draagwijdte van artikel 3 van de wet van
20 augustus 1947, en die door de wetge,-ende kamers uitdrukkelijk goeclgekenrcl
werden, de letterlijke herhaling zijn van
de bepaling van artikel 1 van het koninklijk besluit "Van 12 october 1930 welke insgelijks weer opgenomen wercl in artikel 1
van het llesluit van de Regent van 15 october 1!J47 ·
vVaaruit' volgt, enerzijtls, dat het uitvoeringsbesluit van 15 october 1!J-±7 llet
begTip van met de outillering gelijkgestelcle << nijverheiclsgebouwen )), clat in de
wet van· 20 augustus 1947 opgenomen is,
geenszins beperkt heeft en, anderzijcls,
clat deze wet van de herschatting, zoals
zij voorzien is in artikel 3 van die wet en
nacler omschreven is in artikel 1 van het
besluit van de Regent van15 october 19-±7,
uitsluit de in het llestreden arrest aangecluide drankslijterijen welke dienen tot
het afzetten van de proclucten der brouwerijen;
Da t het mid del gegrom1 is;
Over llet tweede middel, afgeleid nit cle
schencling van de artikelen !J7 en 112 van
de Gromlwet, 1319 tot 1322 van llet Burgerlijk vVetboek, 27, paragraaf 1, paragraaf 2, 4°, en paragraaf 27lis, en 66 van
de wetten betreffcncle cle inkomstenbela8tingen, samengescllakelcl bij het besluit
vtm cle Regent van 15 januari 1948 en,
,-oor zoveel als nodig, van artikel 2, paragranf 1, van de wetten betreffende de
na tionale crisis belasting, samengeschakcld
bij het besluit van de Reg·ent van 16 januari 1948, doordat !let hof van beroep
beslist dat cle vergoeding van 500.000 fr.
die verweercler in 1953 bekomen en in de
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loop van dat jaar gebruikt heeft voor het
bouwen van een onroerend goed dat een
in 1940 vernield dergelijk goed zou verv:mgen, niet kan gehouden worden voor
een meerwaarde in de zin van de belasti ngwet en niet als zodanig belast kan
worden, zelfs gedeeltelijk, dan wanneer
die vergoeding verleencl is ingevolge een
overeenkomst gesloten tussen de naamloze
vennootschap « Brasserie Lust Jl en een
anrlere vennootschap betreffende een ruiling van terreinen, uit welke verrichting
ef'n vermeerdering van de activa van de
naamloze vennootschap « Brasserie Lust Jl
is voortgevloeid, zoals duidelijk blijkt uit
de stukken van het aan het hof van beroep voorgelegd administratief dossier;
dat deze vermeerdering die voortkomt
van de realisatie van een in het bedrijf
gestoken onroerend goed belastbaar is in
de bedrijfsbelasting· krachtens artikel 27,
paragraaf 1, van de samengeschakeldr;
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, onder voorbehoud van toepassing vnn
artikel 27, paragraaf 2bis, van dezelfde
wetten; dat het ter zake niet afdoet dat
cle kwestieuze vergoet1ing besteed is voor
llet optrekken van een gebouw dat een
vroeger vernield gebouw zou vervangen,
vermits krachtens artikel 27, naragraaf 2,
't 0 , van de samengeschakelde wetten de
tot de uitbreiding van de onclerneming gebruikte sommen als winsten aangezien
worden :
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
een terrein waaron een als flrankslijterij
gebruikt gebouw stand dat in 1940 werfl
vernield, in de loop van hetzelfde jaar
door verweerster geruild wenl tegen een
antler, aan cle vennootschan De Ooene toebehorend terrein, op last voor deze vennootschap om op dit terrein ten behoeve
van verweerster een nieuwe clrankslijterij
te bouwen; dat de vennootschap De
Ooene, cleze verbintenis niet nagekomen
zijnde, in 1952 veroordeeld werd tot het
betalen van een vergoeding van 500.000 fr.
aan verweerster; dat deze zelf het gebouw, dat 557.345 fr. 15 kostte, liet optrekken;
Q,.erwegende, VOOl'zeker, dat de prijs
nm overclracht van een in een nijverheids-. handels- of landbouwbedrijf gestoken actief onder de in artikel 27, paragraaf 1, nm de samengeschakelde wetten
0msehreven voorwaarclen aan de bedrijfsbelasting onclerworpE'n in de mate clat
<laaruit f'en nit de exnloitatie, en in de
loop ervan totstandgekomen meerwa:nfle
]l]ijkt;
Overwegende evenwel dat het bestreden
nrrest vaststelt dat, voor zoveel er een
realisatie plants 1.1;el1ad heeft, de fiscale
waarde van het mPt puin bed<"kt terrPin
waarop tle realisa tie geslagen heeft, niet
bepa altl is ;
YERBR.,

1959. -

11

Overwegende tlat het hof van beroep uit
(f eze soevereine feitelijke vaststellingen

wettelijk heeft kunnen afleiden dat de
som van 500.000 frank niet als een meerwaarde in de zin van de belastingwet vlel
arm te zien en als zodanig niet mocht belast worden, zelfs gedeeltelijk;
Overwegende da t het mid del feitelijke
gronclslag mist in zover het tegen deze
vnststelling stuit en dat het voor het overige, daar het enkel overt~llige redenen
critiseert, niet ontvankelijk is bij gebrek
a an belang;
II. Aangaande de voorziening· van 4 februari 1958 (zaak n" F. 2837) :
A. In zover zij gericht is tegen het OD
25 juni 1957 gewezen arrest :
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is, claar aanlegger zich reeds
een eerste maal tegen deze beslissing
voorzien heeft, op 21 september 1957 (zaak
nr F. 2794);
B. In zover zij gericht is tegen het OD
12 november 1957 gewezen arrest :
Overwegende dat dit arrest, uitsDraak
doende in voortzetting Yan de zaak nopens
de aanslag over het clienstjaar 1949, beslist dat er aanleicling is om op deze aanslag de door het arrest van 25 juni 1957
vermelde beschikkingen toe te passen ;
Overwegende dat het door de yoorziening opgeworpen miaclel geheel hetzelfde
ill als het eerste hier te voren aangehaalde
middel en dat het om dezelfde redenPn
rlient te worden ingewilligd;
Om die redenen, voegt de zaken
nr F. 279'! en nr F. 2837 samen; verbreekt
de bestreden arresten, in zover daarbij
uitspraak getlaan is over de betwisting
betreft'encle de afschrijvingen, berekend op
de herschatte waarde van de onroerende
goedm~en, en over de,kosten; verwerpt cle
voorzieningen voor llet overige; beveelt
dat melding van onclerhavig arrest zal gemankt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissingen; veroordeelt
aanlegger en verweerster elk tot de helft
der kosten; verwijst de aldus lleperkt<"
zaken naar het Hof van beroep te Bruss~el.

23 october 1958. - 1 6 kamer. - Foorzitte1·, H. Bm·eel, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ferslaggwver, H. Moriame.
- GeUjlcltliclencle oonoltts'ie, H. Depelchin,
nclvocaat-generaal. - Pleite·rs, HH. Van
Leynseele en van Bastelaer (deze laatste
van de Balie bij het Hof van beroep i·e
nrussel).
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23 october 1958

BEWIJS. BEWI.TSKRACHT VAN DE AKTEN. ______, ZAKEN VAN DIREC'l'E BELA8TINGEN. ~
UITLEGGING VAN EEN AKTE DOOR DE RECHTER
0\'ER. DE GROND. UITLICGGING VERENIGBAAR
MET DE 'l'ERMEN VAN DIE AICTE. GEEN

rJranj 2ter, ·van cle smnengesahnlcelcle
wetten bet,rejfencle cle in komsten belasUngen niet lcnn worclen toegestaan om
cle enlcele reclen clat cle weclerbele.ogh!{f
n,iet znl Jcounnen tJlaats hebben onulat cle
goecleren het eigen clO'In van cle belastingpUchUge n,ciet overlaten hebben en
11'iet behoeven te worclen vervangen.

SCI-IEl'-.TJ)iNG- VAN DE BE,VIJSKRACI-I';I' VAN DE A'K-

'l'EN.

2o

INKOMSTJDNBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEDRI.TFSINKOMS'l'EN. NIJYERHEIDS-, HANDELS- OF LAi'WllOUVi!BEDRlJF.
VERGOEDING EEN VERLIES DAT IN DE LICHA:MELIJKE ELEMENTEN VAN HE'l' BEDRIJF ONDERGAAN IS GOEDMAKENDE. VERGOEDING HE'!'
VERLIES VAN EEN kiEERWAARDE NIET GOED~fA
KENDE. VERGOEDING GEEN WINST UITMAKENDE.

3o INKOMSTENBELASTINGEN. -

BELAS'l'ING OP DE BEDRI.TFSJKKOJ\IS'l'EN. ~ BEDRIJFSVERL]ES,
VERLIES
DOOR
EEN
SOHULDVOllDERING GOEDGEMAAKT.- GEEN AFTREKBAARHEID.

4o

INKOMSTENBELASTINGEN. BELASTING OP DE BEDRIJFSINK01fSTEN,- j\'fEERWAARDEN. BELASTINGVRIJDOJ\1 VOORZIEN
DOOR ARTlKEL 27, PARAGRAAF 2fe'/'. VAN DE
SA~IENGESCITAKELDE WETTEN. WEDERBELEGGING. ARREST BESLlSSENDE DAT Op EEN
l\IEERWAARDE DE DELASTINGVR.!JDOM NlET KAN
WORDEN TOEGESTAAN OM DE ENKELE REDEN DAT
DE WEDERBELEGGING NIET ZAL KUNNEN PLAATS
HEEREN OJ\fDAT DE GOEDEREN RET EIGENDOM
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE NIET VERLA'l'EN
IIEBBEN EN NIET BEHOEVEN TE \VORDEN VERVANGEN. 0NWETTIGHEID.

1o Schenrlt tle bwwijslcracht van een alcte

ant

n·iet het cwrest
van clie akte een ·witle{!{Jing geett ve1·enigbcuw met hcuw teJ'men (1).
2o De vergoecling cloo·r een n'ijve,rhehls-,
hwnclels- of lwnclbowwbecl·ri:if ontvangen
tot .rJoecln~aking vctn een verUes clat 'in
de liclwmeUjlw elementen vcm het 1Jeclri.it onclergaan is, met 11'itsl·wit-ing :'an
alle 11wer,waanle, maalct geen ~mnst
nit (2).
1Jo Is niet aft,rek:brwr van cle u;insten cle
sam rUe een beclrijfS'Ve?'lies overtefjenwoonligt gecl·urende l1et boekjnar onrlergaan mcuw cZoo1· een sch,ulcl·vonlel"ing
[!oerlgemnaJ.;t.
4o Is rt'iet mettig gerechtwwrrUgcl het
cUsposit'ief ovcm- een a1'1'cst besUssencle
clat otJ een meenocwHle rle belnsUn.o'V'I'ijclom ovoo1·.zien cloo·r art'ikel 27, ZJM'a(1) Verbr., 25 september 19'58, .ntpra, blz. 76.
(2) Vergel. verbr., 22 maart 1948 (Ar1·.
T'erbr., 1948, blz. 170; Bull. en PAsrc., 1948,
I, 191).

(BELGISCHE STAAT, 1\IINISTER VAN Ii'INANCIEN,
T, INOK; INOK, T. BELGISCHE STAAT, J\HNISTER
VAN FINANCIEN.)

ARRE'lT.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 1 februari 1958 gewezcm door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegencle dat de zakcn 2!l05 en 2914
samenhang·encl zijn;
Over cle voorziening van cle Belgische
Staat :
Over het eerste micldel, afgeleid nit cle
schencling van cle artikelen !li van de
Gronclwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk \Vetboek, 25, Daragraaf 1, 1°, 27,
paragraaf 1, en 56 van de wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij hesluit van cle Regent van
15 januari 1948, cloordat het bestreclen arrest, om te beslissen clat niet in cle bedrijfsbelasting· helastbaar is een bedrag
van 165.000 frank, zijncle het << hoofdverg·oecling Jl genoemcl deel van een som van
2B3.500 frank clic in de loon van het jaar
1952 betaald is 011 groncl van de slniting
vanaf 1941 en tot met hct eincle van de
bczetting, van de door Inck gedreven melkerij, verklaart dat naar lnid van een bepaalcl stuk nit het dossier « clc hoofclvergoecling het verschil vertegenwoordigt tussen cle exploitatiewaarde en de vercffeningswaarde van de onroerenrle goederen,
de roerende goecleren en het ma terieel ll
en « clat voor het vaststellen van cleze vergoeuing onlichamelijke elementen van llet
gei'nvcsteerc1 1ermogcn geenszins in aanmerking genomen zijn ll, enkel vaststelt
clat « cle administratie in gebreke blijft te
bewijzen clat de hoofdvergoecling in enigc
mate llet herstel van het verlies van een
meerwaarcle zon inhonclen ll, <lan wanneer
de rechter over de groncl zocloencle aan
het in beschonwing genomen stnk van llet
dossier een betekcnis toegeschreven heeft
die niet te yerenigen is met <le termen van
clat stnk nit welke c1nidelijk blijkt dat,
gezien cle modaliteiten van bepaling van
Zoals het eerste midclel tot staving van de
voorziening van de Staat ingeroepen er op
wees, stelde het bestreclen arrest vast clat de
aclministratie in gebreke bleef te bewijzen clat
de « hoofdvergoecling >> het verlies van een
meerwaarcle herstelcle.
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goederen, de roerende goederen en het materieel, er dient besloten te worden dat de
waarde van de onlichamelijke activa-elementen van het bedrijf in aanmerking genomen is; dat dit besluit ten overvloede
volgt uit het door het arrest vastgesteld
feit dat de kwestieuze belastingplichtige
geen enkel van c1e in zijn bedrijf belegde
lichamelijke goederen ontnomen is, zodat
de administratie op goede gronden mocht
achten, ten aanzien van een aanslag van
ambtswege, dat de som van 2!13.500 frank
integraal strekte tot herstel van de verdwijning van de onlichamelijke elementen
die ten gevolge van de gedwongen sluiting
van het bedrijf verloren zijn gegaan; dan
wanneer de belastbaarheid van de som
van 293.500 frank, in haar gezamenlijk of
afzonderlijk genomen bestanddelen, zoncler c1at een dier bestanddelen buiten beschouwing behoeft te worden gelaten, namelijk het << hoofdvergoeding ll . genoemd
deel (165.000 frank), genoegzaam blijkt nit
de volstrekt algemene termen van de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 27, paragraaf 1, van de samengeschakelde wetten,
om de reden dat deze som een forfaitair
inkomen uitmaakt dat in de plants getreden is van de onzekere resultaten wclke
de activiteit zou opgebracht hebben indien
zij van 1!141 tot 1!144 niet stopgezet was
geworden; dan wanneer het bestreden arrest aan deze artikelen 25 en 27 een voorwaarde toevoegt welke daarin niet is gesteld, door te verklaren dat de belastbaarheid van het bedrag van 165.000· frank, dat
van de bedrijfswinst van 293.500 frank
deel uitmaakt onder de benaming << hoofdvergoeding ll, enkel zou kunnen worden
beslist indien dat bedrag in enige mate
het herstel van het verlies van een meerwaarde behelsde :
Over het eerste onderdeel van het middel :
Overwegende dat de voorziening aan het
arrest verwijt de bewijskracht geschonden te hebben van een nota, opgemaakt
door de deskundige De Vleeschauwer aan
wie, door het Comite voor vereffening van
de tijdens de vijandelijke bezetting opgerichte organismen en diensten, overeenkomstig het besluit van de Regent van
19 april 1947, opgedragen was het bedrag
te bepalen van de vergoeding welke zou
gestort worden aan Lucien Inck, exploitant van een melkerij die in 1941 op last
van de N.L.V.C. gesloten was;
Overwegende llat deze nota, na eraan
herinnerd te hebben dat het voor de hoofdvergoeding te betalen bedrag bekomen
werd « door de exploitatiewaarde met de
vereffeningswaarde te verminderen ll, erop
wees dat «de exploitatiewaarde een betrekkelijke waarde is die niet enkel alle
sonunen onwat welke de melkerij heeft

moeten uitgeven om te komen tot !war
toestand op het tijdstip van tle sluiting
(installatiekosten, gebouw, machine, materieel, meubelen, enz.), doch ook de meerwaarde welke kan voortvloeien nit de vereniging van die onderscheiden elementen
om ze te doen dienen voor hun gemeenschappelijk doel, het drijven van een melkerij ; dat het dus per slot van rekening
de waarde is die het bedrijf kan hebben
voor de exploitant ervan en voor zoveel
hij kan werken; de vereffeningswaarde
overeenstemt met de verkoopwaarde, op
het tijdstip van de sluiting, van de onderscheiden elementen die het bedrijf uitmaakten, maar rekening ermede gehouden
dat clie clementen te gelde gemaakt moeten worden waarschijnlijk na van elkaar
gescheiden te zijn en voor een prijs tegen
de koers van de dag ll ;
Overwegende dat het arrest, onder verwerping van de uitlegging van de c1irecteur, die de mening was toegedaan dat de
hoofdvergoec1ing en de aanvullende vergoeding «de meerwaarde vertegenwoordigen die de onlichamelijke elementen van
het belegd actief in de loop van de exploitatie verkregen hebben Jl, besHst dat deze
uitlegging niet strookt met de termen van
het verslag, hetwelk de nadruk erop legt
dat «de hoofdvergoeding het verschil vertegenwoordigt tussen de exploitatiewaan1e
en de vereffeningswaarde van de onroerende goederen, de roerende goederen en
het materieel ll en « dat voor het vaststellen van deze vergoeding onlichamelijke
elementen van het gei:nvesteerd vermogen
geenszins in aanmerking genomen zijn ll;
Overwegende dat deze uitlegg·ing van
!let arrest niet onverenigbaar is met de
termen van de nota van de deskundige,
die enkel de onroerende goederen, de roerende goecleren en het materieel in aanmerking neemt, zonder op de onlichamelijke elementen van het gei:nvesteerd vermogen te zinspelen;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat de hoofdvergoeding,
zoals zij gedefinieerd is in het arrest, hetwelk zonder tegenstrijdigheid aldus op
aanleggers conclusies antwoordt, geen
winst uitmaakt in cle zin van de artikelen 25, paragraaf 1, 1°, en 27, paragraaf l,
van de samengeschakelde wetten, Yermits
zij enkel strekt tot goedmaking van cen
verlies dat in de lichamelijke elementen
van het bedrijf ondergaan is ten gevolge
van de staking van de activiteit ervan,
naardien een andere vergoec1iug, corporatieve vergoeding geheten, die trouwens
aan aunslag onderwor1Jen is, harerzijds r1e
dcrvingen van inkomsten goedgemaald
heeft;
Dat geen van de onderdelen van hct
mid del kan ingewilligd worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
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de Grondwet, 26, paragraaf 1, en paragraaf 2, 4°, en 32, paragraaf 1, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij beslnit van de
Regent van 15 jannari 1948, doordat het
bestreden arrest, om te beslissen dat de
som van 165.000 frank in de bedrijfsbelasting niet belastbaar is, tevens yerklaart
« dat deze vergoeding enkel het verlies >>,
in de materiele elementen van het bedrijf
ondergaan, '' ten gevolge van het stopzetten ervan, goedmaakt >>, dan wanneer het
floor het arrest in aanmerking genomen
begrip van goedmaking tnssen voormeld
bedrag van 165.000 frank en het verlies
da t geleden is in de materiele elementen
van het bedrijf ten gevolge van het 1ltopzetten ervan, erop uitloopt dat een bedrijfsverlies in aanmerking wordt genomen waarvan de aftrekking evenwel
slechts in overweging kan komen, hetzlj
indien het geleden werd in c1e loop van het
hier behandeld belastbaar tijdvak, namelijk het jaar 1952, hetzij indien het bedrijfsverliezen uitg·emaakt heeft die geleden werden in de loop van de twee onmiddellijk dam·aan voorafgaande belastbare
tijdvakken, van welke voorwaarden het
bestreden arrest het vervultl zijn niet
vaststelt om zijn dispositief wettelijk te
rechtvaardigen; cla t cleze leemte te meer
met een ontbreken van redenen gelijkstaat, daar het stopzetten van de activiteit, waarnit clit verlies zou voortvloeien,
naar de vaststellingen zelf van het arrest
tijclens de jaren 1941 tot 1944 zon plaats
gehad hebben :
Overwegende clat het verlies clat >erweerder tussen 1941 en 1944 geleden heeft
ten gevolge van de staking van activiteit,
die hem door de N.L.V.O. opgelegcl was,
in die tijd reeds goetlgemaakt was door
een schnldvordering ten laste van de daders van die wederrechtelijke claad;
Overwegende derhalve dat er ter zake
noch een aftrekbaar verlies geleden is tnssen 1941 en 1944, noch een winst behaalcl
is in 1\!:J2;
Da t het mid del niet kan ingewilligd
worden;
Over de voorziening van Lucien Inck :
Over het micldel, afgeleid uit de schending van de artikclen 97 van de Grondwet, 27, paragraaf 2ter, van de samengeschakelcle wetten, cloorda t het bestreden
arrest verklaart << dat op de ter zake behaalde meerwaarde >> de belastingvrijdom
niet kan worden toegestaan, die verzoeker
op de voet van artikel 27, paragraaf 2ter,
vorclert, dat immers krachtens lid 3 van
cleze paragraaf de belastingvrijdom afhankelijk gestelcl is van de wederbelegging; dat deze niet zal kunnen plaats hellben vermits nit een niet betwist administratief onderzoek blijkt dat Lle goederen

nooit het eigenclom van verzoeker >erlaten
hebllen en niet behoeven te worden vervangen, clan wanneer de tekst van artikel 27, paragraaf 2ter, geen enkel onderscheid behelst; clan wanneer de weclerllelegging van de vergoeding die bestemd is
om de waardevermindering van een niet
vervreemcl eigendom goed te maken volkomen aannemelijk en met de terrnen van
de onderzochte beslissing verenigbaar is :
Overwegencle dat het arrest noch uitdrnkkelijk noch stilzwijgend in feite vaststelt dat de wederbelegging niet heeft
plaats gehad;
Dat het zich ertoe benerld naar recht
te heslissen dat ten deze -de in de wet omschreven wederbelegging niet kan worden
tot stand gebracht, omdat de goederen het
eigendom van aanlegger niet verlaten hebben en niet behoeven te worden >eryangen;
O>erwegende dat niets in de wet het
mogelijk maakt te beslissen da t de wederbelegging, omschreven in lid 3 van artikel 27, paragraaf 2te·r, onmogelijk is wanneer het goed het eigendom yan de verkrijger van de vergoeding is gebleven;
Overwegende dat het arrest, door uitsluitend op de gecritiseerde reden te stennen en door dienvolgens niet te onderzoeken of de wederbelegging ja dan neen in
feite was verricht, zijn dispositief niet
wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat het miadel gegrond is;
Overwegende dat de uit dezen hoofde
nit te spreken verbreking tevens client te
slaan op de beslissing waarbij Inck tot de
helft der kosten veroordeeld is ulsmede
op de beslissing volgens welke de meerwaarcle die in de som van 92.500 frank
!Jelichaamcl is in beglnsel van belasting
vrijgesteld is krachtens artikel 27, parngraaf 2te·r, lid 1, welke heslissing· niet onclerscheiden is van die waartegen de voorziening van aanlegger Inck opkomt;
Om clie redenen, verllreekt het bestreden arrest in zover clit het beroep niet gegrond verkluart ten aanzien van de som
van 92.500 frank en in zover het Inck tot
de helft der kosten veroordeelt; verwerpt
de voorziening van de Staat; beveelt dat
melcling van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gec1ee1telijk vernietigde beslissing ; >eroordeelt
de Belgische Staat tot de kosten; verwijst
de aldus beperkte zuak nuar het Hof van
beroep te Gent.
23 october 1958. -

16 kamer. -

Voor-

zitter, H. Bareel, raadsheer waarnemencl
voorzitter. -

Verslaggeve1·, H. Bayot. GeUflcZ.niclende conclusie, H. Depelchin,

udvocaat-generaal.

165zoeker aan inspecteur Lombaerts gericht
(stuk van het dossier der administratie
B2, nr 92, in beschouwing te nemen, welke
MIDDELEN TOT VERBREKING. ~ ZA- brief een vervolg is op die van inspecteur
Lombaerts (stuk B2, nr 91) ; deze laatste
KEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. l'/!IDDEL AFbrief voldoet aan de apostil van 18 auGELEID UIT DE SCHENDING VAN DE BEWIJSgustus 1955 van de directeur (stuk B2,
KRACHT VAN EEN STUK. TEKST VAN DIT
nr 27), de tegenstrijcligheid en de dub. STUK NIET OVERGELEGD EN NOCH UIT DE li£ELbelzinnigheicl in {le redenen met het ontDINGEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING NOOH
breken van reclenen gelijk staande en de
UlT EEN STUK VAN DE RECHTSPLEGING BLIJbewijskracht van het stuk B2, n 1' 75 mis:KENDE. 1\'IIDDEL NIET ONTVANKELlJK.
kencl zijnde geworclen :
Is niet ont·vanlceUjk het miclclel afgele·id
Overwegencle dat het middel, in zover
1tlt cle schencling vctn cle bewijslcracht het op de artikelen 97 en 112 van de
van een stu1c, wanneer cle telcst e1·van
Grondwet gesteund is, niet ontvankelijk
niet oveTgelegcl tvonlt en noch n·it cle
is daar het niet vercluidelijkt waarin de
veTmelflingen van cle bestreflen besUs- redenen van het arrest door tegenstrijs·ing, noch 11.it een stuk van cle rechtsdigheid en dubbelzinnigheid zouclen aanpleging, waarop het hof vermag acht te
getast zijn en waarin voormeld artikel 112
slaan, blijlct (1).
zou zijn geschonclen;
Dat het evenmin ontvankelijk is in zo(VAN DAMME, T. BELGISOHE STAAT,
ver het steunt op de artikelen 1319, 1320
JIUNISTER VAN FINANCIEN.)
en 1321 van het Burgerlijk W etboek, daar
de tekst van de stukken waarvan de beARREST.
wijskracht zou zijn miskend aangehaalcl
BET HOF ; - Gelet op het bestreden is noch in het bestreden arrest, noch in
arrest, op 24 januari 191)8 gewezen door enig ander stuk van de rechtspleging
waarop ltet hof vermag acht te slaan, en
het Hof van beroep te Brussel ;
daar aanlegg·er die tekst niet bij zijn voorOver het eerste middel, afgeleid nit de ziening
gevocgcl heeft;
schending van de artikelen 97 en 112 van
Over het tweede micldel, afgeleid uit de
de Grondwet, 1319, 1320 en 1321 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestre- schending van artikel 25, paragraaf 1,
den arrest beweerd heeft « dat ten aan- eerste lid, van de samengeschakelcle wetzien van de in Belgie behaalde winsten, ten betreffencle de inkomstenbelastingen,
lle directeuT gesteund heeft op de cijfers waarin de eenjarigheid van de belasting
die de gerechtelijke deskunclige bepaald vastgelegd is, doordat het arrest de uniheeft door middel van documenten cler forme winsten over 1941-1942 en 1943 beboekhouding : stukken B/2-85 ll, dan wan- houclen heeft, clan wanneer die winsten
neer de winst uniform op 13 t. h. netto jaarlijks {liendcn te worden bepaald en
vastgestelcl is aan de hand van de aan- niet bij verg·elijking met de door vergiften van de verzoeker over de jaren 1942 zoeker voor andere jaren ingediencle aanen 1943 (zie stuk B2, nr 27; doordat het giften :
bestreden arrest insgelijks bcweerd heeft
Overwegende dRt het arrest tot verwerclat « voor het jaar 1944, 'de directeur ping van het door annlegger' aan de begeacht heeft dat deze (de >erliezen) de slissing van de directeur. toegestuurd
gemaakte winsten compenseerden en clat verwijt het beginsel van de ccnjarigheirl
geen enkel bewijskrachtig element het mo- der belasting te hebben miskencl, steunt
gelijk maakt het bedrag vRn de aRnge- op de vaststelling, door het lwf van bevoerde verliezen te bepalen ll, dan wan- roep, dat aanlegger verklaard heeft liet
neer uit het ·stuk B2, nr 75 van het dos- eens te zijn met een winstcoefficient van
sier der administratie, volgens de wette- 13 t. h. op de in Duitslancl gcmaakte omlijke berekeningen, een verlies over het zet;
Dat de bewering van aanlegger, volgens
jaar 1944 van 313.534 frank blijkt; doordat het bestreden arrest beweerd heeft welke zijn winsten over cle jaren 1U41,
dat verzoeker zich akkoord verklaanl 1942 en 1943 door de Rdministratie zouclen
heeft over de uniform .winstcoefficient vastgestekl zijn bij vergelijking met aanvan 13 t. h. op de in Duitsland gemaakte giften, door aanlegger over andere clienstomzet, dan wanneer clit akkoord niet ver- jaren ingediend, steun vinclt noel! in de
leend werd; clat, om zich hiervan reken- vermelclingen van het besti·e·clen arrest,
schap te geven, het volstaat de brief, no ell in de vermelclingen van andere stukgeclagtekencl 5 november 1954 en door ver- ken waarop het hof vermag acht te slaan;
Da t het middel feitelijke gronclslag
mist;
(1). Verbr., 21 april 1955 (Bull. en PAsrc.,
1955, I, 901). Vergel. verbr., 7 februari 1957
Om die reclenen, verwerpt de voorzie(A.·1"1'. Ye1'b1·., 1957, blz. 440).
ning; veroorcleelt aanlegger i'ot de kosten.
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EVENREDIG

\TONNIS HOUDENDE VEROORDELINH

HAANDE OVER SO:I>IMEN. - BrcTEKENIS VAN DIE
WODRDEN.
2° REGISTRATIEREOHT. - RECHT OP
EEN VONNIS, TERUOGAVE IN GEVAL VAN VERNIETIGING. __. GEHELE VERNIETIGING. BE-

GRIP.

1° A,rUkel 142 van het Wetboel.; vwn r·egistnttie-, hypotheelc- en rtr'ijfie,rechten,
clnt cle vonwissen ho·udencle veroordeUnu
gaande over sommen met een evenrecl'i{f
'/"e{fistrnUe,recht belast, 'is van toepasS'inu n'iet alleen op cle vonn'issen 1Ue
·witclrttlckeUj J.; verlclaren een 11ar·tij tot
het betalen van een bepaalile sorn te
veroorclelen, nuwr· oolc op ile vonn'issen
rUe awn een zxtrtij een ·recld toestaan
dat zich door· een bepaal!le sam cijjert (1).
2° TT e·rnieUut niet geheel, In rle zin van
artilcel 210 van het Wetboek van r·ertistnttie-, hypotheelc- en gr,ijfierechten,
het vonnis flat een hntwrler veroonleelt
ile ver'vallen htttwgelden op bas,is van
13.000 frank per nutMul vanrtf 1 ja'i1'Ua1''i 1953 en van 15.000 jrnn lc per
mawnil vannj 1 october 1953 te betalen,
ile besUssing van de rechter in hoge1·
beroep !lie, al ve1·klaart zij !leze veroonleling te ve,rnietigen, aan ile ver·ht~,nnler het recht erlcent voor· 1le secler·t
1 janna1'i 1953 vervallen lwtwpelrlen een
sam te ontvangen ove,reenstemmencl met
14.000 jmnlc 11er· maanrl.
{BELGISCHE

S'l'AAT,

:MINISTER VAN FlNANCIENJ
N.Y. ARDOR.)

T. VERZWIJFEL EN

ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 febrnari 1957 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen beslissencle op lloger beroep ;
Over het miclclel afgcleicl nit de schending van de artikelen 551 van het Wet(1) Raadpl. Pasin., 1936, blz. 260; SCHICKS,
Dictionnaire des il1·oits d' enregistrement, V 0 htoement, nr 10.

boek van burgerlijke rechtsvordering, 30
en 31 der wet van 00 april1951 betreffende
de handelshnurovereenkomsten, 142 en 210
van het koninklijk beslnit nr 64 van 30 november 1939 behelzende het W etboek der
registratie-, llypotheek- en griffierechten,
bekrachtigd door de wet van 16 jnni 1947,
artikel 2, 97 en 112 van de Grondwet,
claar het lloger gemeld vonnis beslist heeft
dat llet evenreclig veroo1cclelingsrecht van
2 t. 11. geheven op een vonnis van de
vrellerechter van het tweecle kanton te
Antwerven d.d. 1 april 19i'i4 dient teruggegeven, onder aftrel;: van het specifiek
vast recht van 70 frank omclat : eerste
ondercleel : het vonnis van 1 april 1953
(becloeld worclt het vonnis van 1 april
1954) door het vonnis uilgesprokcn in hoger beroep op 1S j anuari 1956, in uitclrnkkelijl\:e bewoonlingcn werd vernietigcl, clan wanneer dit laatste vonnis geen
yernietiging van llet vonnis van 1 april
1Hi'i4 inhouclt, tweede onclercleel, het duiclelijk op te maken is nit de t~kst van
het beschikkeml gecleelte van het vonnis
van 18 jnnnari 1H56 dat clit laatste gecn
veroorclcling of vereffening inhoudt, en
geen nitvoerbare tilel kan uitmaken om
bepaallle sommen bij gedwongen uitvoering op te vorclcren, dan wanneer dit vonnis integencleel wel een veroorcleling uitspreekt en een uitvocrbare titel aan cle
l}leiter Yerstrekt :
Ovcrwegemle dat, nit het bestreden vonnis en uit {le stnkken van de proeeclnre
op clewelke het hof vermag acht te slaun,
blijkt : Jo dat de vrederechter, beslissemle
over een eis tot herziening van de hnnrprijs ingestelcl door ee.rste vcrweerder, de
verhuunler, tegen tweede verweerster gelijkvormig artikel 05, denle lid, van de
wet van 30 april 1951 op de handelslmnrovereenkomsten, bij vonnis van 1 april
1954 de cis ingewillig<l heeft, hct maanclclijks bedrag van de door de hnurster (hier
tweecle verweerster) verschnldiglle lmurprijs heeft bepaald op 13.000 frank vanaf
1 jannari 1950 en op 15.000 frank vanaf
1 october 1953 en tweecle verweerster heeft
veroorcleelcl om op dcze basis de sedert
1 januari 1953 vervallen lmnrgelden te
betalen oncler aftrek van de sommen
welkc reeds door haar zouden betaald geweest zijn; 2° clat op clit vonnis llet
evenreclig registratierecht geheven wercl
gelijkvormig artikel 142 van het Wetboek
van registratie-, hypotheek- en griffierechten, (koninklijk beslnit nr 64 van 30 november 1939) ; 3° c1at op beroep van
tweecle verweerster de reehtbank van
eerste aanleg, op 18 januari 1956, een
vonnis velcle bij betwelk zij het beroev
gcgroncl verklaart, « het vonnis n qno vernietigt in zover llct de huurprijs !weft
bepaalcl op 13.000 frank per maand te rekenen nm 1 jnnuari 1953 en op 15.000 fr.
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en in zover het « appellante (hier tweede
verweerster) heeft veroorc1eelc1 op die basis de sedert 1 j anuari 1953 vervallen
huurgelden te betalen onder aftrek van
de sommen die zij zal bewijzen reeds te
hebben betaald », en « doencle wat de
eerste rechter diende te doen, het huurgelcl hcrziet en lletzelfde bcpaalt op
14.000 frank per maancl te rekenen vmi
1 janimri 1953 >>; 4° dat ten gevolge van
dit laat~te vonnis, dat enkel aanleiding
gaf tot het heffen van het specifiek vast
recht, verweerc1ers, steunencle op artikel 210 van voormelcl vVetboek, aanlegger
hebben gedagvaard tot terugbetaling van
het evenreclig recht gcheven op het vonnis
gewezen door de vreclerechter op 1 april
Hl54 onder aftrek van het specifiek vast
recht ·
Ove~wegencle clat het bestreL1en vonnis,
om cleze eis in te willigen, hierop steunt
dat het vonnis in hoger beroep gewezen
op 18 januari 1956 uitclrukkelijk de door
het vonnis n q·uo uitgesproken veroorcleling vernietigt, geen veroordeling of vereffening in cle zin van artikel 142 van
voormeld vVetboek inhouclt en, derhalve,
geen uitvoerbare titel kan uitmaken om
bepaalde sommen bij geclwongen uitvoering op te vorderen;
Overwegencle clat de in artikel 142 van
gezegcl vV etboek voorkomencle woor<len
<< vonnissen houdende Yeroordeling gaancle
over sommen >> niet enkel de vonnissen
becloelen welke uitclrukkelijk verklaren
een partij te veroonlelen tot betnling van
ecn bepaalcle som : dat de tekst van dit
artikel ontleencl werd aan artikel 6 van
het koninklijk besluit n,. 291 van 31 maart
1936, hetwelk de wetgeving wijzigt inzake
registratie-, overschrijving-, zegel- en
griffierechten, en dat, nit het verslag aan
de Koning dat ann clit laatste koninklijk
besluit voorafgaat, blijkt dat de woorden rr hondemle veroordeling van sommen >> toepasselijk zijn op elk vonnis dat
tot uitwcrksel heeft aan een der pleiters
een recht toe te staan dat zich door e(m
bepaalde som cijfert >> ; c1at zulks reeds de
interpretatie ;was die aan llet woord
<< veroordeling >> in de wet van 22 frimaire.
jaar VII, wercl gegeven;
·
Overwegencle dat de beslissing van
18 januari 1956, door te verklaren dat
zij het vonnis van 1 april 19.54 vernietigt
«in zover dit de hnnrprijs heeft bepaald
op 13.000 frank per maancl te rekenen van
1 januari 11l53 en op 15.000 frank per
maancl te rekenen van 1 october 19:i3 >>
en << in zover het appellante heeft veroordeelcl de vervallen huurgelden te betalen
op cUe basis » en door verder te beslissen
dat << het huurgeld op 14.000 frank per
maand wordt bepaalcl te rekenen van
1 januari 1953 >>, het totaal bedrag van de

op cle dag van het vonnis a q·uo vervallen
huurgelcl alclus licht verschillencl zijncle
van de door cle eerste rechter bepaalcl bedrag en zelfs hoger zijncle clan dit laatste,
het vonnis c~ q·uo, in strijcl met cle stelling
van het bestreclen vonnis, niet geheel vernietigcl lleeft, in de zin van artikel 210
van vermelCl vVetboek, maar aan eerste
verweerder het recht erkent heeft voor
de seclert 1 jnnuari 1953 vervallen huurgelclen een som te ontvangen overeenstemmend met 14.000 frank per maancl;
vVnaruit volgt dat het bestreclen vonnis, door, om de reclenen dat het vermeldt,
te beslissen dat verweerders recllt llebben op terugg·ave van het evenrecUg recht
geheven op het vonnis van 1 april 1954,
cle in het midclel aangell uide artikelen 142
en 210 van voormeld Wetboek gescllonclen
heeft;
Om cUe redenen, verbreekt het lJestreclen vonnis behalve in zover het cle tegeneis van verweerders wegens roekeloos en
tergencl beroep vnnwege aanlegger niet
gegroncl verklnart; beveelt clat meldingvan onderllavig arrest zal gemaakt worden op cle kant van {le gecleeltelijk vernietigde beslissing·; veroordeelt verweerclers
tot de kosten; verwijst cle alzo beperkte
zaak nnar cle Rechtbank van eerste aanlegte Mechelen zetelencle in graacl van hoger
beroep.
24 october 1958. -

1" kamer. -

TToo·r-

zltter, H. vVouters, eerste voorzitter. T' erslaggever, H. cle Olippele. - GelijlcM~·iclencle concl·usie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1", H. Van Leynseele.
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VERKEER. VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG TE RUNNEN STOPPEN V•OOR F:EN HINDEBNIS. VERPLICH'l'ING
EE~{ HINDERNIS DIE KAN \VORDEN VOORZIEN
VERONDERSTELLENDE.

2° MIDDELEN TOT -VERBREKING. BURGERLIJT(E ZAKEN. VERKEERSONGEVAL.
MIDDEL DE SCHENDING INROEPENDE VAN BEPALINGEN VAN DE WEGCODE VAN 8 APRIL 11}54.
BEPALINGEN NIET VAN KRACHT OP DE DAG
VAN RET ONGEVAL. 1\iiDDEL NlET ONTVANKELI.JK.

1o De veJ·pHchtin[!, opgelegcl cloo·r cle reulementer·ing op cle polUie vwn het verl.;eer nan cle bestu;wrcle·r van een voertwiu, cUt voertwi(f tot stUsta:ncl te lcunnen
brenuen ·1!661" een lvincle·rnis becloelt
slechts de kinclern·issen d·ie voo1·zien

-168lcwm en worden (1).

(Impliciete oplos-

sing.)
2° Is n'iet ontvanlcelij Jc, -in bnrgerlij lee
zaken, het miclclel dat, ter gele(Jenheid
vwn een verkee1'8011{Jeval, de sahenrUng
,im·oept van bepalingen van de TVegaode
vnn 8 ap,r'il 1954, wannee1· cUe bepnlingen
op de dag vim het on(Jevnl niet vnn
kracht tvaren (2).
(DESMET, T. NUYTS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste rniddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1101, 1134,
1317, 1319, 1320, 1322, 1354, 135G van het
Burgerlijk Wetboek, 141, 462, 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering,
!}7 van de Grondwet en, voor zoveel als
nodig, 25, 26, 27, 42, 48 van de Wegcode
van 8 april 19M, cloordat het bestreden
arrest de aanlegger verantwoordelijk verklaart voor het ongeval waarvan hij het
slachtoffer was omdat hij « uit het oog
verloor clat hij slechts de openbare weg
mocht opgaan na zich vergewist te hebben
clat hij het verkeer van de weggebruikers
niet hinderde, dat hij des te min kan verontschullligd worden daar hij erkent de
wagen van eerste gei"ntimeercle te hebben
zien aankomen, wagen waarvan het knipperlicht werkte wanneer hij het trottoir
afgestapt is ll, clan wanneer, verre van clit
feit te erkennen, aanlegger dit uitclrukkelijk betwistte, en bij conclusies deed gelden clat << hij slechts de rijweg is opgegaan omclat eerste geintimeercle zijn knipperlicht niet te bekwamer tijd cloen werken heeft en dat hij clus mocht veronclerstellen clat hij zijn gang langs de J. Goffinlaan voortzette in plaats van rechts af
te slaan ll en er a an llerinnercle cla t hij
« uitclrukkelijk bij het onclerzoek verklaarcl had clat het lmipperlicht niet
branclde en clat hij in feite getracllt lleeft
terug te keren wanneer geintimeerde zijn
knipperlicht cloen werken heeft ll :
Overwegende dat llet bestreden arrest
llierop wijst dat « appellant ~ llier aanlegger - nit het oog verloren heeft dat
hij slechts de openbare weg mocllt op~aan
na zich vergewist te hebben dat hiJ het
verkeer van de weggebruikers niet hinderde; clat llij des te min kan veront(1) Artikel 26-1 van de Wegcode van 8 april
1954 vermeldt uitdrukkelijk die voorwaarde
van de verplichting van de bestuurder; maar
reeds onder het regime van de Wegcode van
1 februari 1934, besliste de rechtspraak in die
zin, a! bepaalde artikel 42 van die code niet dat

schulcligd worden daar hij erkent de wagen van eerste geintimeerde - hier eerste
verweerder - te hebben zien aankomen,
wagen waarvan het rechter knipperlicht
brandde toen hij het trottoir afstapte ll ;
Overwegende clat nit die beweegredenen
geenszins blijkt, in strijd met de bewering van het midclel, dat de rechter niet
alleen, de vaststelling <lat aanlegger het
voertuig van eerste verweercler had zien
aankomen, op een bekentenis van voornoemde aanlegger gesteund heeft, doch
ook de vaststelling van de voorwaarden
waarin dit voertuig reed, inzonderheid de
vaststelling van de omstandigheid dat het
recllter knipperlicht branclde;
Dat het miclclel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweecle middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 141, 462, 470
van het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering, 25, 26, 27, 42, 43, 44, 48 van de
vVegcode van 8 april 195±, doordat het bestreden arrest verklaart dat eerste aanlegger niet verantwoordelijk is voor het
ongeval om reden dat « in de omstandigheden van de zaak en rekening gehouclen
met de slechte openbare verlichting· ter
plaatse van het ongeval, er moet aangenomen worden dat het onverwachte opdagen
van appellant v'66r de wagen van eerste
geintimeerde voor deze een hindernis
heeft uitgemaakt die niet kon voorzien
worden ll, zonder aanlegg·ers conclusies te
beantwoorden noch rekening te houden
met de voorscllriften van het reglement
op het verkeer door aanlegger aangevoerd,
dan wanneer aanlegger bij conclusies deed
gelden « dat nit de verklaring van eerste
geintimeerde zelf blijkt, cla t voornoemde
geintimeerde, appellant, zelfs op het ogenblik van de schok, niet bemerkt heeft, clan
wanneer appellant van hem sleehts door
de lengte van de motorkap gescheiden
was; dat daaruit noodzakelijk volgt dat
eerste geintimeerde ononlettend was ofwel
clat hij in de dnisternis niet zag en clat
hij van zijn snelheicl niet meester was
derwijze om voor hem een afstancl te llouclen die voldoende was om hem in staat
te stellen het voertuig v>66r een hindernis
tot staan te brengen; da t eerste geintimeercle door blindelings te rijden een ondenkbare en onvergeeflijke onvoorzichtigheid heeft begaan )), clan wanneer cle
slechte openbare verlichting, door het arde hindernis diende te kunnen worden voorzien
(zie onder meer verbr., 5 januari 1953, A1·r.
Verbr., 1953, blz. 26~; 5 april 1956, ibid., 1956,
biz. 633).
(2) Raadpl. verbr., 12 november 1951 (Arr.
Yerbr., 1952, blz. 12'3); 6 december 1957 (ibid,,
1958, biz. 209).

-169rest vastgesteld, verre van een verschoning voor de eerste verweerder nit te rnaken, hem een bijzondere voorzichtigheid
oplegde, namelijk, de verplichting zijn
snelheid te regelen zoals vereist is wegens
« het zicht )) (artikel 20-1, van de Wegcode) en het ontsteken van zijn kruisingsof koplichten (artikel 43) ; en <Ian wanneer aanlegger bij conclusies deed gelden
<la t, al ware het zelfs op een afstand van
20 meters dat verweerder zijn knipperlicht doen werken had, cUe waarschuwing
nochtans te laat gegeven werd (vermits
zijn voertuig met <le door hem beweerde
snelheid van 30 km ner uur die 20 meters
in twee en een halve seconde afiegde) (artikelen 25 en 44) :
Overwegende, met betrekking tot het
eerste onderdeel, dat nit de vaststellingen
van het arrest blijkt, enerzijds, dat de
omstandigheid dat eerste verweerder de
aanlegger niet gezien heeft aan de slechte
openbare verlichting ter plaatse van het
ongeval te wijten is, en bijgevolg niet aan
een onoplettendheid van verweerder, en,
anderzijds, dat het ondagen van aanlegger
v66r het voertuig van verweerder een hindernis heeft uitgemaakt die niet kon voorzien worden;
Overwegende met betrekking tot het
derde onderdeel, dat aanlegger bij conclusies, slechts gewag maakte van de afstand
waarop eerste verweerder het knipperlicht
van zijn voertuig deed werken, om daaruit af te leiden << dat hij (aanlegger) over
de tijd niet meer beschikte om terug te
keren )) ;
Overwegende dat het arrest onderlijnt
dat de font van aanlegger niet hierin bestaan heeft niet terug te keren, doch in
het feit << de openbare weg opgegaan te
zijn ll zonder zich vergewist te hebben dat
hij het verkeer van de andere weggebruikers niet hinderde;
Overwegende bijgevolg dat de in het eerste onderdeel en het derde onderdeel van
het middel aangeduide conclusies een gepast antwoord gekrcgen hebben;
Overwegende met betrekking tot het
tweede onclerdeel dat, vaststellend dat
niet alleen nit ue slechte openbare verlichting ter plaatse van het ongeval, doch
nit het geheel der omstandigheden van de
zaak voortvloeit dat het ondagen van aanleg·ger vo6r het voertuig van eerste aanlegger onverwacht was en een hindernis
uitmaakte die niet kon voorzien worden,
het arrest beslist dat het ongeval veroorzaakt werd niet door een onvoorzichtigheid van eerste verweerder, doch door de
handeling van aanlegger;
Overwegende, voor het overige, clat de
onderdelen van het middel, voor zoveel zij
de schending aanvoeren van de bepalingen van de Wegcode van 8 april1954, niet
ontvankelijk zijn, die benalingen niet van

kracht zijnde op llet ogenblik van het ongeval;
Dat het middel, in geen enkel zijner onderdelen, kan aangenomen worden;
Om <lie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 october 1958. - 1" kamer. - J1o01'zitter, H. ·wouters, eerste voorzitter. Yerslaggever, H. De Bersaques. - Gelijkltddencle conclns·ie, H. Raoul Hayoit de
Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. della Faille cl'Huysse en An-

siaux.
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1°

GEMEENTE. UITVOERING YAN EEN
OVEBEENKOMST, 0VEBEENKOMST WAARIN
GEEN PUBLIEKE DIENST BETROKKEN IS. GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING TEN LASTE VAN
DE GEMEENTE.- WETTIGHEID.

2°

GEMEENTE. BEBAADSLAGING VAN DE
GEMEEN'I'EBAAD DE BESLISSING NEMENDE EEN
ONROEREND GOED AAN 'l'E lKOPEN, AKKOORD
MET DE VERKOPEB. KONINKL!JK BESLUI'I'
VAN GOEDKEURING,- GOEDKEURING DE MACHTIGING TOT AANKOPEN ONDERSTELLENDE.

3°

GEMEENTE. -

BEBAADSLAGING VAN DE

GEMEEN'l'ERAAD OVER. EEN VOORWERP VREEMD

AAN DE DAGORDE. DBINGENDHEID NIET VERKLAAHD. BERAADSLAGING GOEDGEKEURD
DOOR EEN KONINKLIJ'K BESLUIT. 0NHEGELMA'I'IGHEID GEDEK'l'.

1 o Wannee1· geen tmblielce dienst bet1·olclcen is, lean cle pa1·tij die een ove1·eenkomst met een gemeente getrotfen heett
cleze tot de temtitvoerlegging ervan
dw·ingen (1).
2° TVamtee1· de beraadslag·ing van een gemeentenwd cle aanlcootJ van een onroe1'end goecl besUst heett, en wannee1· na
nlclcoonl tttssen cle gemeente en cle verlcoper de beraaclslag·ing goeclgelcettnl
1vonlt cloo1· een TconinlcUjlc beslttit, oncle1·stelt cUe goedlcetwing cle door a1·Ukel 76-4° van cle gemeentewet voorgesclweven machUg·ing tot aanTcotJen (2).
3 o TV anneer een gemeen teTaacl be1·aadslaagd heett ove1· een voo1·we1'p vTeenul
aan de clagonle, zonder clat cle d1"ingenclhe·id ve1·Tclaard wenl, clelct cle goecllceu(1) P. WIGNY, Droit administmtij, 1953,
367.
(2) Raadpl.
GIRON,
D1·oit adm.inistmtif,
bd. II, nr 802; ORBAN, ilfanuel de d1·oit administratif, nrs 169 en vlg.; LES NovELLES, Institutions communales, nrs 640 en vlg., 892 en
vlg. en 1512.
nr

-1701'ing van cle be1'a(tclslaging floor een lwninlcUjlc beslwit clie onregelm(tUgheicl.

(Gemeentewet, art. 63.)
(GEMEENTE :MACRELEN,
l'. SOCIETE J:MMOBILIERE BERNJJEIM.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten van het Hof van beroep te Brnssel gewezen op 26 december 1952, 18 april
en 9 mei 1953 en 29 rna art 1957;
Over het eerste midclel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 26 tot 31, 92,
97, 108 van de Gronclwet, doonlat het
bestreden arrest d. cl. 26 december 1952,
op nitdrnkkelijke wijze, en de clrie andere
bestredene arresten, minstens impliciet beslist llebben dat het hof van beroep bevoegcl was om uitspraak te doen over de
eis van verweerster, die ertoe strekte in
hoofdzaak, eiseres te horen veroordelen
om anthentieke akte te verlijden van een
zogezegcle overeenkomst van verkoop van
een onroerend goed, genaamd « Ohflteau
de Belva! >>, en doordat het bestreden arrest van 29 maart 1957, na vastgesteld te
hebben clat op 14 maart 1947 de gemeenteraacl van Macllelen de beslissing genomen had van de litigieuze aankoop uf te
zien, eiseres veroonleelcl heeft om authentieke akte te verlijden van de verkoop en,
onder meer, de som van 6.097.273 frank
aan verweerster te betalen, eerste onderdee! : wanneer de beraaclslaging van de
gemeentcraacl van Machelen d.cl. 14 maart
1947 rechtsgeldig en uitvoerbaar was,
zoals alle administratieve beslissingen clie
binnen Itet kacler der bevoegdheid der
betrokkene overheicl getroffen worden,
wanneer de rechterlijke macht onbevoegcl
was om cle bewuste beraaclslaging d.d.
14 maart 1947 te vernietigen of om de
uitwerking of de nitvoerbaarheid ervan te
niet te doen of te beperken, tweecle ondercleel : wanneer minstens de bestredene
arresten de besluiten van eiseres niet
beantwoord hebben in zoverre zij staande
hielden dat de beraadslaging van de gemeenteraad cUl. 14 maart 1947 waarbij
beslist werd af te zien van de litigieuze
verkoop rechtsgeldig en uitvoerbaar was
en dat de rechterlijke macllt niet bevoegcl
was om ze te vernietigen of de uitvoerbaarhekl ervan te beperken of te beletten,
wanneer, om wettelijk gemotiveerd te
zijn, de rechterlijke beslissingen al de
door de partijen in regelmatig neergelegde
besluiten ingeroepene middelen of excepties moeten beantwoorden :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat een in cle vorm regelmatig genomen administratieve beslis-

sing amlermans rechten kan benaclelen
ingevolge de omstancligheden waarin zij
tot stand kwam; clat het hof van beroep
de beraatlslaging van de gemeenteraad
noch vernietigdc noch verklaarcle clienaangaande bevoegtl te zijn;
Overwegende dat naar luid van het
tweecle lid van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partij jegens welke
een verbintenis niet wenl nagekomen, de
kens heeft ofwcl de andere partij te
dwingen de overeenkomst nit te voeren,
wanueer de nitvoering ervan mogelijk is,
ofwel cle ontbincling van cle overeenkomst
te vorcleren, met schadevergoccling;
Overwegencle {lat aanlegster niet aanvocrt clat ter zake een publieke clienst
was betrokken;
Ovcrwegcmle dat wanneer cen aclministratieve overheicl, in rcgehnatige vorm,
beslist ccn vroeger aangegane verbintenis
niet na te komen en wanneer geen pnblieke dienst erbij betrokken is, de uitvoering ervan knn wor·clen beperkl; ingevolge de kens geclaan door de partij jegens welke de verbintenis niet wercl nagekomen;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat aanlegster in haar
conlusies staam1e hielcl dat de rechterlijke
macht de vorclering niet zou kunnen inwilligen « zoals dezelve is opgesteld ))
zonder de bindencle luacht te miskennen
van een aclministra tieve akte;
Dat het hof van beroep zich bevoegcl
verklaart om van de vordering kennis te
nemen, zoals dezelve is ingestelcl, daar
{lezc de hcrstelling beoogt van de krenking van een burgerlijk recht; dat die
overweging een passend antwoord uitmaakt op aanlegsters conclusies ;
Overwegcnde clat het middel niet kan
aangenomcn worden;
Over het tweede midclel, afg·eleid nit cle
schending van artikel 76, meer bepaalcl 4°,
der gemeentewet, cloorclat het bestreclen
arrest d. d. 18 april 1953, op uitclrukkelijke wijze, en het bestreclen arrest van
29 maart 1957, minstens impliciet, beslist
hebben clat het besluit van de Regent
gepubliceerd op 1 augustus 1946 cle beraadslaging van cle gemeenteraad van
:Machelen d. d. 18 october 1945, waarbij
beslist werd het kasteel Belval aan te
kopen, « goedg·ekeurcl >> lla{l en bijgevolg
volleclige uitwerkingskracht craan verschaft had, en cloorclat het bestreclen arrest van 29 maart 1957, op groncl van
deze besclwuwingen, eiseres veroordeelcl
heeft de authentieke akte te verlijclen
van de aankoop, wanneer nrtikel 76-4°
bepaalt dat clc gemeentcn die een onroerencl goe<l willen aankopen ·cle c< toelating· >l (l'autorisation) nan cle hogere overheid moeten vragen, wanneer, zolang

-

171-

deze toelating niet gegc1en wonlt, de gemeenteraad geen enkele wettelijke verplichting kan aangaan, wanneer llij zicll
slechts wettelijk kan verplicllten naclat
de toelating verleencl wercl, wanneer thm
in cns·n de gemeente geen wettelijke verplichtingen aangegaan had toen zij op
14 maart 1947 van de aankoop afzag,
wanneer bijgevolg de beraaclslaging van
de gemeenteraad d. d. 14 maart 1947
rechtsgeldig was en eiseres niet wetfclijk
kon veroordeeld worden om authentieke
akte te verlijden van de vcrkoop :
Overwegende dat het arrest d. cl.
29 maart 1957 vaststelt dat wanneer eiseres op 18 october 1945 beslistte het kasteel Belval aan te kopen, de enige voorwaarde waarvan de koop nog afhing de
goedkeuring was van die beraadslaging,
door de hogere overheid;
Dat nit het arrest van 18 april 11l53
en uit de stukken waarop het hof acht
vermag te slaan blijkt dat die goeclkenring verleend werd bij besluit d. d. 1 augustus 1946, in het Staatsblad bekend gemaakt op 10 augustus 1946;
Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, de beraadslaging waarbij een gemeenteraad de beslissing neemt een onroerend goed aan te kopen door de hogere overheid goedgekeurd wordt, nadat
een akkoord ontstaan is tussen de gemeente en de verkoper, die goedkmu·ing
noodzakelijk de door artikel 76, 4°, van de
gemeentewet voorgeschreven maclltiging
tot aankopen onclerstelt;
Overwegende dat clie wetsbepaling niet
op straf van nietiglleid voorscllrijft dat
{]e maclltiging aan gezegd akkoord Yoorafgaat;
Dat het hof van beroep dienvolgens
wettelijk lleeft kunnen beslissen dat eiseres de koop niet meer kon verzaken ov
14 maart 1947 nadat de overeenkomst
door de llogere overlleid goedgekeurd was
geweest;
Dat llet middel naar recht faalt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 63 van de gemeentewet, 97 van de Grondwet, doordat
!let bestreden arrest van 18 april 1953,
zoncler te ontkennen dat, zoals eiseres het
in hare besluiten staande llield, de gemeenteraad der gemeente Machelen de
beraadslaging van 18 october 1945 over
de kwestieuze aankoop genomen had, ondanks het feit dat « er op de dagorde
geen gewag werd van gemaakt en er dus
niet kon over gestemd worden., tenzij artikel 63 (bij materiele vergissing 68 genummerd) van de gemeentewet .in acht
genomen werd >>, beslist heeft dat «de beweercle onregelmatigheden die de op
18 october 1945 genomen beschikkingen
zouden voorafgegaan of vergezeld hebben

en de zogczegtle nietigheid der beram1slaging Yan de gemeenteraad '' door bet
besluit van cle Hegent d. d. 1 augustus
1946 in bet Staatsblad gepubliccerd getlekt wenlen, en doordat het bestreden
arrest van 29 maart 1957, in voortzetting
van de zaak, up grond van deze besclwnwingen, eiseres veroordeeld beeft om authentieke akte te verlijden van de aankoop, wanneer bedoelde beraadslaging
nietig en van geen waarcle was en g-een
uitwerkingskracht kon hebben, wannecr
alleszins nit de bewoordingen van de bestreclene arresten geenszins kan uitgemuakt worden of de nietigheill al of niet
bestond, nocll of het besluit van de Regent
zicll uitdrukkelijk over de nietigllei<I uitgesproken hceft danwel of deze nietiglleid
impliciet gedekt werd, wanneer tleze onlluillelijkheid in de motivering van de bestredene arresten nan het hof niet toelaat
zijn controlerecht nit te oefenen op hun
wettelijklleid :
Overwegende dat de bij artikel 63,
lid 2, van de gemeentewet voorgeschreven
formaliteit niet substantieel zijnde, het
hof van beroep, door te beslissen dat voor
het geval de onregelmatigheld zou begaau
zi,in geweest welke de nietigheid van de
beraallslaging zou llebben meclegebracht,
deze geclekt i;; geworclen door het beslnit
nm cle Regent, alclus duiclelijk te kennen
geeft dat het, naar zijn mening, niet te
onclerzoeken had of een onregelmatigheid
welke de beraadslaging vernietigbaar
halldc gemaakt, werkelijk begaan werd,
claar zij gedekt werd door een akte vm1
de hogere overheill;
Overwegende anderzijcls llat, naar luicl
van artikel 87 van de gemeentewet, de
besluiten van de gemeenteoverhellen die
met de wetten stri,idig zijn en niet binnen
de veertig dagen vanaf hetzij hun goedkeuring door cle bestenclige depntatie van
de provinciale raad hetzij hun ontvangst
op het vrovinciaal bestuur of op het arronclissementscommissariaat door een koninklijk besluit vernietigd werden, alleen
lloor de wetgevencle macht nog kunnen
vernietigcl worden ;
Dat, zo up allminiRtratief gl"bied, de
gebeurli,ike onwettelijkheclen door het
ecnvouclig Yerstri,iken van een termijn
gedekt zi,in, zij te meer geclekt zijn door
een besluit van goeclkeuring of machtiging, uitgaande van de overheicl belast
met de controle van de regelmatighei-cl
van de beraaclslaging;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vier-cle middel, afgeleid nit de
schemling van de artikelen 75, 76 en 90
van de gemeentewet, 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen arrest van
29 maart 1957, na nangenomen te hebben

-172dat op 18 october 1945 de gemeenteraad
der gemeente Machelen een principiele
besli~sing genomen had over de aankoop
van het kwestieus onroereml goed, cloch
dat verdere « onderhandelingen ll nodig
waren om de juiste identiteit en opperv lakte van bet goecl te bepalen, beslist
heeft clat een definitief akkoonl tot stand
kwam op grond van << onclerhandelingen ll
die door de burgemeester gevoerd werden,
eerste onc1erc1eel : wanneer de gemeenteraacl alleen bevoegcl was om het definitief
akkoonl te sluiten, tweecle onderdeel :
wanneer alleszins het bestreden arrest de
besluiten van eiseres niet beantwoord
heeft in zoverre zij staande hielden clat
de om1erhanc1elingen door verwecrster
voortgezct werden « met de vorige burgemeester ller gemeente clie door een
tuchtmaatregel uit zijn functies ontheven
werc1 en clie zijn post verlaten heeft in
1946 zonder cen enkel spoor te laten van
zijn betrekkingen met verweerster lJ en
daaruit afleidden dat de gemeente nooit
haar clefinitief akkoorcl gegeven bac1 over
de afmeting en de identificatie van bet
aan te kopen onroerend goed, wanneer
minstens uit de bewoordingen van het
arrest onmogelijk kan uitgemaakt worden
of de gemeenteraacl op de boogte gebracht wercl van de door de vorige burgemeester gevoerde onderhandelingen en
zijn instemming betuigde met het door
hem gegeven akkoord, wanneer cleze onc1uiclelijkheic1 in de motivering met het
gebrek aan de door artikel 97 der Grandwet vereiste motivering gelijk staat :
Over de twee onderdelen :
Overwegende dat het arrest d. d.
29 maart 1957 opmerkt dat : 1° de gemeenteraad zicb op 22 september 1945 in
principe akkoord verklaarde met de uankoop van het clomein Belval; 2° volgens
de expert een van de te eerbiedigen grondige voorwaarden de oppervlakte betrof
dewelke op ongevcer 6,5 Ha was bcpaald,
vast te stellen nadat bet proces-verbaal
van meting opgemaakt zal zijn; 3° uit
bet gcheel van de elementen van de zaak
spruit dat wanneer de gemeenteraad op
18 october 1945 eenparig besloot het kasteel Belval met de aanpalencle grondcn
aan te kopen mits de prijs van 100 frank
de vierkante meter, hij zijn wil heeft doen
blijken het bewuste eigenclom, clat hij
goecl ken de, aan tc kopen; 4° dat de
enige voorwaarde waarvan de koop nog
afbing in clie beraaclslaging vermeld
wordt : mits goedkeuring dezer beraaclslaging door de hogere overheden; 5° dat
uit een scbrijven van 29 juni 1946 door
de bnrg·emeestcr namens het schepencollege tot verwcerster gericbt blijkt dat de
afmeting van het goed en bet vaststellen
der grenzen die bij gemeen overleg aan

landmeter Crickx werden toevertrouwd
feitelijk de formaliteit uitmaakten die
het verlijden van een authentieke akte
dikwijls vuorafgaat ;
Dat uit deze uiteenzetting blijkt clat bet
midclel up een verkeerde voorstelling rust
van de feiten zoals deze door het arrest
van 29 maart 1957 worden opgegeven en
verklaard;
Overwegencle clat, naclat het hof van
beroep zonder dubbelzinnigbeid beslist
had dat de afmeting slecbts nog een bijkomende formaliteit uitmaakte en geen
cssentieel element was van het akkoonl
der partijen, het niet meer de conclusies,
in bet middel aangehaalcl, hoefcle te
beantwoorden;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
24 october 1958. -

1e kamer. -

VOO'I'-

zitter, H. 'Vouters, eerste voorzitter. Ve,rsla-.rJgever, H. Louveaux. - Gelifkl,wiclencle co/lclusie, H. Depelchin, aclvocaatgeneraal. - Pleiters, HH. Struye en {lella

Faille d'Huysse.
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WERIC DADER EN SLACllTOFFER WEKKLIEDEN VAN HETZELFDE UNDERNEMINGSHOOFD. TOEPASSELIJKHEID VAN ARTlKEL 19, LID 3,
VAN DE SAMENGESOllAKELDE WETTEN,

A1't'ilcel19, Ucl 3, van !le samengeschalcel!le
wetten op cle ve1·goecling cle1· schacle
szwttitencle ttit cle rwbeiclsongevallen,
clat, buUen het gewtl vwn opzetteU,ilce
fottt, het ve1·haal van gemeen 1·echt tegen cle ve1·wntwoorcleU,ilce claile'i' van het
onr1eval aan het slaohtotfer van een cwbeiclsongeval we,igert, wamwer fl-ie clacleJ· het omlenwmingshoofcl is of cle
1,oerlcmftn of aangestelcle van het onfl13'1'nem,inyshoofcl, 'is toez1asseU:ik 'in geval
vwn ongeval clat zioh op de weg naar en
van het werlc voo1'Cloet en wcw1·vcm cle
clacle'J' en het slcwhtoffer werkUeclen Z'ijn
'Uctn hetzelfcle onclerne,mingshoofcl (1).

(Wetten samengeschakeld door konink·
lijk besluit van 28 september 1931, artikcl 19 ; besluitwet van 13 december 1945,
art. 1, verlengd door de besluitwet van
17 december 1946 en door de wet van
10 juli 1951, art. 12.)
(1) Verbr., 5 december 1955 (.11'1'.
1S56, blz. 269).

Ye1·br.,

173(YAN CAUWENBERGHE, '1'. DE REGGE.)
ARRES'r.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de voorziening beperkt
is tot de beslissing over de burgerlijke
vordering;
Over het enig middel. afgeleid uit de
schending van de artikelen 19 inzonderheid 19, alinea's 2 en 3, van de' wet op de
vergoeding der schade voortspruitende nit
de arbeidsongevallen, samengeordend bij
koninklijk besluit van 28 september 1931,
1, en inzonderheid 1, alinea 1, van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
nit ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen, 12 van cle wet van
10 juli 1951 tot wijziging van de wet op
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, 1382 en 1383 van
het Rurgerlijk Wetboek. 3 en 4 van de
wet van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, doordat, vaststaande dat aanlegger en verweenler in dienst waren bij
dezelfde werkgever en zich, op het ogenblik van het ongeval, ol) de weg naar of
van het werk bevonden, het bestreden arrest aanlegger veroordeelt om aan verweerder schadevergoeding te betalen tot
vergoeding van de « pijn en smart >> welke
het ongeval aan verweerder zou veroorzaakt hebben, om de reden dat het hierboven aangeduid artikel 19 niet van toepassing is wanneer, zoals in onderha vig·
geval, een gewoon verkeersongeval zich
voordoet waarin betrokken zijn als vernntwoordelijke dader en als slnchtoffer,
twee werklieden clie zich naar hun werk
begeven bij eenzelfde werkgever, dan
wanneer artikel 1 van de besluitwet van
13 december 1945 de bepnlingen van de
wetten op de vergoeding der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen van
toepassing maakt op de ongevallen die
zich op de weg naar of van het werk voordoen, en dan wanneer krachtens artikel 19, alinea's 2 en 3, van de hierboven
aangeduide samengeschakelde wetten, het
slachtoffer van een arbeidsongeval of de
rechthebbemlen ervan tegen de verantwoordelijke dader van het arbeidsongeval
de op de aansprakelijkheid gestenmle gemeenrechtelijke vordering, namelijk om
sclladeloosstelling te bekomen van een moreelnadeel, slecllts mogen instellen indien
die dader noch llet ondernemingshoofd
van het slachtoffer noch een werkman
een aang·estelde van het onderncmingshoofd is :
Overwegencle dat het middcl het arrest
niet bestrijdt in zover het nanlegger ver-

oordeelt tot betaling van een vergoeding
aan verweerder wegens schatle aan zijn
bromfiets ;
Overwegentle dat het bestrcden arrest
vaststelt dat het litigienze ongeval een
« verkeersongeval is, waarin betrokken
zijn, als verantwoordelijke dader en als
slachtoffer, twee werklieden (aanlegger en
verweerder) die zich naar hun werk begaven bij een zelfde werkgever >>;
Overwegende dat gezegd arrest de eis
van de burgerlijke partij De Regge (verweerder) « strekkende tot het !1ekomen
van een vergoeding wegens de morele
schade spruitende nit de opgelopen lichamelijke letsels >> ingewilligd hecft, op
grand van de beschonwing dat de outlasting van de gemeenrechtelijke verantwoordelijkheid voorzien door artikel 19,
alinea 3, van de samengeschakelde wetten
op de vergoediug· der schade spruitende
nit de arbeidsongevallen uiet bestaat wnnneer, zoals in het onderha vig geval, de
schadeverwekkende daad door een werkman of een aangestelde van de werkgever
gesteld werd buiten de uitoefening van
zijn bediening;
Overwegende dat luidens artikel 1, alinea's 2 en 3, van de besluitwet van 13 december 1945 als « weg naar en van het'
werk >> wordt verstaan de door de arbeider af te leggen normale afstand om zich,
van zijn verblijf of van de plaats waar
hij gaat eten, te begeven naar de plaats,
waar hij zijn arbeid verricht, en omgekeercl, alsook de normale afstand, die de
arbeider moet afieggen, om zich te begeven naar de plaats waar de lonen worden
nitbetaald en om er van terug te keren;
Overwegende dat, nit deze bepalingen
van de weg naar en van het werk en nit
het verslag· dat aan gezegde beslnitwet
voorafgaat, voortvloeit dat deze laatste
tot voorwerp heeft de vergoeding te regelen van ongevallen die zich hebben voorgedaan op een ogenblik waarop en in omstandigheden waarin de arbeider of de be·
diende zich niet meer tijdens de dnnr van
de uitoefening bevond van de bediening
waarvoor hij door zijn werkgever gebruikt werd ;
Dat daaruit volgt dat de bestreden !Jeslissing niet wettelijk gerechtvaardigd is
en het mid del gegrond is ;
Om die redenen, verbreekt het bestreclen arrest in zover het, uitsDraak cloende
op bnrgerlijk gebietl, aaulegger veroordeeld heeft tot het betalen aan de burgerlijke partij De Regge van schadevergoeding wegens pijn en smart en tot de kosten gevallen aan tle zijdc van gezegde llnrgerlijke partij in bcide instantics, verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat melding van omlcrhavig arrest
zal gemaakt worden op cle kant van r1e
gecleeltelijk vernietigtle beslissing ; veroor-

174deelt verweerder tot de vier vijfden van
de kosten en aanlegger tot het overige een
vijfde; vcrwijst de alclus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
27 october 1958. - 28 kamer. - TToorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - TTerslaggever, H. Butsaert. - GeUjlcl1tiflenfle concl·nsie, H. De-

pelchin, advocaat-generaal.
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INKOlHSTENBELASTINGEN. BELAS'riNG OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN. GEJ~.IEEN
SCHAPPELIJK BEDRIJF. GEEN FAMILIEHOOFD OF BESTUURDER VAN RET BEDRIJF. BELASTING YERSCIIULDIGD DOOR DID PHYSIEKE
PERSONEN WELKE IN BELGIE DE INKOl\fSTEN
GENIETEN.

A1·t,i7cel 31, pwmgraaf 2, van de samengesohakelcle wetten betrettenrle fle 'inkomstenbelnst-ingen, flat bepnnlt flat 'in het
geval van een gemeenschappeUjlc beflrijf cle belasUng ve,rsch,nlfligtl is floor
het fnm'il,iehoofcl of lloo1· ile bestlt'IWilwr,.
·is sleohts toepasseUjk wanneer een cle·r
explo'itanten flie hoeflwnigheicl werlceUjk
bezit. IncUen geen onfler hen cUe hoeclanigheifl heeft, is lle belasting ve,rsch'lllcUgfl floor fle physieke personen wellce
in BelgW cle ·inlcomsten wtn het becl'!'ijf
genie ten (1).
(GODDYN EN CONSORTE~,
rl'. BELGISCHE STAAT, :MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 18 december 1956 gewezen door
het hof van beroep te Gent;
OYer het eerste midclel, afgeleicl uit cle
schencling van de artikelen 27, paragraaf 3, 31, paragraaf 2, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 110 van de Gronclwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat
aanleggers de hofstede waar zij, na het
overlijclen van hun vader in 1939 zijn
blijven wonen, in gemeenschap uitgebaat
hebben, en clat derlmlye artikel 27, paragraaf 3, van cle samengeschakelc1e wetten
toepasselijk is, dan wanneer het door cUt
artikel yoorzien verbocl de winsten van
een gemeenschappelijk bedrijf te splitsen,
veronderstelt dat een gezinshoofd het gezag in de familie uitoefent, of dat, ten
(1) Verbr., 14 januari 1958 (A1·1'.
1958, blz. 295).

Ye.·b1·.,

minste, een van de te zamen levencle
broec1ers of zusters de leiding jegens de
ancleren heeft :
Overwegende dat artikel 27, paragraaf 3, der samengeschakelde wetten de
verdeling van c1e winsten verbiedt in een
gemeenscllappelijk beclrijf uitgebaat door
leden van eenzelfde familie te zamen wonende, of door leden van een vernlOotschap, vereniging of enige gemeenschap;
dat die wetsbepaling geen om1erscheid
maakt tussen gemeenscllappelijke bedrijven naar gelang deze, al dan niet, als
leider van het bedrijf, een familiehoofd
of een bestuurder hebben;
Overwegende dat, inc1ien artikel 31, paragraaf 2, derzelfde wetten bepaalt dat,
in het geval van een gemeenschappelijk
bedrijf, de belasting verschuldigd is door
het familiehoofd of door de bestnnrder,
die uitzonderingsbepaling slechts toepasselijk is wanneer een cler exploitanten de
hoec1anigheic1 van familiehoofd of van bestuurcler werkelijk bezit; dat inclien geen
onder hen die hoedanigheid heeft, de belasting door de physieke personen 'Welke
in Belgie de belastbare inkomsten genieten, verschulcligd is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schencling van de nrtikelen 97 van de
Grondwet, 27, paragraaf 3, van de samengeschakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, 38 en 40 van het koninklijk besluit van 22 september 1937, doordat het arrest beslist clat gemeld artikel 27, paragraaf 3, van toepassing was,
clan wanneer aanleggers een feitelijke
vennootschap uitmaakten en dat cUe feitelijke vennootschap, bij gebrek aan
reclltSl)ersoonlijkheic1 niet aan om 't even
welke taxatie kon onderworpen worden :
Overwegencle clat nit llet op het eerste
micldel gegeven antwoorcl blijkt dat evenvermelcl artikel 27, paragranf 3, op de
leden van, een vennootschap, Yereniging of
enige gemeenschap die een gemeenschappclijk bedrijf uitbaten, toepasselijk is,
zoncler clat het vereist weze dat zulke
gemeenschappen rechtspersoonlijkheid bezitten;
Dat het miclclel naar recht fault;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; yeroorcleelt aanl0ggers tot de kosten.
28 october 1!li'i8. - 28 kamer. - TToorz1tter, H. de Olippele, raaclsheer waarnemcncl voorzitter.- Ye'l·slaggeve1·, H. Gilmet. - GeUJlcl·u:iclemle conol'll8'ie, H. Du-

mon, advocaat-generaal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. BEDRAG YAN DE BELASTBARE INKOMSTEN VASTGESTELD DOOR FEITELIJKE VERMOEDENS. ADMINISTRA'l'IE REKENING GEHOUDEN HEBBENDE 1\1ET EEN BEDRAG AAN LIGGEND GELD lliJ HE'r BEGIN VAN DE BELASTBARE
CONCLUSIES VAN DE BETIJD BESTAANDE, LASTINGSOHULDIGE DIE Ul'l' .BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AFLEIDT DA'l' DIT BEDRAG VERMEERDEED MOE'l' WORDEN. ARREST DA'l' DIE BEWIJSELElliENTEN TOT STAVING VAN DE BEWERING NIET BEAN'l'WOORDT. NIET GEMOTIVEERD ARREST.

TVnnneer ile belnsti.nuschnlrUge voo1·hotult,
1n conclnsies v661· hot hot van beroep
rlnt over een bemep teuen ile besUsshi[J
vwn rle rUmcteur iler belasUnuen uitspraaJ.; rloet, rlnt or a.nnleirlinr; bestaa.t,
orn rle bepcwlrle rerlenen rUe hi:i OJJ{!ceft,
tot het vennee1·cle1·en van rle sam, clie
het M:i het berrin van rle belastba:re t'i:irl
bestnnn rl li rmenrl uelrl ve1·tegenwoonli,r;t
en waa·J··merle ile rulministra.Ue 1'c7cenin {!
he eft fJCho!l(len orn rle 1!e·rmoe!leli:i ke belastl)(l re f1 romlslar; va.st te stellen, is
nict ·regelnwtig uenwtiveenl het a:rrest
rlat rlie bewering venve·rpt orn rle enlwle
1·erlen rlat rle belnsUngschu.lrlige geen
bestnnrlrleel heett voorr;ebmeht gesohikt
om te laton rlenlcen r1at cUt liggenrl r;elrl
het floor ile arlministmUe vastgestelrl
berlrag zo·n te boven uaan (1).
(DE GROOF, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FlNANOIEN.)
ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1g.56 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, doordat, om het verhaal
van eiseres te verwerpen, zowel betreffende de aanslag in de extrabelasting die
zijn basis vond in het vastgesteld vermogensaccres tussen het begin en het eincle
van de belastbare }Jeriode, als lletreffende
de aanvullende aanslagen in de inkomstenbelastingen over de dienstjaren 1941
tot 1945 op cUt zelfde vermogensaccres als
teken of indicie gevestigd, het bestreden
arrest weigert aan te nemen, voor het
Yaststellen van dit vermogensaccres, als
(1) Raaclpl. verbr., 8 november 1955 (A1'1'.
Ve1·b1'., 1956, biz. 183) en 12 maart 1957 (ibid.,
1957, blz. 565).

liggend geld op 1 januari 1940, de som van
700.000 frank die eiseres beweerde op die
datum te bezitten, om reden « dat verhaalster geen bestancldeel heeft voorge·
bracht van aard te laten denken dat het
bedrag liggend geld op 1 januari 1940 de
som van 400.000 frank zou te boven gaan,
som die door verhaalster zelf werd bepaald in haar schrijven van 20 november
1947 JJ, dan wanneer het arrest de verplichting om de vonnissen te motiveren
miskent, door niet te antwoorden : (/,) op
de conclusies door eiseres regelma tig genomen v66r het hof van beroep, in zover
zij er in deed gelden, met nanwkeurige
redenen, da t de bestreden beslissing van
de vermogens door cleze beslissing weerhouden om gezegde som van 400.000 frank
vast te stellen ten onrechte een beclrag
van 75.000 frank afgetrokken had nit
hoofde van verliezen cloor de echtgenoot
van eiseres ondergaan (blad. 7, litt. A, en
8 der eerste besluiten), en dat, integendeel, drie ])edragen van respectievelijk
50.000 frank, 18.333 frank en zg.1.200 frank
bij deze vermogens moesten gevoegd worden (bladz. 6, litt. B, 7 en 8 van cle eerste
besluiten); b) ... :
Over het eerste omlerdeel :
Overwegencle dat eiseres in haar v66r
het hof van beroep genomen conclusies
liet gelclen clat het door de administratie
vastgesteld bedrag aan liggend geld op
1 januari Hl40, om bepaalde redenen cHende te worden vermeenlerd met de in het
mid del aangeduide sommen;
Dat door enkel te overwegen dat r< verhaalster geen bestanddeel heeft voorgebracht van aarcl om te laten denken dat
het bedrag aan liggend geld op 1 januari
1940 de som van 400.000 frank zou te boven gaan JJ, het hof van beroep de op clit
punt door eiseres genomen conclnsies niet
op passende wijze heeft beantwoord;
Da t cUt ondercleel van het mid del gegrond is;
:Over het tweede micldel, afgeleid ui t de
schending van cle artikelen 97 Yan de
Gronclwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek, doonlat, 0111 het yerllaal
van eiseres te verwcrpen, zowel betreffencle cle aans lag in de extrabelasting cUe
zijn basis voncl in het vastgesteld yermogensaccres tussen het begin en het einde
van de belastbare periode, als betreffencle
cle aanvnllencle aanslagen in de inkomstenbelastingen over de dienstjaren 1941
tot 1945 op c1it zelfcle vermogensaccres gevestigd als teken en inclicie, het bestreclen
arrest, voor het vaststellen van dit vermogensaccres, ten titel van kosten van levensonderhoud het bedrag van 125.000 fr.
weerhoudt, 0111 reden << dat verhaalster
insgelijks in haar schrijven van 20 november 1947 de kosten van onclerhoud van
haar gezin op 175.000 frank heeft ge-

-
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raamd; dat zij van dien af ong·egrond
voorkomt de raming van het beheer te betwisten, raming die tot 125.000 frank werd
herleid, rekening gehouden dat verhaalster, niettegenstaande haar verklaring,
misschien niet al de kosten van het gezin
zou hebllen !Jetaald ll, dan wanneer het arrest alzo de !Jewijskracht van de brief van
20 november 1947 miskent door die brief
aan eiseres toe te sehrijven ofschoon die
brief door eiseres niet getekend werd, en
door te overwegen dat volgens dit document eiseres al de kosten van het gezin
zou hebben betaald ofschoon deze brief
zich ertoe beperkte te zeggen dat, om redenen die aan de werkelijkheid der zaken
vreemd waren, eiseres : « nam tevens het
volle levensonderhoud der gemeenschap
tijdens die peri ode voor haar rekening )) ;
dan wanneer het arrest eveneens de bewijskracht van de beslissing van de clirecteur miskent, die geenszins « de raming
tot 125.000 frank herleidde, rekening gehouden dat verhaalster, niettegenstaande
haar verklaring, miss chien niet al de kosten van het gezin zou hebben betaald ll,
maar weerhield dat eiseres zou hebben
verklaard de kosten voor onderhoud van
haar en haar echtgenoot volledig te hellben gedragen, en het totaal bedrag dezer
kosten op 125.000 frank herleidde « gelet
op de geringe gezinslasten ll ; en dan wanneer het arrest de verplichting om de beslissingen te moti veren schendt met niet
op passende wijze op de door eiseres v66r
het hof van beroep regelmntig genomen
besluiten te antwoorden, wnarbij zij deed
gelden dat << gelet op de onenigheid in clewelke rekwestrante met haar echtgenoot
leefde, feit clat door het bel1eer niet in
twijfel is getrokken, die echtgenoot buiten
de echtelijke woonst een volkomen onclerkomen had, met het gevolg clat, alhoewel
instaancle voor onderhoudskosten van het
gezin, cleze zich in werkelijkheicl beperken
tot de kosten voor een persoon, dat dus de
som van 125.000 frank client te worden
herleicl op 62.500 frank :
Over het eerste onclerdeel :
Overwegende cla t het door het mid del
bedoeld stuk een handtekening clraagt
voorafgegaan door de melding << voor mevrouw De Groof ll, dat het arrest daaruit
heeft mogen afieiclen, zonder de bewijskracht van clat stuk te miskennen, dat het
van aanlegster uitging;
Overwegende dat c1it schrijven de controleur er op attent maakt dat hij « hier
staa t tegenover twee personen van gezetten ouderdom ll en cla t als hij « het levensonderhoucl bepaalt op 175.000 frank,
dit voorzeker heel normaal zal voorkomen ll ;
Dat door nit dit scllrijven af te leiden
clat eiseres de kosten van onderhoud van
haar gezin op 175.000 frank had geraamcl,

het hof van beroep de bewijskracllt van
clit stuk niet heeft miskencl;
Dat het eerste onderdeel feitelijke
gronclslag mist;
Over het tweecle onclerdeel :
Overwegencle clat ware dit ondcrcleel
van het middel gegrond het niettemin zonder invloed zou blijven op de bestreden
beslissiug en het dan ook, bij gebrek a an
be lang, niet ontvankelijl' is;
Over het clerde onderdeel :
Overweg·encle clat, door te verwijzen
naar de voormelde geschreyen verklaring
volgens welke het gezin Yan eiseres nit
twee personen bestond, het bestreden arrest op de in dit ondercleel aangehaalde
bewering van de conclusies een passend
antwoord heeft gegeven;
Dat clit onclerdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde mid<lel, afgeleid nit de
schencling van artikel 97 van de Grondwet, cloorclat, om het verhaal van eiseres
te verwerpen, zowel betreffende de aanslag in rle extrabelasting <lie zijn basis
vond in het vastgesteld vermogeusaccres
tussen begin en einde van de belastbare
periode als betreffencle de aanvullencle
aanslagen in de inkomstenbelastingen
over de dienstjnren 1941 tot 1945 op clit
zelfcle vermogensaccres als teken of inrlicie gevestigd, het bestreden arrest de raming door de beslissing van de clirecteur
gegeven aan de stock op 31 december 1944
weerhoudt, zonder te antwoorden op de
regelmatige besluiten door eiseres v66r
het hof van beroep genomen (litt. E,
blaclz. 14) waarin zij staande llield « dat
verwaarloosd werd rekening te houden
met het feit dat zekere goederen die voorkomen in de stock 1944, nog niet betaald
waren op het ogenblik van het cleponeren
cler gelclen op 9 october 1944 zoclat rekwestrante claarop ten onrechte clubbel aaugeslagen wercl ll tot een beloop in cleze besluiten bepaalcl :
Overwegencle clat eiseres in haar conclusies deed gelden clat « volgens bewijzen
die zij thans voorlegt ll zekere goederen
die voorkomen in de stock op 31 december
1!!44, ten bedrage van 42.593 frank, niet
betaalcl waren op g october zoclat zij daarop dub bel aangeslagen wercl;
Overwegende clat het arrest becloelde
conclusies niet heeft behancleld en het
midclel, clan ook, gegrond is;
Om die reclenen, en zoncler clat er aanleiding toe bestaat het tweede en het clerde onclercleel van het eerste midclel te onderzoeken claar zij tot geen meer uitgebreicle verbreking strekken, verbreekt llet
bestreden arrest in zover llet uitspraak
doet over het beclrag aan liggencl geld op
1 januari 1940 en op de in acht te nemen
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waarde van de stock op 31 december 1944 ;
verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat van onderhavig arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de drie vierden der
kosten, de overige kosten lastens aanlegster blijvende; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
28 october 1958. - 2• kamer. - Voorzitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Louveaux. - Gelijlclt<iclende oonolnsie, H. Duman, advocaat-generaal.
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28 october 1958

KAMER. -

INKJOMSTENBELASTINGEN. RAMING
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG DOOR. VERGELIJKING MET DE BEDRIJVEN VAN SOORTGELIJKE
BELASTINGPLICHTIGEN. BELASTINGSCHULDIGE DIE IN CONCLUSIES BEPAALDE OMS'l'ANDIGHEDEN INROEPT WAARVAN HIJ HET BESTAAN
UIT EXCEPTIONELE EXPLOI1'ATIEVOORWAARDEN
AFLEIDT. GEBREK AAN ANTWOORD OP DIE
CONCLUSIES. ~ NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Is niet 1·egelmat1g gemot-iveenl het a1·rest
van het hof van beroep clat, u.itS1J'I'aalc
doende over een beroep ge1·ioht tegen de
besliss·ing van cle cUreoteu1· de1· cz.i'/'ecte
bela.s#ngen betrefjencle een b1:i toepassing van cwt·ikel 28 van de samengeschalcelde wetten gevest'iyde aanslag,
de conclt<sies n·iet beantwoonlt van de
belnstinusclw.lcl'ige wellce, om de ueU.jksoo1·Ugheid vnn zijn becl1'ijf met deze
die als verueUjkingspunten gelcozen we1·den te betw·isten, bepcw.lde omstamz.iuheden ·inriep waani'it h·ij afleidcle dat
hi:i z·ich ·in emceptionele emploi.taUevo01'waanlen had bevonclen (1).
(DE SCHRIJVER, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
RET HOF; Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1958 gewezen door
het hof van beroep te Gent ;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 28, 55, paragraaf 1, alinea 4,
der wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld door het koninklijk besluit van 12 september 1936 en,

(1) Raadpl. verbr., 25 september 1956 (A1•1'.
Ye1·br., 1957, biz. 30).
VERBR.,

1959. -

12

voor zoveel nodig, door de besluiten van
3 juli 1941, 31 juli 1943 en 15 januari
1948, 1 en 6 van de wet van 17 juni
19138 tot wederinvoering van de nationale
cTisisbelasting, doorclat het bestreclen arrest beschikt clot het « te betreuren is
dat het enig· weerhouclen vergelijkingstype het voorwerp uitmaakt van een bezwaar, wat de bewijskracht ervan grotencleels ontzenuwt ll, en << de bcstreden
bruto-winstmarge op verantwoorde wijze
op voet van de vergelijking met soortgelijke schatplichtige werd vastgesteld ll,
en het vergelijkingspunt wel degelijk rekening houdt met de betaling van de overdrachtstaxe en derhalve de vergelijking
op iclentieke gronden geschiedde, clan
wanneer, eerste onderdeel, in tegenstrijd
met de expliciete beweringen van het
arrest, eiser in conclusies (en niet alleenlijk in pleidooien) regelmatig v66r het
hof neclergelegcl, de gelijksoortigheicl van
het vergelijkingstype betwistte door aan
te voeren : da t hij een groot verminkte
is en dus niet dezelfde potentHlle concurrentie- en werkkapaciteit bezit en zelf
geen auto kan besturen, clat hij binst de
oorlog geen activiteit gehacl heeft en dus
na de om·log geen llcenties toegewezen
kreeg gelijk zijn concurrenten, waarmee
hij vergeleken wercl, dat hij verder koopwaren verkocht zonder confectionering,
dat er op het eincle van het jaar een
stock bestoncl welke niet verkocht was,
dat geen rekening gehouclen wercl met de
onverkoopbaar gebleken ersatzgoecleren
(49.180 frank), dat volgens wetten van
openbare orcle slechts 20 t. h. winstmarge
toegelaten werd, en het niet bewezen
werd dat die wettelijk bepaalde winstmarge overschreden wercl :
Overweg·ende clat eiser in regelmatig
genomen conclusies liet gelclen dat, ingevolge omstandigheclen cUe hem eigen zijn
en in het miclclel won1en ingeroepen, hij
zich in exceptionele exploitatievoorwaarclen had bevonden ;
Overweg·enc1e dat noch het bestreden arrest noch de bcslissing van de directeur,
naar welke het arrest verwijst, voormelde
conclusies te cHen opzichte beantwoord
hebben;
Dat het mic1del gegrond is;
Om cUe reclenen, verbreekt het bestreclen arrest, behouclens in zm;er het over
de forclusie uitspraak doet; bevcelt dat
van onderha vig arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweertler tot cle kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het hof van beroep te
Luik.
28 october 1958. - 26 kamer. - Yoorzitter, H. de Olippele, raaclsheer waarne-

-178mend voorzitter.- Verslaggeve'l', H. Louveaux. - GeUj7,:l11'iclencle conclnsie, H. Dumon, aclvocaat-generaal.
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28 october 1958

VONNISSEN EN ARRESTEN. -

ZAKEN
VAN DIREOTE BELASTINGEN. 0NVOLLEDIGE
OVERLEGGING VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN DE
TEREOHTZITTINQ. 0VERLEGGING DIE NIET
TOELAAT EEN TEGENST:RIJDIGHEID TE BEWJJZEN IJ.'USSEN DE nfELDINGEN VAN DIT PROCESVERBAAL EN DEZE VAN RET ARREST.

De onvollerUge ove'l'lC[!{f'ing vwn het p1'oces-ve1·baal vwn cle terechtzittinu van
een hof van beroep l;;nn het bewi;is n'iet
lwveren van een teuenstrijil'i[Jlwicl betJ·etfenfle ae swmenstelliny 'Vitn cle zetel,
t'nssen ile melcUnuen zoals zij enerz,ijils
in il1t 'Witt'l'elcsel vun het Z'ittinusblif,(l en
WiUlC'I'Ziiils in het OCSt'I'Cilen Ct1"/'CSt OtJ{/C'/10'/nCn 'z,ijn (1).
(IlOURGEOIS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTEl~ VAN E'INANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest op 2\J october 1957 gewezen door
het hof van beroep te Gent;
Over het eerste micldel, afgeleicl nit de
schencling van het enig artikel, X, der
wet van 25 october 1919, verlengd bij de
wet van 18 augustus 1928, artikel 1, de
artikelen 150, 152, 155, 156, 158, 163 en
vooral 159 der wet van 18 juni 1869 op
de rechterlijke inrichting, 7 cler wet van
20 april 1810, en voor zoveel als nodig
33 en BG van het Decreet van BO maart
1808, verder 1B8 en 470 van het Wetboek
van burgerli.ike recbtspleging, en 66 van
de wetten betreffende de inkomstenbelastingen samengescbakelcl bi.i beslnit van de
Regent van 15 januari 1948 en dit van
16 jannari 1948 wat de nationale crisistaxe betreft, en tenslotte 97 der Grandwet, doordat, enerzijcls, uit het zittingRblad van 2 october 1957 blijkt clat de
tweede kamer yan bet hof van beroep te
Gent, zetelenc1 in fiscale zaken, was samengesteld nit de heren Tbienpont, voorzitter, Gerniers en De Groote, raadsheren, en dat op die zitting de zaak Bourgeois n 1' 3013 werd ingeleic1 en de heer
raaclsheer De Groote verslag nitbracht,

(1) Verbr., 28 januari 1958 (A7'7',
1958, blz, 348).

Yerb7·.,

terwijl op cle zitting van 15 october 1957 ,,
v66r lletzelfcle hof, met dezelfcle samenstelling, aclvies wercl nitgebracht, door tle,
beer Bonte, advocaat-gencraal, en antlerzijds, uit llet zittingsblad van 29 october
195'1 bli.ikt dat llet bestretlen arrest wercl
uitgesproken cloor dezelfde tweede kamer
van het hof van beroep te Gent, samengestelcl nit de heren Thienpont, voorzitter, de Walque, en Gerniers, ramlslleren,
en claarenboven uit de expeditie van het
onclerbavig bestreclen arrest blijkt dat de·
heren Thienpont, voorzitter, Gerniers en
De Groote aanwezig zouden geweest zijn
bij llet uitspreken Yan het arrest, zodat,
1 o ofwel cle vermelclingen van llet zittingsblad van 29 october 1\157 en clie van de
expeclitie van het arrest tegenstrijdig
zijn, wat de nietighckl van llet arrest
meebrcngt wegens scllen<ling van m'tikel 7 van de wet van 20 april 1810; 2° ofwel de beer verslaggever raaclsht"er De,
Groote niet aanwezig was toen het bestreden arrest wercl geveld, en de beer
randsheer {le vValque annwezig· was, wat
de schencling nm het enig artikel, X, wet
van 25 october 1919, verlengcl bij de wet
van 18 augustus 1928, artikel l, meel.Jrengt, cloorclat vaststaat dat de beer
raatlsheer de Walque, nooit aan het on{]erzoek van om1erbavige zaak heeft cleelgenomen, en tocb metle het onclerha vige
arre~t heeft geYeld; 3° ofwel, en dit in
elk geval, het hof in die omstandigbeclen
niet in c1e gelegenbeicl wordt gestelcl na te
gnan of de kamer van het hof van beroep welke onclerllavige zaak onderzocht
heeft en het bestreden arrest gewezen
heeft, samengesteld was, zoals door het
enig artikel, X, der wet van 25 october
1Hl\J voorgeschreven worclt, en of de recllters die het bestreclen arrest gevelcl hellben aan al de terechtzittingen cUe aan bet
onclerzoek van de zank besteec1 werclen,
bebben deelgenomen :
Overwegencle clat eiser, tot staving van
het miclclel, bi.i cle stukken vaii de voorziening de vollec1ige tekst van het zittingsblad cler tereclltzitting van 29 october 1957
niet beeft gevoegcl, dat hij ervan slecbts
een uittreksel overlegt waaruit alleenli.ik
blijkt clat bij de aannmg van de zitting
c1e HH. Tbienpont, de vValque en Gerniers deel uitmaakten van de zetel en aat
bet bestreden arrest later, tijclens clPzelfde
rechtzitting uitgesproken wercl;
Ovcrwegende flat bet overleggen door
eiser Yan een onvollec1ige tekst van het
vroces-verbaal cler tereehtzitting vail
29 october 1957 bet bewijs niet kan leveren van een tegenstrijcligbeid betreffenc1e
cle sameniltelling van de zetel, tussen de
me1c1ingen zoals zij enerzijds in het zittingsblacl en anderzijds in hot bestreden
arrest opg·enomen zijn ;
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Dut het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle mic1del, ufgeleic1 uit de
schencling van de artikelen 97 der Grandwet, 1317 tot 1324 van het Burgerlijk
Wetboek, 28, 55, vooral parugruuf 1, 61,
paragraaf 3, 65 en 66 der samengeschukelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van
de Regent van 15 januuri 1948, doordat,
het bestreden arrest verklaart dat c1e aanspraak nopens de nietigheid van het wijzigingsbericht bij gebrek aan motivering,
als een nienwe eis en, dienvolgens, als
onontvankelijk voorkomt, clan wanneer,
uanlegger, in zijn eerste en ook in zijn
aanvullencle conclusies verwees naar de
twee reclamaties namelijk stuk 2 van
20 februari 1953 en stuk 2b'is van 30 april
1.953, waar cleze grief wordt opgeworpen
in volgenc1e termen : << Naderhar1{1 wercl
mij om een bijzondere reden, die al evenmin gernotiveerc1 was als het bericht van
wijziging, een tegenvoorstel geclaan aan
67,5 t. h. op de aankoop )} en vercler :
« Dit alles schijnt er op te wijzen clat
ook de aclministratie niet voldoencle zekerl!eid heeft over het toe to passen procent
bij vergelijking ... )}, zodat de bewijskracht
van de hager bedoelde reclamaties wercl
geschonden (artikelen 1337 tot 1324 van het
Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat uit de bij voorziening
gevoegde reclamaties blijkt dat eiser inriep dat het wijzigingsbericht niet gemotiveert was;
Dat, in zijn beslissing over die reclamaties wijzende, de directeur vaststelt
dat het wijzigingsbericht ten deze wettelijk gemotiveerd was ;
Overwegencle dat het hof van beroep
dus niet vermocht te beslissen dat de v66r
het hof geformuleerde aanspraak nopens
de nietigheid van het wijzigingsbericht bij
gebrek aan motivering, als een nieuwe
eis voorkwam zonder de bewijskracht
van de reclamaties te miskennen;
Dat het midc1el gegrond is;
Om die redenen, verbreekt hot bestre1:1en arrest; beveelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweercler tot de kosten;
-verwijst de zaak naar hot Hof van beroep te Luik.
28 october 1958. - 2° kamer. - Yoorzitte·r, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl voorzitter.
Yerslauveve·r,
H. Louveaux. - Gelijkl·wiclencle conclusie,

H. Duman, advocaat-generaal.
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MIDDELEN

30 october 1958

TOT

VERBREKING.

BURGERLIJXE ZAKEN. BEOORDELING VAN
DE GEGRONDHEID VAN RET MIDDEL DIE RET ONDERZOEKEN VAN EEN STAAT VAN VEREFFENING
IMPLICEERT.- STAAT AAN DE FElTENREOHTER
ONDERWORPEN DOOII NOOH GEVOEGD BIJ DE
VOORZIENING NOOH AANGEHAALD IN DE BESTREDEN BESLISSING. MIDDEL ONONTVAN'KELIJK.

Is niet ontvwnkez.ijk, in b1wue1'lijlce zaken,
het m·iclclel waa·rvnn rle lJClJ1'onrUwicl
slechts lean beoonleeld wo1·den nn het
onclerzoelcen vcut een stant van ·vereffen·ing rUe arm cle feUenrechter onrlerwo1·pen 1vercl cloch rUe b'ij rle voo·rz·ienhllf
niet gevoegcl is en waa1·van cle melcl·inuen cloo1' cle best1·eclen besUssing niet
aanuehaald wonlen (1).
(VAN02PEN, T. DELREZ.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het middel, afgeleicl uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 212, 301, 1478, 1482 van het Burgerlijk
vVetboek, cloordut het bestreden arrest, na
erop te hebben gewezen dat «de scheiding
van tafel en bed geen wegvallen van de
plicht cler echtgenoten om elkaar hulp te
verlenen met zich brengt )} en vastgestelcl
te hebben dat het salclo van de som die
aanlegster als uitkering tot levensondcrhoucl toekomt, na aftrekking van haar
aancleel in de door de gemeenschap opgebrachte hikomsten, de som van
127.391 fr. 85 beloopt, verklaart dat het
aanc1eel van aanlegster «in kapitaal onvolcloende is clan dat zij ertoe zou gellouden zijn ll die som van 127.391 fr. 85 «van
dat kapitaal af to nemen ll en dat zij mitsclien ten laste moet worden genomen door
gei:ntimeerde persoonlijk, nit aanmerking
van zijn plicllt van hulpverlening·, en niet
door de gemeenschap zoals voorgesteld is
in de staat van vereffening, welke gemeenschap trouwens op 8 mei 1947 een einde
genomen lleeft )), en claarna beslist clat
cc het aan appellante toekomend cleel met
de helft van de som van 127.391 fr. 85 moet
verhoogcl worden)), dan wanneer de rechter over de grand, na erkend te llebben
clat aanlegster een som van 127.391 fr. 85
toekwam, niet kon beslissen dat het deel
van aanlegster slechts met de helft van
die sam mocht worden verhoogd, zoncler
(1) Raadpl. verbr., 31 mei 1957 (AI'I'. Verbr.,
1957, biz. 830).

-180beslissing op tegenstrijdige redenen
te steunen (inzonderheid schenc1ing van
artikel 97 van de Grondwet), dan wanneer, aangezien de schuldvorclering van
aanlegster uit hoofde van de haar toegekencle uitkering tot levensonderhoud een
persoonlijke schuldvordering van een der
echtgenoten OI> de andere, en geen schuldvordering op de gemeenschap is, zij noodzakclijkerwijze voor gans haar bcclrag op
verweerder clienc1e te worden verhaald
(inzonderheicl schem1ing van de artikelen 212, 301, 1478 en 1482 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat het bestreden arrest
niet enkel beslist, zoals bet middel releveert, da t << het a an apvellante (llier aanlegster) toekomend deel client te worden
verhoogd met de helft van cle som van
127.39i fr. 85 ll; dat het beslist dat « het
aan appellante toekomeml cleel client te
worden verlwogcl met de helft van de som
van 127.391 fr. 85 welke notaris Stiennon
voorstelde haar ten laste te laten, en aldus van 454.424 fr. 40 op 518.120 fr. 30
client te worden gebracht, terwijl het deel
van gei:ntimeerde (hier verweerder) van
454.424 fr. 40 client te worden vermindercl
tot 390.728 fr. 45 ll;
Dat eruit volgt dat voor het beoordelen
van de geg-ronclheicl van het micldel, de
door notaris Stiennon opgemaakte staat
van vereffening moet worden onclerzocht;
Dat, daar aanlegster cleze staat niet bij
de voorziening gevoegd heeft en het bestreden arrest de vermeldingen ervan niet
aanhaalt, het mid del niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
ZlJll

30 october 19'58. - 1" kamer. ~ Voorzitter, H. Bareel, raaclshcer waarnemend
voorzitter. - VerslaorJe·uet·, H. Piret. GeUjlcl·uillencle co·ncl'/lsie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
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MILITAIRE PENSIOENEN. - LAGER oFl'ICIER. ~ 0P PENSIOENSTELLING VAN AMBTSWEGE WEGENS ZEDELI.TKE ONGESCHIKTHEID OM:
DE FUNCTIES VAN ZIJN GRAAD UIT TE OEFENEN.

- PROCEDURE IN DIT GEVAL VOORGESOHREVEN
DOOR ARTIKEL 4 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 DECEMBER 1937. - ]'EITENRECHTEll SOEVEREIN VASTGESTELD HE!lBENDE
DAT TER ZAKE DE OORLOGSOMSTANDlGHEDEN
DIE PROCEDURE PRAKTISCH NIET TOJGPASSELI.TK GEMAAKT HADDEN. - V ASTSTELLING DIE
WETTELIJK RECIITVAARDIGT DAT HET NIE'l'-NA-

Rechtvaa'l'(z.igt wetteUjk cle weige1"ing als
On1'6[Jelmat11! en to·u.t te besclwnwen cle
op pens·ioenstell-inlf vnn ambtswege ·vnn
een lctger o.ffi.cie·r wege11s zedeMjke onrteschiktheicl om. (le f'ullcties vnn z·-ij-n
gmacl 1dt te oefenen, besz.ist cloo1· besl·wit van cle Regent va.n 4 cleeember
191,6, bij toepass'inlf van wrtikel 3, A,
2°, van lle -wetten op cle mUitaire 1Jensioenen, sa.menlfescha.kelcl bi.i het lcon·inkUfk 1Jesl1tit van 11 a1tg·nst·ns 1923,
vervangen cloo1· a?'t-ilcel 1, II, van cle
1vet van 13 j1tli 1931,, zoncle1· flat lle P'/'0cecl·zwe ·in cUt geval vooruesch1·even floor
artilcel 4 van het lconinklijk besl·u.it vwn
.'e7 december 1937 ?wgeleefcl wenl, het
arrest flat_, ll'ij een soeve1·eine beoonlez.ing, vaststelt clnt te·r znlce cle oo'l'logsomstancligheclen in feUe die 1J'I'Oced·u.·re·
pra.J,;Usch n iet toepasseli:ilc gemaald
lwclclen (1) (2).

(GREY, T. BELGISCHE STAA'l',
VAN LANDSVERDEDIGING.)

~IINISTER

ARREST.
HE'I' HOF ; - Gelet op bet bestrec1en
arrest, op 12 januari 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het miclclel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 3, inzonderheicl A,
1 o en 2°, van de wetten op cle militaire
pensioenen samengeschakeld bij het knninklijk besluit van 11 augustus 1923, in
de tekst ervan gewijzigd door artikel 1,
II, van de wet van 13 juli 1!l34 waarbif
sommige bepalingen van die wetten worden ingetrokken of aangevulcl, 4 van het
koninklijk beslnit van 27 december 1937
betreffende de vercleling dcr officieren ten
gevolge van de wet van 1G jnni 1937, 1,
2 en 3 van het besluit van de Regent van
23 juni 1945, houclencle oprichting van eerr
militaire commissie, welke belast is met
het onderzoek van het gedrag der officieren die niet in gevangenschap geweest
zijn, 1 van het besluit van de Regent van
10 september 1.945 tot vervanging van artikel 6 van voormeld besluit van 23 juni
1945, 4 van het besluit van de Regent
van 13 october 1945, houc1enc1e inrichting
der hogere commissie van beroep voorzien
bij artikel 1.8 cler wet van 15 september
1924 en bij artikel G van voormeld besluit
van 23 juni 1945, 1 en 2 van het besluit
van de Regent van 1.3 november 1945 houdencle wijziging en aanvulling van voormelcl besluit van 1.3 october 1945, 18 van
de wet van 15 september 1924 en de bevordering der officicren, 107 van de Grond-

LEVEN VAN DIE PROCEDURE DE BE8LIRR1NG VAN

OP PENSIOENSTELLING NIE'l' ONREGELMATIG EN
FOUT MAAKTE.

(1) en (2) 'Zie noten 1 en 2 onder onderhavig
arrest in Bull. en PASIC., 1959, I, 213.

-181wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetbock doordat het bestreden arrest, hoewel
vaststellend dat aanlegger, lager officier,
van ambtswege op pensioen gesteld is door
llet besluit van de Regent van 4 december
1946 bij toepassing van artikel 3, A, 2°,
van de samengescllakelde wetten betreffende de militaire pensioenen (in de tekst
ervan als gewijzigd door artikel 1, II,
van cle wet van 13 jnli 1934), dit wil
zeggen wegens zedelijke ongeschiktheid
om de functies van zijn graacl nit te .oefenen, en zonder te betwisten dat cle formaliteiten van llet omstanclig verslag en
de adviezen van de llH!rarcllisclle meerderen, die v66r znlke oppensioenstelling
voorgeschreven zijn door artikel 4 van
het besluit van 27 clecember 1937, niet
nageleefcl werclen, aanleggers vorclering
tot schaclevergoecling wegens onregelmatige en foutieve oppensioenstelling niet
gegroncl verklaart en ze hem ontzegt om
de enkele reden dat artikel 4 van het
besluit van 27 december 1937 niet toepasselijk is wanneer het, als ten deze, een
oifficier geltlt wiens gedrag client te worden
beoorcleeld door de centrale militaire commissie, naar het voorschrift van artikel 3
van het besluit van cle Regent van 23 juni
1945 lletwelk in clit geval stilzwijgencl zou
afwijken van artikel 4 van evengemeld
besluit van 27 december 1937, en clat bijgevolg het besluit tot oppensioenstelling
wettelijk genomen is na een regelmatige
beoordeling van de zedelijke ongeschiktheid door de in het besluit van de Regent
van 23 juni 1945 omschreven commissH~n
welker adviezen niet tot een bepaald gebied beperkt hoeven te zijn, clan wanneer
noch het beslnit van de Regent van
23 juni 1945, noch enige ten dage van
aanleggers oppensioenstelling vigerende
wetsbepaling, door de centrale militaire
commissie en de hogere commissie van beroep opdracht te verlenen om hun aclvies
te geven over het geclrag van een officier
enkel nit het oogpnnt van de tuchtsancties en cle weerslag van zijn gevangenschap op ziju ancienniteit, afgeweken is
van de substantilHe formaliteiten die door
artikel 4 van het besluit van 27 december
1937 voorgeschreven zijn voor de toepassing van de lontere bestnurlijke, van iedere tnchtsanctie en van de ancienniteit
onafhankelijke maatregel van de oppensioenstelling van ambtswege bij toepassing van artikel 3, A, 2°, van de wetten
op de militaire pensioenen, en clan wanneer clerhalve de oppensioenstelling van
aanlegger krachtens deze bepaling·, onclanks het ontbreken van· voormelde substantH!Ie formaliteiten onwettelijk was en
een fout oplevercle :
Overwegende dat, in strijd met wat in
het micldel aangevoerd is, het arrest niet
stennt op « de enkele reclen dat artikel 4

van het beslnit van 27 december 1937 niet
toepasselijk is wanneer het, als ten deze,
een officier geldt wiens geclrag client te
worden beoorcleelcl door de centrale militaire commissie, naar het voorschrift van
artikel 3 van het beslnit van de Regent
van 23 jnni 1945 hetwelk in dit geval stilzwijgend zon afwijken van artikel 4 van
evengemelcl besluit van 27 december
1937 )) ;
Dat het, na deze reclen opgegeven te
hebben, vaststelt « dat trouwens niet
clenkbaar is hoe, in het aan 4 december
1946 voorafgaand tijdperk, cle meerdere
van Grey het initiatief had kunnen nemen
dat het koninklijk beslnit van 1937 hem
naar de stelling van geintimeerde, aanlegger, gebood over deze een omstandig verslag op te maken, en het samen met cle
adviezen en beschouwingen van de hierarchische chefs aan de hogere overheid over
te maken; dat de oorlogsomstancUgheclen
belet hadden dat deze handelwijze naclerlland op clienstige en praktische wijze kon
worden gevolgd ll ;
Overwegende clat het arrest aldus soeverein geoordeeld lleeft dat ter zake de
oorlogsomstandigheden in feite de procedure, omscllreven in artikel 4 van het
koninklijk beslnit van 27 december 1937,
praktisch niet toepasselijk gemaakt hadden;
Overwegencle dat, aangezien deze reclen
volstaat om het clispositief van het bestreden arrest wettelijk te rechtvaarcligei\, llet midclel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk blijkt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
30 october 1958. - 1" kamer. - 11oorzitte·r, H. Bareel, raaclsheer waarnemend
voorzitter. - Yerslaggever, H. Bayot. Gelijl.;ltt:illencle concln.s-ie, H. Delange, aclvocaat-generaal. - Pleite1·s, HH. Pirson
en de Harven.
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KAMER. -

30 october 1958

VERKOOP. VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR NOTARIELE AKTE VASTGEVERKOPER DOOR EEN LASTHEBBER
S'l'ELD. VER'l'EGEN\VOORDIGD. GEEN AUTHENTIEKE
YOLllfAOHT. LASTGEVING NOOHTANS ZEKER
EN GELDIG. VERKOOP DOOR DE YERIKOPER
JJEKRACH'l'IGD. ~ GELDlGE VERKOOP.

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEJKEN.
VERVREEMDING VAN EEN GEHUURD 01\'ROEREND GOED. NoTARIELE AKTE NIET OVERG!cSCHREVEN. AKTE TEGEKWERPBAAll AAN DE
HUURDER. GENOEGZAME 'l'ITEL Ol<I AAN DE
KOPER TOE 'l'E LATEN HUUROPZEGGING AAN DE
HUURDER TE DOEN.

-1821° Voor cle r1elcl'ighe·ifl van fle verlcoop
vam een mwoe1·encl goefl cloor notadiile
alcte vastgestelcl ·waa1·bij fle kope1· en
fle lasthebber van fle ve1·koper verschenen .('Ji,in, ·is het niet vereist flnt fleze
lctcttste een volmncht bij attthentische
nkte te clim1. eimle verleencl heett zoflra
cle lastgeving zeke1· en gelflig was en
de verlcoper, bovencUen, cle ver1·ichtinu
belcmchUucl heett.
2° De htttf.hle?' van een o1woerencl goecl is
·m:et, als dusdnnig, een fle1Yle in fle zin
van a1·Ukel 1 vnn de wet van 16 december 185.1 op fle he1'.('Jieninu vnn het
h1J1Jotheekstelsel. Inuevctl de kope1· van
het on?'061'e?ul goecl hen~ lca.n ttitzetten,
knn hi.i clit gelfliu floen v661' fle ove1'schr·i.iv·i1t[!, te1· betvcwinu cle1· hypo theken, vcm cle notcwiiile alcte vnn eigenclomsovenlracht (1).
(ECHTOENOTEN LOINGEVILLE,
T. ECIITGENOTEN BRUGGE EN ANDER EN,)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 juli 191)7 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1317 en 1318 van het
Burgerlijk Wetboek, 1736, 1738, 1743, 1748,
lid 2 (gewijzigd door artikel 4, paragraaf 1, van de wet van 7 juli 1951), 1775
(gewijzigd door artikel 14 van de wet van
7 juli 1951) Yan hetzelfde wetboek, 1 en 2
van de wet op de hypotheken van 16 december 1851 (onclerscheidenlijk gewijzigd
door artikel -1, van de wet van 8 juli 1924
en artikel 1 van de wet van 10 october
1913), doordat, hct hof van beroep kennis
te nemcn heb bend van een vordering· tot
nietigverklaring welke door aanleggers gericht werd tegen de a uthentieke akte van
17 jnni 1054, waarbij de verkoop ten behoeve van de echtgenoten Brugge van de
door aanleggers bewoon<le en gedreven
hofstede vastgesteld was, en hoewel bedoeldc vordering onder meer ertoc strekte
de gevolgen te beletten van een opzegging
cUe 011 7 september 1JJ54 t1oor de nieuwe
kopers van de hofstede aan aanleggers
betekend was geworden, het bestreden arrest, - ofschoon impliciet de werkelijkheid aannemend van het door aanleggers
tot staving van hun vordering tot nietigYerklaring ingerocpen feit, namelijk de
yalsheid cUe de Yolmacht aankleeft krachtens welke notaris Demeester, beweerd
lasthebber van de verkoners, de litigieuze
yerkoop toegestaan had, alsmede de juridische gevolgtrekkingen die aanleggers
(1) Verbr., 8 april 1957 (A1·r. Verb1·., 1957,
blz. 670).

daaruit wilden afieiden ten aanzien Yan
de nietigheid yan de akte van Yerkoop
zelf, niet aileen als inst?"Umenfttm doch
ook als neuotitHn aangezien de belanghebbenden de Poncins, yerkopers, cc noch aanwezig, noch geldig Yertegenwoordigd waren bij de verkoop ll, ondanks deze
Yaststellingen meergemelde vordering tot
nietigverklaring niet ontvankelijk verklaard heeft bij gebrek aan belang Yoor
aanlegster, en, om aldus te beslissen, hierop steunt dat cc ... daar de belanghebbenden de Poncins niet opgehouden hebben
het bestaan Yan de lastgeyingen opgedragen zowel aan Mortier als aan Demeester
te erkennen en deze lastgevingen zelfs bekrachtigd hebben door zonder het minste
voorbehoud de yerkoopprijs te ontvangen,
de belanghebbenden de Loingeville die generlei vorderingsrecht jegens hun gewezen
eigenaars hebben ... , niet ontvankelijk zouden wezen om zich te yerzetten tegen het
verlijden van een nieuwe akte van verkoop tegen dezelfde voorwaarden als de
betwiste akte ll, dan wanneer, aangenomen zelfs dat na de vaststelling door de
rechter Yan de nietigheid van de authentieke akte van verkoop van 17 juni 1954,
de echtgenoten Brugge eyentueel van de
yerkopers het verlijden zouden kunnen
verkrijgen van een nieuwe akte van verkoop die geheel aan de eerste gelijk zou
wezen, er desniettemin blijft dat, zolang
die nieuwe akte niet zal zijn yerleden of
aan de formaliteit yan de overschrijving
niet zal zijn onderworven, de eventuele
kovers zich jegens aanleggers niet op hun
beweerd recht Yan eigendom zullen kunnen beroepen, waaruit in ieder geval dit
geyolg· voortvloeit dat ten opzichte Yan
aanleggers als nietig client te worden beschouwd de hun op 7 noyember 1954 genotificeerde opzegging, wijl gedaan door
iemand cUe, alstoen, niet de hoedanigheid
nm eigenaar had, welke omstandigheid
op zichzelf naar recht de vordering van
aanleggers tot het uitspreken yan de yernietiging van voormelde akte van 17 juni
1H54 rechtvaardigcle :
Overwegcnde dat de vordering, zoals zij
thans v66r het hof hangend is, ertoe
strekt te doen zeggen dat de echtgenoten
Brugge-Oourrier, die beweren kopers te
zijn van het onroerend goed dat aanleggers Loin:geville in huur hadden, de eigcnclom van clat goed niet hebben kunnen Yerkrijgen wegens de onregelmatigheid van
de volmacht welke in schijn door de verkopers de Poncins verleend werd aan notaris Demeester cUe zich bij de akte van
aankoop aanbood als de lasthebber yan
cUe verkopers krachtens een authentieke
volmacht; dat volgens de stelling van de
echtgenoten Loingeyille, voormelde yolmacht onregelmatig was claar notaris Oornille die ze opgemankt had yalselijk Yer-

-183klaarc1 had c1at de verkopers voor hem
verschenen waren om hem de volmacht af
te leveren, ofschoon die verkopers zich erbij bepaalcl hadden de volmacht te ondertekenen en ze hem met de post terug te
zenden;
Overwegende, enerzijds, dat het verkeerd is clat het bestreclen arrest het aangevoercl feit juist bevomlen heeft; cla t ~et
bewust fcit enkel als een onclerstellmg
aanziet, waarvan het cle clraagwijclte beoordeelt voor het geval c1at ze waar mocht
blijken;
Dat het midc1el, in zover het deze onclerstelling voorstelt als een door de rechter over cle groncl uitclrukkelijk of impliciet geconstateerd feit, feitelijke grandslag mist;
Overwegende, anderzijds, dat de rechter
over de grond erop wijst da t de verkopers
de Poncins op zekere wijze de hoedanigheid van lasthebber van notaris Demeester aangenomen hebben bij het verlijden
van de akte van verkoop ;
Dat hij tevens releveert dat de verkopers de door hun lasthebber Demeester
gesloten verrichting bekrachtigd hebben,
inzonclerheid door de tussen de koners en
hun evengemelde lasthebber overeengekomen prijs te ontvangen;
Overwegende clat, voor de geldigheid
en de tegenwerpbaarheid aan de huurder
van de tussen de kopers en Demeester,
als lasthebber van de verkoners, overeengekomen verkoop, niet vereist was dat
aan deze verkoop de aflevering van een
volmacht bij authentieke akte en de openbaarheid van clie volmacht voorafgegaan
·was;

Dat het volstond dat de lasthebber op
gclclige vvijze die hoedanigheid beza t_, al
bleek zij nit een onderhanclse lastgevmg;
Overwegencle clat nit het feit dat die
lastgeving bestond en llaar cle verricht~ng
bovemlien door de lastg·evers bekrachbgd
is geworden, valt af te leiclen clat de verkoop voltrokken was bij het verlijden van
de akte van 17 juni 1954 tussen de verkopers en de kopers en dat t~ezen, zelfs ~~j
gebreke van een regelmabge overschnJving, de genoegzame titel .haclclen om een
eincle te maken aan de mt het huurcontract ontstane betrekkingen en clat mitsclien de door hen geclane opzegging gelclig
\VUS;

Da t het miclllel niet kan ingewilligcl
wortlen;
Om clie reclenen, verwerpt de voorzie(1) Raadpl. verbr ., 4 december 1952 (A,'1'.
Yerbr., 1953, blz. 193); 10 juni 1954 (ibi,z.,
1954, blz. 650); 12 januari 1956 (1.b1d., 1956,
biz. 360); 12 juli 1957 (Bull. en PASIC., 1957,
I, 1363) en de noot 1.

ning; veroorcleelt aanleggers tot de kofSten.
1 6 kamer. ~ Voorwaarnemencl
H. Pil·et. Delange, aclHH. Simont,
Demeur, Van Ryn en Pirson.
30 october 1958. -

zitte·r, H. Bareel, raaclsheer
voorzitter. - JTersla.ggever,
Geli,ilcluidende concl1tsie, H.
vocaat-generaal. - Pleiters,

1"

KAMER.-

31 october 1953

1° MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
HUISELI.JKE DIENST BEDOEI.D BI.J ARTIKEI. 2 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 28 DECEMBER
1944. - ARBEIDER TEN DIENSTE VAN EEN NATUURLl.JI{E PERSOON. BEGRIP VAN DE HUISELIJKE DIENST.

2o MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID.
~

HUISELIJKic DIENST BEDOELD BIJ ARTI2 VAN Dl~ llESLUIT\VET VAN 23 DECE1rBER
1944. - ARBEIDER TEN DIENSTE VAN EEN
RECHTSPERSOON.
BEGRIP VAN DE HUISELIJKE DIENS'l'.
KEL

1o De arlJeicle·r ten cl'ienste van een na-

zo

t·nn'l'lijlce persoon ·is gelJomlen floor een
contnwt vnn h·wi seUj lee cUenst, in rle
zin van a.1·tUce/. 2 va.n cle besl·witwet vnn
28 clece·mber 1944, wnnneer .e·ijn pres faties gelevenl worclen voor het hwis of
het gezin vwn cle meeste·r (1).
De M'be·icle·r ten cUenste vnn een
rechtspersoon is gebomlen cloo·r een contract van hu:isel·iilce cz.ienst, in cle zin
va.n arti kel 2 vc;n cle IJesl·witwet WLn
28 clecemlJer 194-4, ·inclien cle activUB'it
·van clie 1·echtspe·rsoon een winstgevencl
cloel u:itsl·wit en cle prestnties ctlleenH:iJ,;
rJelwvenl wonlen voo1· het gema.k van
cle persoon cler orgnnen van de 1'echtspersoon en voo1' het onclerhoucl, te cUen
eincle, va.n cle zetel van voonwenule
rechtspe·rsoon (2).
(OR.DE DEH GENEESHEREN, T. RI.TKSDIENST
VOOR :WIAATSCHAPPELlJKE ZEKERHEID.)
AR.RE3T.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 13 maart 1957 gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in hager beroep nitspraak doende ;
(2) Raadpl. DuRAND en JAussAun, Trait(; [/u
droit clu travail, bel. I, nrs 188 en 189; VAN
GoETHEM en GEYSEN, D1·oit d1• travail, 1950,
blz. 206, en DTDit de Ia secuTite sociale, 1955,
biz. 49; NovELLES, Droit .wchtl, bd. I, « Les
contrats de travail», nr 330.

-184Overwegende dat nit de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de door verweercler, Rijksclienst voor
maatschappelijke zekerheicl, ingestelde
vordering tot betaling strekt van de bijclragen clie door de aanlegster, Orde der
.geneesheren, nit hoofde van het tewerkstellen van een portierster verschulcligcl
zouden zijn;
Dat de verweercler staande houclt clat
cleze portierster niet de hoeclanigheid
heeft van verhuurster van huisclijke
diensten, doch van arbeidster en dat de
bijdragen bijgevolg berekencl dienen te
woi'clen volgens het ten opzichte van de
arbeiders gevestigcl stelsel;
Overwegendc dat het bestreden vonnis
die stelling aangenornen heeft;
Over het middel, afgeleid nit de schencling van de artikelen 97 van de Gronclwet, 2 van de besluitwet van 28 december
1944 betrefi'ende de maatschappelijke zekerheid cler arbeidcrs, en voor zoveel als
nodig, 1 en 26 van cle wet van 21 mei
1955 betrefi'encle het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, cloordat het bestreden arrest, in aanmerking nemend
« clat ge'intimeercle een rechtspersoon is>>,
geoordeelcl heeft dat « haar onroerencl
goed burelen en vergaderingszalen bevat
en klaarblijkelijk niet als een private woning· kan aang·ezien worden, claar de natuurlijke personen aileen een gezin hebben >> en clat cc het inderdaacl, niet de soort
van arbeid is die het statuut van cle beclienden kcnschetst, doch wel de betrekking onder de clienaars en een of verscheidene personen die hun cliensten voor
hun persoon, hun huis of hun gezin aannemen >> om ten slotte te beslissen cc clat
dus beschouwd moet worden clat cle portierster van gci:ntimeerde met haar door
een arbeiclscontract gebonden is >> ; clan
wanneer, om de juiste aard vast te stellen van het contract dat gesloten was
tussen aanlegstcr en de persoon die in
lutar onroerend goed de functies van portierster uitoefent, de rechter over de
groncl zonder dubbelzinnigheid, uitsluitend de aarcl in aanmerking moest nemen
van het werk dat verricht was door de
aangestelde voor de clienst van · aanlegster, die, ten opzichte van het feit dat
de portierster van aanlegger werkelijk
voor de dienst van lmar huis tewcrkg·esteld was, niet kon beslissen, zoncler de
hiervoren aangeduicle wetsbepalingen te
schenden, dat deze portierster met haar
door cc een arbeidscontract >> gebonclen
V\TUS :

Voor zoveel het middel op de schencling
steunt van andere wetsbepalingen clan
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat, wanneer een arbeider
ten dienste staat van een natuurlijke ver-

soon, er aanleicling bestaat, ten eincle vast
te stellen of hij verlmurder van huiselijke cliensten of arbeidcr is, na te gaan
of hij al clan niet zijn prestaties voor
het lmis of het gezin van cle meester
levert;
Overwegende clat, wanneer, zoals in
onderhavig geval, cle meester een rechtspersoon is, wiens activiteit een winstgevend doel uitsluit, cle arbeicler de hoedanigheid heeft van verhuurder van
lmiselijke diensten wanneer hij zijn prestaties lcvcrt voor het gemak van de persoon cler organen van de rechtspersoon
en voor het onderhoucl te clien eincle van
de zetel van voornoerncle rechtspersoon;
Overwegende clat de bestreden beslissing, wanneer ze aan aanlegsters portierster de hoedanigheid van arbcidster toekent om reden dat een rechtspersoon geen
gczin heeft, artikel 2 van de besluitwet
van 28 december 1944, in het middel aangeduid, geschonden heeft;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis ; beveelt cla t melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op
cle kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt de verweercler tot de kosten;
verwijst de zaak naar cle rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel, in huger beroep
zetelencle.
31 october 1958. - 1• kamer. - VooTzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. VeTslaggeve1·, H. Piret. - GeUjkl7ddende
conclusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-gencraal.
Pleitm·s,
HH. Van Ryn en Van Leynseele.
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KAMER.-

31 october 1958

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.- CoRRECTIONELE- EN POLITIEZAKEN. - 0PENDAARHEID EN :M:ONDELING KARAKTER VAN RET ON-

DERZOlcK. - BEGRIP, - BEWIJSELEC.IENTEN,
2° BEWI.JS.- STRAFZAKEN.- GEVAL WAAR
DE WET GEEN DIJZONDER DEWI.JSMIDDEL OPLEGT. - :JVIACHT VAN DE RECHTER,
3° SCHIP-SCHEJDPVAART. - ALGEMEEN
REGLEMENT VAN DE BEYAARBARE WArrERWEGEN
VAN Hlcl' RI,JK. - 0NTMOETING VAN TWEE

\'AARTUIGEN IN EEN NAUWE DOORTOCHT. GEVAAR VAN AAN\'ARING. - VIGRPLICHTINGEN
VAN RET VOOR STROOM VAREND VAARTUIG.
1° De openbcutThe-icl en het moncleUng
karakte'l' van het oncle1·zoek v6M ae
corTect-ionele et pol-it'ierechtbanken bestawn 'in cle vm·pUchtlng het pu,bliek toe
te laten in het lol~:aal waa1' het oncleTzoek van de za.a.lc oesclz;ieclt en het
oncle'i'Zoek monclelh1[! te cloen met naleving van ile vormen bij cwUkelen 153

-185en 190 vnn het Wetboelc von strafvo!·dering bepaald. Dle regels ve1·zetten
zich n,iet hiertegen dat de 1'echte1' zijn
besUssing enlcel op de gesclwiften von
de zaak ste~tnt, zonder tot het ve1·hoor
von getttigen te1· te1·echtzitting over te
gaan (1).
2° In strafzalcen, wanneer de wet geen
bijzonder betvijsmidclel oplegt, beoordeelt de 1·echte1· over cle gmnd soeve1'ein, in geweten, de bewijselementen d'ie
hem ondenom·pen wonlen en besUst
overeenlcomsUg zijn 01Jert,ll'iging (2).
3° .dJ moet ·in beginsel, wannee1· in een
vaarwctte1· altvaar stroorn lootJt, vaorWigen elkander bij een engte, b1'u,,q,
aanlegplaats of bocht ontmoeten, waarvan of wowrbij de aoo1·tocht zo nwuw is
dot het tegeUjlcerUjd doorvaren gevao1·
zan opleve'l·en, het tegen st!'OO'In varena
voert,lliig zich gownae ho'l/,den, totdat het
voor st'I'001n vo1·e1ul vaa1·t1tig ae engte,
br11,g of bocht is doorgeva1·en, ofwel de
aonlegplaots is voo!'b'ijgevoren, lean de
!'echte'/' OVe1· cle groncl 1.Dettelijlc beslissen clot wegens een gevaar von oanvo1'ing het voor stroon~ vo1·e1ul voa1·tttig
cl'iende stU te h01tden (3). (Gewijzigll

koninklijk besluit van 15 october 1935
houdende algemeen reglement betreffende de bevaarbare waterwegen van
bet Rijk, art. 16, lid 14, en 17, lid 10.)
('I'I:ArMERMANS EN :MA1\IPAEYE; EN DIENST DER·
SCHEEPYAART T. ,JANSSEN, TIMUERMANS, MAMPAEYE EN BUYSSE.)

ARREST.

IIE'l' IIOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 4 februari 1958 in boger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Tongeren ;
A. Over de voorziening van Timmermans :
Over het micldel, afgeleill nit de scherrcling van de artikelen 16, lid 14, 17, lid 10,
en 91, 2° en 3° van hot koninklijk besluit
van 15 october 1935 houdende reglement
betreffende de politie en de scheepvaart
der bevaarbare waterwegen onder beheer
van de Staat, 97 van de Grondwet en
uit de schencling van de rechten van de
verclediging, cloordat het bestreden vonnis
beslist dat de eerste rechter ten onrechte
verldaarde dat lid 10 van artikel 17 van
toepassing was en het voor stroom varend
(1) Verbr., 18 februari 1957 (A1'1'. T'e1·b,r.,
1957, biz. 488).
(2) Verbr., 27 mei 1957 (Bull. en PAsrc., 1957,
I, 1162) ; 29 september 1958, supra, biz. 88.
(3) V ergel. koninklijk besluit van 16 october

vaartuig Lily voorrang had, dat de bepalingen van artikel 16, voorlaatste alinea, uit het oog werclen verloren en dat
de rechtbank de zienswijze van de cleskunclige deelt volgens wellre het geladen
motorschip L-ily door aanlegger bestuurd
de voorrang moest verlenen aan het ledig
motorschip Pa'/'tout door verweerder .Jansen bestuurd, dan wanneer, eerste onderdeel, een inbreuk op artikel 16, lid 14,
aanlegger niet ten laste gelegd was en
deze niet in de gelegenheid was zich daaromtrent te vercledigen, dan wanneer,
tweede onclerdeel, de eerste rechter de
vomTang van het schip L-ily op grond van
artikel 17, lid 10, aangenomen had, na de
besluiten van de deskundige afgewezen te
hebben op grond van de overweging dat
er geen onpartijdige getuigen van de
aanvaring zijn, en dat de deskundige
enkel steunt op de verklaringen van de
betichten en op de schets door de wachter van de Dienst der scheepvaart opgemaakt :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden vonnis
de strafrechterlijke veroordeling van aanlegger steunt, niet op artikel 16, lid 14,
doch op artikel 91, van het reglement
van 15 october 1935; dat clit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede onclerdcel :
Overwegencle dat, in de maat door de
hogere beroepen bepaalcl, de strafvervolging tot de kennis van de rechter in hoger bcroep behoort en clat deze de feiten
soeverein beoordeelt zonder door de overwegingen van de eerste rechter gebonden
te zijn; dat aanlegger dus te vergeefs de
beoordeling van de eerste rechter tegenover tie beoordeling van de rechter in hoger beroep stelt;
Dat dit ondenleel van 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;
B. Over de voorziening van de bui'gerlijk verantwoordelijke partij Dme L. Mampaeye en Ludovicus JYiampaeye :
Overwegende dat nit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partij tegen welke zij gericht is; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is ;
0. Over de voorziening van de burgerlijke partij, Dienst der scheepvaart :
1953 betreffende de regels tot het voorkomen
van aanvaringen ter zee, regel 27; Repert.
pmt. dr. belge, v 0 Navi1·e-Navirfation, nrs 1593
en volgende.
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I. In zover cle voorziening gericht is
tegcn lle beslissing over de burgerlijke
vortlering door de Dienst der scheepvaart
tegen tweecle en viercle verweerclers ingesteld :
Overwegencle dat cle Dienst der scheepvanrt g·een miclclel inroept;
II. In zove1~ de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de burgerlijke
vorclering door cle Dienst cler scheepvaart
tegen eerste en der<le verweerclers ingestelcl :
Over llet tweecle mklclel, afgelekl uit de
schencling vim cle artikelen 44, 153, 154,
105, 176 van het Wetboek van strafvorclering, 16 voorlaatste lid en 17, licl 10
van llet koninklijk besluit van 15 october
19:35 lwuclemle reglement betreffencle cle
politie en cle scheepvaart cler bevaarbare
waterwegen oncler beheer van de Staat,
doorcla t cle bestrellen beslissing de toepassing van artikel 17, lid 10, van gezegcl
koninklijk besluit afwijst : n) door te
steunen op een deskundig verslag, dat in
de beteugelenlle bundel niet wor-llt overgelegcl tenzij onder de vorm van een niet
onclertekencl afscllrift voorkomencl in cle
bunclel ingecliencl door M~r 011. Boelens,
raacl~mtm van eerste betichte, verslag opgemaakt door cle heer Aspeslagh, welke
lmiten de beteugelende nanleg wercl aangesteld, buiten de nnnwezigheicl van nanlegger, en niet op cle terechtzitting werd
gehoorcl, b) door te steunen op een verklaring van de zetschipper van de LiZ!!
ann de cleskunclige, verklaring, waarvan
de werkelijkheicl en de draagwijclte van
geen andere bevincling het voorwerp llebben uitgemaakt tian het relaas vervat in
gezegcl verslag, zoncler dat de zetschipper van de JAly 6oit op de terechtzitting
gelloorcl werc1 of een verklaring zou llebben afgelegcl die weergegeven worclt in
een verslag of een proces-verbaal opgemaakt door een persoon me wettelijke
bevoegdlleid lleeft om ze te ontvangen en
ze te bevinden, en zonder clat enige getuige de eecl bepaald bij artikel 155 van
llet vVetboek van strafvonlering om over
clat punt een getuigenverklaring af te
leggen, heeft afgelegd, zoclnt de proceclm·e
alclus met nietiglleid behept is
Oyer llet eerste onclerdeel :
Overwegencle clat het afscllrift van llet
deslnmclig verslag in de bundel van cle
politierechtbank onder nummer 24b voorkomt en geinventorieercl is als stuk neergelegd door l\'Jier Boelens; clat noch uit cle
procedurestukken in eersten aanleg noch
nit cleze in hog·er beroep blijkt cla t aanlegger zicll ooit tegen het voegen van dat
stuk bij de bunclel verzet lleeft; clat hij
ook van dat stuk inzage lleeft kunnen
nemen;

Overwegencle {]at het omlerzoek openbaar is en dat de debatten moncleling
zijn wanneer nan de verplichting volllnan
is eenscleels, llet publiek toe te laten in
het lokaal waar het onclerzoek van de
zaalr geschieclt, amlerdeels llet onclerzoc'k
moncleling te cloen met naleving van de
vormen l.Jij artikel 190 van llet Wetboek
van strafvonlering bepaalll; dat de omstam1igheic1 ·dat de rechter over de groncl
het eveng·emelcl en regelmatig neergelegcl
stuk in aanmerking heeft genomen zoncler
betrekking is met llie verplichting ;
Dat clit onclenleel van llet mWclel naar
recllt faalt;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegencle clat llet vonnis cle bij artikel 17, tiende lid, van llet koninklijk
besluit van 15 october 1935 in het voordeel van llet voor stroom varencl vnartuig bepaalcle voorrang van de hand gewezen heeft, op g-roncl van het voorlaatste
licl van artikel 16 wnarvnn de toepassing
afgeleicl wercl uit een verklaring door de
zetschipper van het voor stroom vareucl
vaartuig Lily aan de deskunclige afgelegcl;
Overwegende dat in Rtrafzaken, wanneer de wet geen bijzoncler bewijsmicldel
oplegt, de rechter over de grond de bestamlclelen waarop llij zijn overtuiging
steunt soevereiu beoorcleelt ;
Dat hij ten deze vermocht de verklaring
in acht te nemeu door Timmermans, zetschipper van de Lily afgelegcl aan de op
minnelijk akkoord van de eigenaars van
beide schepen aangestelcle cleskum1ige,
dan wanneer de tekst van llet cleskundig
verslag regelmatig overgelegd was, zoals
blijkt uit llet antwoorcl op llet eerste onclercleel;
Dat het tweecle onclenleel niet kan nangenomen worclen;
Over llet eerste en llet derlle miclclel,
afgeleid, llet eerste, uit de schending van
artikel 17, lid 10 van bet koninklijk besluit van 15 october 1H3i:J houclencle llet
reglement betreffemle de politie en de
scheepvaart cler bevaarbare waterwegen
omler beheer van lle Staat, lloonlat cle bestreclen beslissing cle cloortochtsvoorrang
toekent ann llet motorschip Part011t bestuurcl door Janssen omclat het motorscllip Lily - bestuunl door Timmermans
- later nan {le vijftig meter-pnal bovenwaarts de brug gekomen was dan de
Pcwto,ut nan de vijftig meter-vaal benedenwaarts de brng, clan wanneer die nldm:
gemotiveerde voon·tmg wettelijk onbestaancle is, clanr « wanneer vaartnigen
elkancler in een vanrwater alwnar stroom
loopt bij een brug ontmoeten, waarbij de
doortocllt zo nauw is clnt llet tegelijkertijcl doorvaren gevanr zon opleveren, het
tegen cle stroom varencl vaartuig zich
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stroom varencl vaartuig de brug is doorgevaren Jl, zodat in dit geval de P(trto1tt
(Janssen), die tegen de stroom voer haar
vaart moest stilleggen en de voorrang
moest laten aan de LUy (Timmermans)
zoals het vonnis waartegen beroep beslist had : het derde, uit de schending van
de artikelen 16, voorlaatste alinea, en 17,
alinea 10 van het koninklijk besluit van
15 october 1935 houdende reglement betreffende de politic en de scheepvaart der
bevaarbare waterwegen onder beheer van
de Staat, en van artikel 97 van de Grandwet, doordat het bestreden vonnis om de
toepassing van artikel 17, lid 10, af te
wijzen inroept « dat in C(t81t de zetschipper van de Lily, volgens zijn eigen verklaring aan de deskundige, verklaarde dat
gekomen op 150 meter bovenwaarts de
brug hij de Pa1·to1tt opmerkte en zag dat
deze aflagerde naar bakboord om reden
van de wind; dat in die omstancligheden,
gezien de Parto1tt moeilijkheden ondervond door de stijve bries, de LUy als verplichting had : 1 o seinen te geven, wat
hij deed; 2° zo cleze seinen niet gehoorcl
werden, gelet op de bocht in het kanaal,
en de P(trtou,t doorvaarde, zijn seinen te
herhalen en in alle geval zijn vaart in
te houden omdat er gevaar van aanvaring
bestond; dat llij in huiclig geval doorgnng
moest verlenen, cla t de deskunclige terech t
besluit dat de «Lily vermetele mano:mvres uitvoerde ll zoncler te bevinden in
feite dat de Partont in de onmogelijkheicl
verkeerde stil te homlen of geseincl had
da t zij niet meester was van haar manrnuvre, clan wanneer artikel 17, lid 10,
uitdrukkelijk bepaalt welk vaartuig moet
stilhouclen, te weten clatgene clat tegen
stroom vaart, in ons geval de Pa1·to,nt bestuurd door Janssen, en clan wanneer artikel 16, voorlaatste alinea, dat de gevallen bepaalt, waar de gevaren er toe dwingen af te wijken van de voorgeschreven
regels, het niet kan hulen tegen de voorrang bepaald bij artikel 17, lid 10, claar
cUt bepaalt, wanneer er een gevaar client
vermeden door micldel van het stilhouclen
van een der vaartuigen, welk verplichtencl
client stil te houden, zoclat de bestreden
beslissing tegelijkertijd de twee bovengezegde bepalingen schendt, wanneer zij
bevindt dat bet gevaar bestond en dat
de Pn1·to1tt doorvaarcle, hetgeen rechtens
een overtrecling vormde, en zij nochtans
Janssens vrijspreekt en hemniet aansprakelijk verklaart voor de schade, om claarentegen Tilllll1ermans, op de boot Lily
te veroorclelen, in weerwil van de cloorvaartsvoorrang die hij genoot :
Overwegencle dat artikel 17, lid 10,
voortkomende in de afdeling II van het
hoofdstuk II van het reglement van 15 october 1935 bepaalt dat << indien vaartuigen

elkander in een vaarwater, alwaar stroom
loopt, bij een engte, brug aanlegplaats of
bocht ontmoeten, waarvan of waarbij de
cloortocht zo nauw is dat het tegelijkertijcl doorvaren gevaar zou opleveren, moet
een tegen stroom varend vaartuig zich
gaande houden, totdat de voor stroom varende vaartuigen de engte, brug of bocht
zijn cloorgevaren, ofwel de aanlegplaats
zijn voorbijgevaren Jl;
Overwegende dat artikcl 16, lid 14, echter een mogelijke afwijking van voorgnande regel stelt, door te bepalen dat
« bij het nakomen en uitleggen van de
voorschriften nit afdeling II van hoofclstuk II men rekening moet houden met
al de gevaren van scheepvaart en aanvaring, alsmede met de bijzondere omstancligheden die, ter voorkoming van onmiddellijk gevaar, een afwijking van bedoelde
bepalingen nooclzakelijk kum1en maken JJ ;
Overwegende dat de in het clercle micldel
overgenomen overwegingen van het bestreclen vonnis bij toepassing van artikel 16,
lid 14, de afwijking van de door artikel 17, lid 10, gestelde regel wettelijk
rechtvaardigen;
Overwegencle, anderdeels, clat de in bet
eerste middel overgenomen overwegingen
van het bestreden vonnis als overtollig
voorkomen ·
Dat derh;tlve het eerste middelniet ontvankelijk is en het dercle middel niet kan
aangenomen worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt Timmermans en de
burgerlijke verantwoorclelijke partijen
Mampaeye tot de helft cler kosten en de
Dienst der scheepvaart tot de andere
helft.
31 october 1958. - 28 kame1-; - Voorz-itter, H. de Clippele, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Neveu. - GeUj7cl1tidende concl1tsie, H. De-

pelchin, aclvocaat-generaal.
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VERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN
HE'J' RECH1' TE BESTUREN.- ARREST DEVERVALLENVERKLARING UITSPREKENDE VAN HE1'
RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN GEDURENDE
EEN JAAR. ARREST GEEN VAN DE OMSl'ANDlGHEDEN VASTSTELLENDE DIE DE RECHTER
TOELATEN EEN VERVALLENVERKLARING VAN EEN
DUUR LANGER DAN ZES :I,IAANDEN UIT TE SPREKEN. 0NWETTIGHEID.

Js n'iet wettig gerechtvaanlir;rl het wrrest
clnt cle vervctllenver7Gla1'ing vnn het
recht een voertu'i!J te bestll'ren gecl,nrende een jcta·r ,nitspreelct, zoncler een
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van cle omstancUghe£len vast te stellen
£lie de 1·echte1· toelaten een ve1·vallenve·rkla1·ing van een £ltW1' Zanger clan zes
mannclen ttit te szJreken. (Wet van
1 augustus 1899, art. 2 en 3 gewijzigd
door de wet van 1 augustus 1924.)

(THIELEMANS.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 maart 1958 gewezen door. het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel van ambtswege, afgeleid uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 60 van het Strafwetboek, 2 en 3 van cle wet van 1 augustus
1924, doordat het bestreden arrest, dat
aanlegger tot twee straffen, ieder van
8 dagen gevangenis en 200 frank geldboete
(vermeerderd met 190 opdeciemen) veroordeeld heeft wegens, enerzijds, onvrijwillige letselen en inbreuk op de vVegcode,
nit een zelfde feit voortvloeiend, en wegens, anderzijds, vlnchtmisdrijf, daarenboven veroordee l<le >ervallen yerklaard
heeft van het recht een voertuig te besturen ge<lurende een termijn van een jaar
zonder te bepalen tot bestraffing· yan welk
feit het die Yeroordeling uitgesproken
heeft, dan wanneer de wet de rechter niet
toeliet, in de door hem vastgestelde omstanc1igheden, een veryallenverklaring van
een duur langer clan zes maanclen nit te
spreken lletzij wegens het eerste feit, hetzij wegens het tweecle, hetzij vvegens beide
strafbare feiten :
Overwcgemle dat hct bestreden arrest
aanlegger vcroordeeld heeft tot twee straffen, ieder van 8 dagen gevangenis en
200 frank geldboete, met 1HO opdeciemen
vermeerdenl, wegens, enerzijds, onvrijwilligc letselen en inbreuk op de vVegco<le
nit een zelfcle feit voortvloeiend en wegens, anderzij<ls, vlnchtmisdrijf, en llaarenboven veroordeelde vervallen verklaanl
lleeft van het recht een voertnig te bestnren gedurende een termijn van een jaar,
<lit zonder te bepalen wegens hetwelk van
de ten laste van aanlegger bewezen verkla:ude feiten, die vervallenverklaring
nitgesproken wenl;
Overwegende dat, noch nit hoofde >an
het eerste van clie feitcn, noch nit hoofde
van het tweede, noch overigens nit hoofde
>an llet ene en llet andere, de rechter, gelet op de feitelijke omstancligheden die
hij vaststelt, een vervallenverklaring van
een dunr langer dan zes maanden mocht
nitspreken, hetzij bij toepassing van artikel 2 van de wet van 1 augustus 1924,
hetzij bij toepassing· van artikel 3 van dezelfde wet, hetzij nog bij toepassing van
clie beide wetsbepalingen en van artikel 60
Yan het Strafwetboek;

Overwegende dat de vervallenverklaring
een bestanddeel van de hoofdstraf uitmaakt; dat, bijgevolg, vermits het arrest
niet benaalt of de vervallenverklaring al
dan niet uitsluitend wegens een der feiten
werd uitgesproken, alhoewel ze, krachtens
de wet, uit hoofde zowel yan het ene als
van het andere mag nitgesnroken worden
de onwettelijkheid noodzakelijk de gehele
beslissing· aantast;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beyeelt dat van onderhavig
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de Staat de kosten ten laste; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

31 october 1958. - 26 kamer. - V001'z·itter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggwve·r, H. van
Beirs. ~ GeUjlcltd!lencle conol·usie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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1° HOGER DEROEP. ~ STRAFZAICEN.
VONNIS VAN DE CORREO'l'IONELE RECHTBANIC
DAT

EEN

ENKELE STRAF 'VICGENS '!'WEE INBREU-

ICEN UITSPREEK'l'. -

ARREST DA1' SLECH'l'S

f~EN VAN DIE INBREUKEN \VEERHOUDT. -

BE-

IIOUD VAN DE STRAF DOOR DE EERS'l'Jc RECH'l'ER
UITGESPROICEN. - EEN?ARIGHEID NlET VEREIS'f.
2° VOORZIENING IN VERBREKING.TERMIJN. STRAFZAKEN. - BESLISSINU
OVER DE BURGERLIJKlc VORDERING. - GEEN
GESCHIL OVER DE BEVOEGDHEID. - ARREST
DA'r EEN DEFINITIEF VAS'l'l1ESTELDE SOM TOEKENT VOOR EEN BESTANDDEEL VAN DE SCHADE
ENJ YOOU. HET OVERHHGJ EEN PROVISIE TOEKENT

EN EEN DESKUNDIG ONDERZOEK BEVEELT. VOORZIENING BEPERIC'f T01' HET DlSPOSI'l'IEF
DAT DE DEFINITIEF VASTGESTELDE SO:WI TOEKENT. - VODRZIENING NIEI'l'EMIN ONON'l'VANKELIJK.
3° VOORZIENING IN VERDREKING.VORl\£. - STRAFZAICEN. - VODRZIENING VAN
DE BURGERLIJK VERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
- J\iEMORIE 1'ER GRIFFIE VAN Hll'l' HOF NEERGELEGD. - NODDZAKEI,IJKHEID VAN DE TUSSENICOMST VAN EEN ADVOOAAT BIJ HE'l' HOF.
4° VOORZIENING IN VERBREKING. VORM. - STRAFZAKEN. ~ VDORZIENING VAN
DE BURGERLIJK YERANTWOORDELIJKE PARTIJ.
- VOORZIENING AAN DE VERWEERDIDR NlET
BE'l'EKEND. - VERWEERDER DIE EEN MEMORIE
NEERLEGT ALS ANTWODRD OP DE l\IEMORIE VAN
AANLEGGER. - VOORZIENING NlE'l''l'EMIN ONONTYAN.KELIJK.
1. 0 1Vnnnee'/· nan lwt hot vwn beroep ae
kenn·isneming opged·ragen wonlt van een
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inMeulcen tt'itS1J'/'eelct en wanneer clit
hoj, slechts een van tUe ·inb1'ettlcen
weerlw1ulencle, n·iettem,in cle door de
ee1·ste 1·echter tt'itgesp1'olcen straj behotult, moet zijn besUsS'ing niet met
eenpariglwicl van stemmen genomen
worclen (1). (Wet van 4 september 1891,

art. 2.)
2° Is niet ontvanlceUjlc v66r cle tlefi.n'itieve
beslissing cle voor.zieniu g bepe·rlct tot
het clisposiUej van een nrrest dat, zonder gewe.zen te zi.jn over een geschil
o·ve1· cle bevoegdlwicl, actn de lmrgerlijlce
pcM·f'ij een clefiniUej vnstgestehle sam
toekent voo1· een bestanclcleel van cle
schncle tenvijl, voo1· een wncler bestnncldeel vnn cUe schn1le, het ct1Test zich e1·
toe beperlct een provis,ionele ve1·goecling
toe te lcennen en een cleslcuncUg oncle'l'zoelc te be·velen (2).
3° Is niet ontvnnlcelijk de 11W?1W1'ie vnn
de burgerl'ijlc venmtwoo·rcleUjke pnrt'ij,
aanleyste·J' in cnssnf'ie, te·r grijfie van het
hoj nee1·gelegd zonde1· tttssenkomst vnn
een advocant b'ij cUt hoj (3).
4° De voorziening cloor cle btl.rgerUjk
vemntwoorclez.ijke parf'ij ·ingestelcl is
·rb'iet ontvnnlcez.ijk zo het ·wit cle stttlclcen
wnarop het hoj ve1·mng ncht te slaan
11iet bl-ijt dnt zij cum cle pnrUj 1VCICI'I'tegen zij ge;·icht is betelcencl wenl (4).
Dit ·is waa1· zelfs zo deze partij een
memo1'ie neergelegcl heejt als nntwoorcl
op de memo1·ie van cle b·urge·rz.ijlc vemntwoonlelijlce pnrUj, nnnlegste•r (5).
(VAN QUAETHEM EN FILLIERS,
T. N. Y. ((LA ROYALE BELGE ll EN YERGUCHTEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1958 gewezen door het Hof
van beroep te Gent ;
I. Wat betreft de voorziening van Van
Quaethem, verdachte :
A. In zover ue voorziening gericht is tegen de beslissing over de publieke vordering :
Owr het tweede micltlel, afgeleiU uit de
scl1em1ing van nrtikel 2 van de wet van
4 september 1891, doordat het bestreden
(1) Verbr., 2 december 1957 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 349).
(2) Verbr., 30 april 1956 (Bull. en PASIC.,
1956, I, 913); 17 juni 1957 (Arr. Yerbr., 1957,
biz. 876).
(3) Verbr., 9 juni 1958 (Arr. Yerbr., 1958,
biz. 813).
(4). Vaste rechtspraak. Zie onder meer verbr.,
14· october 1957 (Bull. en PAsrc., 1958, I, 129).

arrest de straf lastens eiser heeft verzwaanl wanneer het voor feit A aileen
dezelfde straf heeft toegepast als de eerste rechter voor feiten A en B, zonder
vast te stellen dat er eenparigheid van
stemmen was om deze beslissing te nemen:
Overwegende dat de eerste rechter beslist heeft dat de ten laste van aanlegger
gelegde feiten bewezen zijn en de telastlegging B, zijnue een inbreuk op artikel 17 van het koninklijk besluit van
8 april 1954, een bestanddeel uitmaakt
van de telastlegging A, zijm1e ecn inbrenk op de artikelen 418 en 420 van het
Wetboek van strafrecht, en hij c1ienvolgens slecllts een straf heeft uitgesproken;
Overwegende dat door aileen het feit A
bewezen te verklaren en de door de eerste
rechter aan aanlegger wegens de samengevoegdc feiten A en B opgelegde straf
te behouuen, het hof van beroep de straf
niet heeft verzwaard en het, derhalve,
niet met eenparigheid van stemmen uitspraak moest doen;
Dat het mid del naar recht faalt;
En overwegende, voor het ovcrige, dat
ue substantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is ;
B. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen over de burgerlijke
vorueringen :
Overwegende, met betrekking tot de beslissing over de vordering van verweerster, «La Royale Beige ll, dat aanlegger
geen bijzonder mid del aanvoert;
Overwegende, met betrekking tot de beslissing over de vordering van verweerder Verguchten, uat aanlegger verklaard
heeft zicl1 te voorzien tegen al de beschikkingen van het bestreden arrest ter uitzondering van dcze waarbij aan cUe burgerlijke partij een provisionele vergoeding wen1 toegekend en een deskunclige
werd aangesteld ;
Dat daarnit volgt clat de voorziening
gericht is tegen de beslissing waarbij aan
gemelde partij een vergoeding wegens
schade aan haar rijwiel werc1 toegekend ;
Overwegende echter dat, alhoewel de
rechter aldns een van nu af vastgesteld
nadeel herstelt, zijn beslissing over de eis
van gemelae burgerlijke partij nochtans
(5) Hierover dat de betekening van de voorziening, wanneer zij vereist is in strafzaken,
een substantiele rechtsvorm is, raadpl. verbr.,
27 januari en 10 februari 1941 (Btdl. en PASIC.,
1941, I, 20 en 38) ; 5 juli 1918 (An·. Ye1'b1·.,
1948, biz. 381); 14 januari 1952 (ibhl., 1952,
biz. 240).
Verge!., in burgerlijke zaken, verbr., 7 november 1946 (A1'r. Yerbr., 1946, biz. 373).
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geen einde stelt aan Lle enigre vordering
strekkende tot herstelling van de uit het
misdrijf voortvloeincle schade; dat zijn
beslissing geen einclbeslissing is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvon1ering en, claar zij niet over een
geschil over de bevoegc1heid werd gewezen, de ertegen ing·estelc1e voorziening onontvankelijk is ;
II. Wat betreft de voorziening van Filliers, burgerlijk verantwoordclijke partij :
A. In zover de voorziening tegen het
openbaar ministerie gericht is :
Overwegen<le dat in zijn verklaring tot
verbreking aanlegger geen mic1<lel heeft
c1oen gelden; dat hij tot staving van zijn
voorziening, ter gTiffie van het hof van
beroep geen verzoekschrift neergelegc1
heeft, en clat het hof niet vermag acht t.e
slaan op de memorie welke hij aan de
griffie van het hof overgemaakt heeft zon<ler tussenkomst van een ac1vocaat bij c1it
hof;
B. In zover de voorziening tegen r1e
burgerlijke parti,ien gericht is :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt clat
de voorziening betekend wercl aan c1ie
partijen;
Overwegenc1e weliswaar clat verweerster «La Royale Belge ll een memorie neergelegc1 heeft als antwoorc1 op de memorie
van aanlegger; c1at zulks nochtans niet
doet blijken clat de substantHHe formaliteit van cle betekening van de voorziening
werd nageleefd;
Om tlie reclenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
31 october 1D58. - 2° kamer. - VoorzUte,r, II. de Clippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Verslag{feve'l·, II. Belpaire. - GeUjlclu,idenrle conclnsie, H. De-

pelchin, a<1vocaat-generaal.
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KAMER. -

GEESTRIJKE DRANKEN.- SLIJTERIJEN
VAN

GEGISTE

DRANKEl'l.

-

0NTZEGGING

VAN

RET RECHT GEGISTE DRANKEN IN RET KLEIN
'TE

VERKOPEN.

OVERSPEL. -

-

\TJDROORDELING

VVEGENH

VOORWAARDEN.

Een vemonleUng toegens overspel b'l"engt
rle ontzegg'i'i~[J 1JCtn het ?'echt gerriste
rl·mnlcen In het klein te verkoZJen slechts
merle wannee·r rle betrokkene '1Jeroorrleclcl is gmoeest tot een gelrlboete van
mee'r awn vijftig fntnlc of tot een rJeVWI{fen·isst'l'af anrle1·s 1t'itgesprolcen d.an

te vervanrJelulen titel en, ·in ge,val van
voo·l·wacwrlez.ijlce vemonleUng, wannee1·
cle vemonleUn{f ingevolge n·ie1twe veroonlelin.g « cleftnitief ll is ,qewo1Ylen.

(Wetten in zake de slijterijen van geg-iste dranken samengeorclencl op 3 april
1D53, art. 1, 3°, en 4, paragraaf 4
en 5.)
(WIENEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 april 1D58 gewezen door het
IIof van beroep te Luik ;
Over het miclclel, ambtshalve afg·eleicl
uit de schenc1ing van cle artikelen D7 van
de Gronc1wet, 1, 3°, 4, paragrafen 4 en 5,
35 en 36 van c1e bij koninklijk besluit van
3 april 1953 samengeorc1enc1e wetsbepalingen in zake cle slijterijen van gegiste c1ranken :
Overwegencle clat het arrest aanlegster
veroorcleelt wegens cc uitbating ener slijterij van gcgiste dranken in haar woonst
alhoewel haar het recht daartoe ontzegcl
is uit hoofcle van een veroorc1eling wegens
overspel te haren laste uitgesproken door
cle Correctionele Rechtbank te Hasselt op
3 maart 1D51 ll ;
Overwegencle dat, volgens artikel 4, paragraaf 4, van gemelc1e samenordening,
een veroon1eling wegens een misclri,if omschreven in hoofclstuk VIII, titel VII,
bock II, van het vVetboek van strafrecht
voor de betrokkene het verbocl gegiste
clranken in het klein te verkopen slechts
meclebrengt wanneer het gaat om een
niet voorwaarclelijke \'eroorcleling of om
een ingevolge nieuwe veroordeling clefinitief geworden voorwaarclelijkc veroorcleling;
Dat, volgens paragraaf 5 van zclfcle artikel, een veroor<1eling wegens bec1oel<1
misdrijf clat verllo<1 slechts meclellrengt
wanneer de betrokkene is veroorcleelcl tot
een gelc1boete van meer clan GO frank of
tot een gevangenisstraf anclers uitgesproken clan te vervangem1en titel;
Overwegen<le dat uit het arrest noch
uit enig stuk waarop het hof acht vermag
te slaan blijkt dat tle tegen aanlegster
uitgesproken veroordeling wegens overspel voldoet a an de bij gemelc1e paragrafen 4 en 5 gestelde vereisten om tot becloeld verbocl aanleicling te geven;
Dat al<lus de controle van het hof op de
wettelijkheic1 van de door het arrest uitgesproken veroordeling onmogelijk worclt
geinaakt;
Om die reclenen, verbreekt het bestreden
arrest; beveelt dat melding van het onclerhavig arrest zal worden gemaakt op de
kant van cle vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder tot de kosten; yer-

-191wijst de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
31 october 1958. -

2c kamer. - YoorzitH. de Olippele, raa<lsheer waarnemen<l voorzitter.
Yerslaggever,
H. Belpaire, - GeUjlvltdllencle conclt~sie,
H. Depelchin, advocaat-generaal.
ter,
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VERKEJEJR. ~ vVEGCODE VAN 8 APRIL 1\)54,
ARTIKELEN 26 EN 20-2. ARREST DAT AANNEEMT DAT EEN BESTUURDER AAN ZIJN LINKERZIJDE GENOEG RUIMTE GELATEN HEEFT OPDAT EEN ANDERE BESTUURDER GK~IAKKELI,JK
ZDU KUNNEN DOORGAAN. ARREST DA'l' NlETTEMIN BESLIS'.r DA1.' DE EERSTE BESTUURDEH
AAN ZIJN VOER.TUIG EEN SKELHEID GEGEVEN
IIEEFT DIE EEN GEVAAR. DEED ONTSTAAN O:ficf REDEN VAN HET FElT DAT \\TEGENS DE PLAATSGE-

STELDHEID HET KRUISEN OP ZEER YOORZICHTIGE WIJZE HOEFDE TE GEBEUREN. GEEN
TEGENS':J.1RIJDIGHEID.

f:Jteu11t n'iet op tegenstrijrUge moUeven het
a·n·est clctt, al neemt het a an rlctt een
best·zmnle·r awn zijn linlcerzi,jtle genoeg
ruimte gelaten heejt oprlat een wnclf3're
bestunnle·r gemrtlvlce/!ijlc ZO'If. k1rnnen
rloo·rgawn, beslist rlat ld:i awn z·ijn voe,rtu.ig een snelheicl gegeven heejt rUe een
geVlH!'i' cleecl ontstaan om ·rerlen van het
jeit clat wegons de tJlnntsgesteldhehl
hct ]CJ··uisen op zeer voorzicht1r1e w1jr,;e
hoejlle te gebeuren.
(ZWAR'l'ELE.)
ARRE.ST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de voorziening uitsluitend gericht is tegen de beslissing gewezen over de publieke vorc1ering;
Over het middel, afgcleid uit <lc schencling Yan clE~ artikelen 97 van de Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, 20-2,
en 26-1, van llet koni.nk1ijk besluit van
S april 1954 hondencle Algemeen Reglement op lle lJlJlitie van het wegverkeer,
tloonlat het bestreden arrest, alhoewel
het eiser in verbreking van cle betichting
van inbreuk op de bepalingen van artikel 20-2 vm: de Wegcode vrijspreekt, hem
toch schuld1g verklaart van de betichting
van onvrijwillige verwondingen waarvan
het het bestandcleel vinclt in een inbreuk
op de hepalingen van artikel 26-1° van de
Wegcode; dan wanneer er tegenstrijcligheid is . tussen enerzij cls de aanrij tling
welke z1ch voordeed tussen het rijwiel

der lmrgerlijke partij en de automobiel
van mellebetichte De Mey, <lie eiser moest
kruisen, aan eisers snelheicl te wijten, en
an<lerzijcls door het vrijspreken yan eiser
van de betichting 0 aan te nemen dat
eiser aan medebetichte De Mey genoeg
ruimtc had gelaten om gemakkelijk door
te gaan; en dat znlke tegenstrijl1igheic1
tussen de reclenen of tnssen de lJeschikkemle gecleelten of tussen de ene en de
ancleren gelijk staat met een gehrek aan
motivering en de rechter over de groncl
alzo te kort is gebleven aan cle verplichting zijn beslissing met reclenen te omkleden:
0>erwegenc1e clat nit de motievcn van
het bestreclen arrest blijkt dat << rckening
houdencle met cle belemmering van het
Yerkeer JJ en bepaalclelijk met de omstandigheid dat het kruisen tussen de twee
voertuigen moest geschieclen onmidclellijk nadat iecler van beide bestuurders
een stilstaand voertuig had moeten voorbijrijclen, de rcchter heeft geoonleelfl dat
het kruisen « op een zeer voorzichtige
wijze hoefde te gebeuren >> en ten laste
van aanlegger de font heeft gelegd zijn
snelheicl niet geregelcl te hebben zoals
vereist door de plaatsgesteldheicl en zodus
niet beperkt « op het ogenblik clat zijn
voertuig ter hoogte van de autobus was
en clat hij De Mey zag afkomen op de linkerzij de van de- rijbaan >> ;
Overwegemle dat gelet op het gevaar
dat volgens hem tle niet aangepaste snelheic1 deed ontstaan, en op de uitwijkende
numceuvre welke Yolgens zijn vaststellingen de uit de tegenovergestelde richting
aankomencle bestuurder uitvoer<le de
rechter heeft beslist clat be<loel<le fo~1t t1e
oorzaak was van het ongeval waarvan
een dercle weggebrniker het slachtoffer is
geweest tengevolge van die uitwijkende
manceuvre;
Overwegencle tlat het niet strijclig is
enerzijds te beslissen dat de door een bestuurcler aan zijn voertuig gegeven snelheicl overdrevcn was en een gevaar deed
ontstaan omdat cle plaatsgestelclheicl zo
>vas clat het krnisen welk onmiclclellijk
daarna plaats moest hebben « op zeer
voorzichtige wijze hoefcle te gebeuren >>
en anclerzijcls aan te nemen dat het nochtans niet bewezen is clat, bij het krnisen,
cleze bestnnrder zich plichtig heeft gemaakt aan de inbreuk op artikel 20-2
van het koninklijk besluit van 8 aprii
19~4 om aan zijn linkerzijde niet genoeg
runnte te hebben gelaten opdat de andere
bestuurcler, die ook rekening client te houden met cle plaatsgesteldheid, gemakkelijk zou kunnen doorgaan;
Dat het millclel derhalve feitelijke
grondslag mist;
En overwegemle dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven

-192rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

ze

31 october 1958. kamer. - Voo1·zUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. - V erslnggever, H. van
Beirs. - Gelijkltdclencle concl,nsie, H. Depelchin, advocaat-generaal.
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REDFJNEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN.- BURGERLIJRE VORDERING.- BE8ROTING VAN DE DOOR
EEN ONRECHTMATIGE DAAD VEROORZAAKTE
SCHADE. - 00NOLUSIES VAN DE BEKLAAGDE
DIE IGR ZICH TOE BEPERKEN DE GRAAD VAN
WIGRKONBEKWAAMHEID VAN RET SLAOH'fOFFER
TE BET,VIS'IEN EN TE VRAGEN DAT RET DOOR
HEM GEDAAN AANBOD VAN VER.GOEDING VOL-

DOENDE ZCJU VERRLAARD WORDEN. - 0NMOGELJ,TKHEID DIG SCHADE MET NAUWKEURIGHIGID T!G BEGROTEN. - VETIGOEDING DOOR DE
RECH'l'Elt ((leX AEQUO El' BONO ll YASTGEST!GLD
OP

EEN

smL -

BEDRAG

HOGER

DAN

DE

AANGEBODEN

PASSEND ANTWOORD.

De 'i'echter cUe cle onmogeli.ikheirl vnststelt met mnthe-mnt,ische nawwketririghehl cle schacle te bepalen veroorznaJct
door een onrechtmnt-ige eland, het ann
lwt slachtofjer verschuld·igd herstel ex
aequo et bono begroot en het vaststelt
OZJ een horter beclrng clan de do01· cle
belclnngcle anngeboclen veTgoecl·ing, nntwooJ·clt op pnssende wijze op de concltt,sies vwn deze lantste die e1· Z'ich toe
bepe·rlcte cle rtnuul vnn weTkonbelcwcwmheicl vwn het slachtofje1· te betwisten en
clie vroert flat het door hem ge£laan aanbocl volcloen(le ·verklannl wenl (1).

(SAUVAGE EN HOUSSA, T. BOVY.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 mei 1958 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te IJuik;
Over het middel, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
dool'(lat het bestreden vonnis geen antwoord verstrekt op de conclusies waardoor aanleggers de rechtbank verzochten
te zeggen dat een vergoeding van meer
dan 27.000 frank per invaliditeitspercentage de door de rechtbanken gewoonlijk
(1) Raadpl. verbr., 15 mei 1950 (J!rr. Ye1·br.,
1950, blz. 584).

aangenomen normen te bovcn ging, en het
door hen aan verweerster gedane aanlJOu
van een totale vergoeding van 110.000 fr.
voldoende tc verklaren :
Overwegende dat het bestreden vonnis
voor de berekening van het bedrag der
vergoecling niet van het invali<liteitspercentage van het slachtoffer uitgaat; dat
het integemleel hij verwijzing naar de redenen van de beroepen beslissing verklaart dat het ten cleze niet mogelijk is
cc de concrete vermindering van de beroepsbekwaamheid ten gevolge van het
ongeval met zekerheid te bepalen ll, noch
cc op wiskumlige en volgens Lle gewone
normen het daaruit voortvloeiend zeker
verlies te ramen ll •
Overwegende dat het bestreden vonms,
door alclus de feitelijke stellingen van
aanleggers tcgen te spreken, op hun conclnsies een passend antwoord verstrekt;
dat het, door het bedrag van de aan het
slachtoffer verschuldigde vergoeding ex
aeqno et bono op de som van 605.000 fr.
vast te stellen, beslist dat het aanbod van
aanleggers niet volcloende is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die rec1enen, verwerpt de voorziening ; yeroordeelt aanleggers tot de kosten.

3 november 1958. - 28 kamer. - YoorzitteJ·, H. Sohier, voorzitter.- Ve1·slag,qevm·, H. Vroonen. - GelijlGltticlencle oonclnsie, H. Roger .Janssens de Bisthoven
eerste aclvocaat-gE'neraal.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- AANDUIDING VAN DE TOEGEPASTE WIGTSB!GPALING!GN. - VONNIS DA'l' EEN
MISDRIJ~' VERJAARD VIGRKLAARD MAAR RET'
''rEERHOUDT ALS BES'l'ANDDEEL VAN EEN ·wAN-

BEDRIJF VAN ONVRI.JWILLIGE VERWONDINGEN.
- GEEN VERPLIOH'l'ING DE WE'l'SBEPALING DIE
DE BESTANDDELEN VAN DlT MISDRIJF UITDRUKT'
AAN TE DUIDEN.
Bi.i ontstenten·is van (le toepnssing van
een st·mf moet de 1'eohte·r cle wetsbepnUn g niet awnclwiclen eli e rle bestancldelen
van een mis(lrijf ·u1tclPnlct clat ve·rjaanr
'l.oorclt ve·rlclaanl maar tveerho·uden
wonlt a.ls tout (li'e een wanbecZ1··i.if van
onvJ"i.iwillige vcrwoncli'nrten uitmaalct.

(.T. EN A. VALTIN, T. BAJOMEE EN « UNIO:"i
NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALIS'l'ES ll.J

ARREST.
HET HOF; -

Gelet op het bestreden

-
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arrest, op 21 juni 1958 gewezen door het
'Hof van beroep te Luik ;
I. Aangaande de voorziening van Joceline Valtin, beklaagde :
a) In zover de voorziening gericht is
tegen de over de publieke vordering gewezen beslissing :
Over het tweede middel, afgeleid uit ue
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest de op
een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg
gegronde fout niet elders moeht zoeken
dan in de wet, wanneer deze uitdrukkelijk bepaalt, zoals op het stuk van verkeerszaken, welke de strafrechtelijk
strafbare inbreuken zijn :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de door Valtin begane fout
die tot het ongeval geleid heeft er in bestond de uiterste linkerkant van de rijbaan gehouden te hebben; dat deze fout
omschreven is in artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 apri 195± houdende
Algemeen Reglement op de politic van het
wegverkeer ;
Dat het middel derhalve feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
s,chending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 418 en 420 van het Strafwetboek, doordat het bestreden arrest niet,
onafhankelijk van het verjaard verklaard
misdrijf, de wetsbepaling aangeduid heeft
W(larin de elementen opgegeven zijn -van
:p.et tegen aanlegster in aanmerking genomen en aan de vervolging ten grondslag
liggend misdrijf, dan wanneer het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat
de verjaring ingegaan was wat de samenhangende inbreuk op het reglement op de
verkeerspolitie betreft, dergelijke overtreding implieiet bewezen verklaart :
Overwegende dat geen enkele wet de
reehter over de grond ertoe verplicht,
wanneer hij geen straf uitspreekt, de
wetsbepaling aan te duiden die de elementen opgeeft van een overtreding die verjaard is doch in aanmerking wordt genomen als font welke het wanbedrijf uitmaakt omschreven in de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek, het arrest, bij
verwijzing naar het beroepen vonnis, vermeld;
Dat heC mid del naar recht faalt;
En overwegende dat de substantHHe of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
b) In .zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen over de vorderingen der burgerlijke partijen Bajomee en « Union nationale des mutualites
socialistes >> :
YERBR., 1959. - 13

Overwegende dat aanlegster geen bijzonder middel doet gelden;
·· · . .
Dat de voorziening derhaive niet ontvankelijk is ;
II. Aangaande de voorziening van· 'Albert Valtin, burgerlijk verantwoordelijke
partij :
Overwegende dat er niet blijkt dat de
voorziening betekeml geworden is aan de
partijen tegen welke zij is gericht ·
Dat zij derhalve niet ontvankeldk is;
. Om die redenen, verwerpt de voorzienmgen; veroorcleelt aanleggers tot de
)rosten.
.3 november 1958.- 2e kamer.- VoorH. Sohier, voorzitter. - Verslaggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. ~
Gelijlclu.idende conclttsie, H. Roger Jans~
sens de Bisthoven, eerste advocaat-gene~
raal.
·
z~ttet·,
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VERKEER. Vo~mRANG, HIERARCHIE
DER WEGEN. PLAATS WAAR DEZE HIERARCHIE BEPAALD WORDT,

De h.ierat·chie der op een lcr·uispnnt Tcr·uisende we,qen wot·dt beoordeeld ·volgens
cle lcenme·rlcen die zlj actn dat lcntispttnt
zelf vet·tonen en niet volgens. t~et uitzicht dat .zij op en·ige afstancl van het
lC'ntispunt hebben (1). (Wegcode, artikel 16-2, zoals hij vigeerde v66r het
koninklijk besluit van 4 juni 1958.)
(HAULOTTE, T. BLAUWRLOMME.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 juni 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Nijvel;
Over het enig middel, afgeleid uit d~
schending van artikel 16 van het koninklijk besluit van 8 april 1954, doordat het
b~stre.den vonnis aanlegger zijn vordering
die h1erop was gesteund dat, aangezien
verweerder een aardeweg kwam uitgereden, deze hem verkeersvoorrang verschuldig was, ontzegd heeft op de grond dat
bewuste weg aan het kruispunt geplaveid
was over een lengte van 5,50 meter, dan
wanneer het vak van de genaderde weg
dat de bestuurder kan zien het karakter
van die weg client te bepalen, dat de door
verweerder gevolgde rijbaan na 5,50 me(1) Verbr., 19 december 1955 (Arr. T'erbr.,
1956, blz. 306).
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ter een aardeweg was en dat bijgevolg de
rechtbank enkel uitspraak had kunnen
doen zoals zij gedaan heeft mits vast te
stellen dat voor aanlegger de zichtbaarheid op de genaderdc weg tot 5,50 meter
beperkt was :
Overwegende dat volgens artikel 1G van
het koninklijk besluit van 8 april 1954,
<le voornmg, die de op een kruispunt
kruisen<le wegen ten opzichte van elkaar
kunnen hebben, beoordeelcl worclt volgens
de ·kenmerken die zij nan clat kruispunt
zelf vertonen;
Dat het uitzieht dat zij op enige afstand van het kruispunt hebben onverschillig is ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, na in feite vastgesteld te hebben
dat de verbinding van de door verweerder gevolgde weg met de door aanlegger
bereclene « uitgemaakt werd door een
5,50 meter diepe geplaveide straatweg ll,
uit dat feit terecht afgeleicl heeft dat
aanlegger de voorrang van de hoofdweg
niet genoot;
Overwegende dat het middelnaar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 novemlJer 1958. - 2e kamer. - Voorzitter, H. Sohier, Yoorzitter. - Verslaggeve?·, H. Valentin. Geliikluidende
concMtsie, H. Roger Janssens ·de Bistho-

ven, eerste advocaat-generaal.
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VALSHEID EN GEDRUIK VAN VALSHEID. - VElWALSING VAN DE DATUM VAN
EEN GESCIIHIFT. ARHEST DAT IN FEITE BESLIS'l' DA'l' DEZE VEIWALSING IN GENERLEI MATE
EEN BEWIJS KON UITMAKEN OF VERGEMAKKELIJKEN. YRI.TSPRAAK. 'YET'l'IGHEID.

HechtvaanU.gt weUig zijn · beslissing cl1e
ve!'lclaaJ·t clnt de telastlegging van valshe·id 'in ffCSchriftcn niet bewezen is,
het arrest tla.t, rloor een Mnclenfle beoo1·tlcling van clc teitcn van rle zaalc, besl-ist tlat tle ve·rvalsing ·van rle clatmn
·vwn een ·r;eschrift, voorwerp van tle telastler;uinr; .• ·in uerwrlci mate een bewijs
kon ·uitrnaken of ·veruemnklceUjlcen.
· (DE\'ESELEEH 1 T. ANTOIKE EN CONSOR'l'EN.)
ARTIEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juni 1958 gewezen door het
Ilof van beroep te Brussel;

Over het enig middel, eerste onderdeel,
afgeleid nit de schending van de artikelen 193, 19G, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek, 1315, 1319, 1322 en 1328 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het bestretlen arrest, hoewel aannemend dat het
Rtuk dat van valsheid beticht was, inzonderheid wat de datum aangaat, werkelijk
opgemaakt werd na de daarop valselijk
vermelde datum, desniettemin de tegen
de beklaag·den voorgebrachte telastleg·ging van valsheid ter zijde geschoven
heeft, op de groncl dat « de wet bedoeld
heeft de datum van een onderhandse akte·
als van iedere bewijskracht ontbloot aan
te zien, tenzij die datum gelet op de inhoud <ler akte een wezenlijk element ervan uitmaakt, omdat de wet uitdrukkelijk
eist dat de datum daarop vermeld zij dat
in de betwiste onderhandse akte de 'aanduiding van de datum niet het wezenlijk
element ervan nitmaakt en dat bijgevolg
het aanbrengen van een valse datum hier
geen beschikking, geen heeling of feit uitmaakt welke die akte tot doel had op te
nemen en vast te stellen en dat de vervalsing van de waarheid clie zij ontwijfelllaar oplevert geen gevolg heeft ten aanzien van de draagwijdte, de waarde en
de bewijskrncht van het van valsheid beticht stuk ll; clan wanneer, ook al was de
kwestieuze datum geen wezenlijk element
<ler akte, het voor het bewezen zijn van
lle telastlegging volstond, dat de verandering en·an in enige mate een bewijs ten
naclele van de lmrgerlijke partij kon uitmaken of vergemakkelijken; tweede onderdeel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van cle Grondwet cloordat een
van de overwegingen die l;c~t hof leiden
tot <le verklaring dat de telastlegging ter
zij de moet geschoven worden, namelijk
<< c1eze vervalsing van de waarheid lweft
geen materiele wijziging in de gelaakte
akte aangebracht en heeft de gedachte,
die bij het opstellen ervan voorgezeten
heeft niet verdraaic1 ll, een dubbelzhmig
karakter vertoont, inzomlerheid doordat
zij het niet mogelijk maakt in te zien
wat het hof becloelt door « materiele wijziging in de gelaakte akte ll en door
<< heeft de gedachte die bij het opstellen
ervan voorgezeten heeft niet vervalst ll,
clat het bestreden arrest het hof van cassatie bijgevolg geen mogelijkheitl biedt
zijn toezicht uit tc oefenen en niet naar
de eis van de wet met reclenen omkleed
is; derde onderdeel, ufgeleid uit de schencling van de in het eerste onderdeel aangeduicle urtikelen, doordat het hof van
beroep als het misdrijf van valsheid uitsluitend het feit aanziet dat de vervalsing van de waarheitl die op de datum
van een geschrift slaat generlei materH\le
wijziging in de akte heeft aangebracht en
de gedachte welke bij het opstellen ervan
voorgezeten lweft, niet heeft verdraaid,
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aldus veronderstellend dat, indien het instrumentum ten aanzien van de inhoud en
de datum van het negotium daarmede
strookt, het geschrift straffeloos geantidateerd mag worden, dan wanneer integendeel zo deze valse datum een bewijs
tegen een anders rechten en belangen kan
opleveren, hij de bij de strafwet strafbaar gestelde valsheid kan opleveren;
vierde onderdeel, afgeleid nit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep, zodoende te
kort schietende aan de plicht van de rechter ziin beslissing te omkleden met redenen die de door de partijen voorgestelde
middelen passend beantwoorden, de beklaagde vrijgesproken heeft zonder antwoord te verstrekken op de conclusies der
burgerlijke partij in zover deze betoogde
« dat niemand aan twijfel onderhevige
rechten (mag) aanvullen door middelen
die met de wet in strijd zijn ll, en « dat
het niet nodig is dat de vervalste akte
een titel uitmaakt opdat er een bedrieglijk oogmerk om het vergemakkelijken
van het bewijs van een betwist feit aanwezig zou zijn; dat het volstaat dat de
van valsheid betichte akte een mogelijk
bewijsmiddel, onder meer tot een bewijs
door vermoeden zij ll :
Over het eerste en het derde onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep
erop wijst « dat de wet bedoeld heeft de
datum van een onderhandse akte als van
iedere bewijskracht ontbloot aan te zien,
tenzij cUe datum gelet op de inhoud der
alde een wezenlijk element ervan uitmaakt ll, « dat in de onderhandse akte
die het hof ter beoordeling voorgelegd is,
de aanduiding van de datum niet het wezenlijk element ervan uitmaakt ll, « dat
ten deze die datum niet zeker geworden
is ll;
Overwegende dat het hof van beroep
besluit dat « bijgevolg het aanbrengen
van een valse datum hier geen beschikking, geen becling of feit uitmaakt welke
die akte tot doel had op te nemen en vast
te stellen en dat de vervalsing van de
waarheid die zij ontwijfelbaar oplevert
geen gevolg heeft ten aanzien van de
draagwijdte, de waarde en de bewijskracht van het van valsheid beticht
stuk ll;
Overwegende dat nit deze redenen
blijkt dat de rechter over de grond door
een soevereine beoordeling van de feiten
der zaak beslist he eft da t ten deze de
verandering van de datum, doordat zij
« ten aanzien van de draagwijdte, de
waarde en de bewijskracht der akte ll
zonder gevolg bleef, in generlei mate een
bewij s ten nadele van de burgerlijke partij kon uitmaken of vergemakkelijken
Over het tweede onderdeel :

Overwegende dat het hof van beroep
door de gecritiseerde redenen gedoeld
heeft op het ontbreken, in de zaak, enerzijds van een materH~le valsheid, daar de
materialiteit zelf van het geschrift niet
veranderd is geworden, anderzij ds van
een intellectuele valsheid, daar het voorwerp van het geschrift niet bei:nvloed is
door de verandering van de datum;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat nit het antwoord, verstrekt op het eerste en het derde onderdee!, volgt dat de rechter over de grond
de stelling van aanlegster beantwoord
heeft;
Overwegende dat elk van de onderdelen
van het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
3 november 1958. - 26 kamer. - Voorzitte?·, H. Sohier, voorzitter. - Verslagge'l:er, H. Valentin. ,_ Gelijlclt~idende
concl·nsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal. - Pleiter,

H. Demeur.
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1° MIDDELEN TOT VERBREKING .. S'l'RAFZAKEN. - JVIIDDEL DAT FEIT EN RECHT
VERMENGT. - NlET ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° GEWIJSDE. ~ BESCHIKKINGEN VAN DE
RAADKAMER DIE BESLIST HADDEN DAT DE BEKLAAGDE IN EEN STAAT VAN ERGE GEES'fESSTOORNIS VERKEERDE. - BESLISSING DIE HET
RECHTSCOLLEGE ZETELENDE IN STRAFZAKEN,
WAARBIJ ANDERE FElTEN WERDEN AANHANGIG
GEMAAKT, NIET RINDT.
1° Is n·iet ontvanlceUjlc het rniddel dat
feit en r·echt vermengt en het hof zoti
ve·rpUchten teitelijlce elementen ria te
gnan (1).
2° In het beoonlelen vnn bij haa1· narihangig gemanlcte feiten, is de recMsmacht van ·wijzen ·in strafzalcen niet
gebonclen door besUss-ingen ·uitgesprol"en
doo·r r·echtscolleges van onclerzoelc cUe,
naar cwnleid·ing van andC'I'e vervolg·ingen, verlvlaanl hebben dat de belclangde
·in een stactt vnn erge geestesstoor·nis
verlceerde.

(ESSERS.)
ARHEST.
RET HOF; -

Gelet op het bestreden

(1) Verbr,, 1 juli 1957 (Bull. en PAsrc,, 1957,
I, 1301),

-196·arrest, op 17 september 1958 gewezen door
:het Hof nm beroep te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
scliending van .het beginsel van het gezag
van de gewijscle zaak, doordat een van de
'cliefstallen wegens welke bij het bestreden· arrest veroor<lelingen uitgesproken
zijn, gepleegd werd op dezelfde (:1ag en
dezelfde pbats als een aml<•r diefstal uit
hoofde wmirvan aanlegger reeds door een
in kracht van gewijsde gegane beslissing
veroordeeld wercl, clan wanneer beide feiten gezien de omstandigheden als een en'kele diefstal zoudcn moeten worden beschouwd :
Overwegende dat het hof, voo1' het onderzoeken van het midclel verplicht zou
zijn feitelijke elementen na te gaan; dat
het middel feit en recht vermengt en dat
Iiet biJgcvolg niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van het beginsel van het gezag
van de· gewijsde zaak, doordat het arrest
aanlegger schuldig verklaart ann in november 195J en october 1955 gepleegde
diefstallen, en hem nit hoofde van deze
cliefstallen tot straffen veroordeelt, dan
wanneer beschikkingen van de Raaclkamer van de Rcchtbank te Lnik van 2 februari 1955 en van de Rechtbank te Brnsselvan 2 augustus 1958 lleslist hadden dat
aanlegger op dezelfcle tijdstippen verkeer(le ,in een staat van erge geestesstoornis wll'ai·door hij onbekwaam went zijn
\laden: te belleersen :
. Overwegem1e dat het arrest van het
liof · van beroep, waarbij deze ·exceptie
~tanhangig was - gemaakt, terecht antwoon1t dat de beslissingen van andere
;_;eclltbankcn betreffende andere misdrijven niet afaoende zijn; clat het verklaart
'(( dat uit de elementen dei· zaak niet blijkt
dat beklaagcle zou verkeren, ofwel dat er
r.eclenen zouden zijn om te menen dat hij
zou verkeren in een staat van krankzinJiigheid: of nm crge geestesstoornis of
geesteszwaklieid waardoor hij onbekwamn
wordt zijn .daclen te beheersen, ofwel dat
Ii~f bifhet plegen van de misdrijven we¥;ns ·wellte deze vervolging ingesteld is in

een dergelijke stnitt zou verkeerc1 helJben Jl;
Overwegende dat het hof van beroep in
het beoordclen van de bij hetzelve aanhangige feiten niet gebonden was door de
beslissingen cUe naar aanleicling van andere vervolgingen door de rechtscolleges
van onclerzoek gewezen zijn;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietiglleid voorgesehreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
3 november 1958. - 2" kamer. - Voo·rzitter, H. Sohier, voorzitter. - Vorslaggever, H. Vroonen. - GeUiklnidende oonolHsie, H. Roger Janssens' de Bisthoven,
eerste advocnat-generaal.
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Dr-

REOTE lllcLASTINGEN. EX'l'RABELASTING. l\iiDDEL DA'J' DE REOHTER VERWIJT RET BEWIJS DAT EEN VER::IIOGENSACORES VAN EEN BEDRIJFSACTIVITEIT VOORTKW AM TEN LASTE TE
HEBBEN GELEGD \'AN DE BELASTINGPLICHTIGE,
AANLEGGER, IN YERBREKING. REOHTER DIE
EVENEENS VASTSTELT DAr DE ADMINISTRATIE
nEWEZEN 1-IEEFT DAT IIE1' VERMOGENSACCRES
NIET VAN EEN BEDRI.JFSACTIVITEI'J' VOOHTK\VA~L Y AN BELANG ONTBLOOT 1IIDDEL,

Js, bij rJebrek aan belang, n:iet ontvctnke-

lijk, hct miclclel cla t cle rcchter ·vc·n.vijt
het be·wi:is flat ecu vemwrJenscwcres van
ecn bcdriJtscwtiviteit voortlc-wam ten
Taste van cle belastill[f1JlichUge, awnleuffCI' 'in verbreking, tc hebben uelegcl,
-wanncc'/' cle rechte'l· eveneens vaststelt
flat fle aflministmtie het bewiis ervan
[!clCL'CI'fl heeft flat ge,Wgfl flCC/'08 niet
'Van dcrgelijlce (teUviteU .voortlcwnm (1) .

.- - - - . - , - - - - - - - - , · (1) De toepassing van artikel 5, paragraaf 6,
van de ;vet van 16 october 1945, dit is de aftrekk:ing van een bedrag van 5.000 frank )JCr
mainid'activiteit gedurende bet belastbaar tijdperk, veronde1·stelt dat de som \vaarvan dit
bedrag afgetrokken wordt de opbrengst of de
winst van een hedrijfsactiviteit vertegenwoordigt.
Volstaat hel, wanneer er bctwisting is nopens
dit punt, :dat de belastingplichtige, na het bewijs te hebben geleverd van het uitoefenen van
een bedrijfsactiviteit, en van !mar duur (verhr .,
20 september en 20 december 1955, 3 februari
en 6 maart 1956, Bull. en PAsrc., 1956, I, 17;

A1·r. Verbr., 1956, blz. 314 en 440) doet blijken
dat de vermeerdering van zijn vermogen «van
een bedrijfsactiviteit kan voortkomen, of dat
dergelijke activiteit van aard is cleze vermeerdering te hebben opgeleverd », behoudens het
recht van de administratie te bewijzen dat ze
niet van een bedrijfsactiviteit voortkomt? Of
draagt de belastingplichtige de last van te bewijzen dat het vermogensaccress, werkelijk,
wezenlijk, opgeleverd werd door een bedrijfsactiviteit? In de huidige zaak had het Hof
deze vraagstukken niet op te lossen; daarover
kan men raadplegen, eensdcels, verbr., 18 november 1955 (A.rr. Verb1·., 1956, blz. 213, en de

197(S'IEE,\IAi\", '1'. llELGISCHE STAAT,
:MINISTER VAN FINANCii~N.)
ARREST

(1).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest op 18 februari 1958 gewezen door
het H~f van bcroep te Luil;:;
Over het enig mi<l<lel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 97 en 112 van
de Gronclwet, 1349 van het Burgerlijk
\Vetboek, 2, paragraaf 1, alsmede 4 en 5
nm cle wet van 1G october 1945, tot invoering van een extrabelasting op de in oorlogstijcl behaalde exceptionele inkomsten,
winsten en batcn, doordat voormeld arrest aanlegster de referentiewinst op het
Rtuk van cle extrabelasting weigert om de
~·eden dat zij « niet aangetoond hceft dat
de litigieuze inkomsten werkelijk voortkwamen van de uitoefening ll van het belleersmanclaat waarmede llaar rechtsvoorganger bekleed was en waarop zij - aanlegster - zich beriep, dan wannecr het
wetsvoorschrift a::mlegster enkel verpliclltte aan te tonen dat de litigieuze inkomsten van cle uitoefening van clat mantlaat konden voortkomen, welke bewijs''oering zij mocht gevl'n door ernm te la'ten blijken <lat haar rechtsvoorganger
een bedrijfsactiviteit had en dat .dezc activiteit de litigienzc inkomsten kon voort·brengen :
Ovenvegemle dat aanlegster a::m het
hof van beroep verwijt geweigerd te heb'hen haar het voordeel van het aftrekbaar
minimum omschreven in de artikelen 1,
laatste lid, vnn de wet van 30 mei 1949
en 5, paragraaf G, van de wet van 16 october 1945 geweigenl te hebben, om de renen dat 'nanlegster het bewijs ervan niet
~levercle dat de belastbare inkomsten
1
voortkwmnen van ·de bedrijfsactiviteit
nm .haar rechtsvoorganger, Jules Steeman, die bcheerder van de Jinamloze vennoot 2 onder zelfde arrest in Bull. en PAsrc.,
1956, I, 261), 5 en 29 juni 19.56 (Bull. en PAsrc.,
· i956 I 1067 en 1211), 16 october 1956 (tbld.,
1957, 1' 149), 12 november 1957 (An·. Ye1·br.,
1958: biz. 135) en 25 februari 1958 (ibhl., 1958,
blz. 452), en, andersdeels, verbr., 22· november
1955 en 6 maart 1956 (ibirl., 1956, biz. 229 en
551) en 5 februari 1957 (Btlll. en PAsrc., 1957,
I, 668).
' Een arrest van 10 december 1957 (Bull. en
. PAsrc., 1958, I, 382) schijnt, als regel, .de eerstc
in terpreta tie a an te ne1nen, 1naar vervolgens
de tweecle toe te passen.
· Het komt niet voor dat een wettekst de belastingplichtige oplegt te bewijzen clat de inkomsten of winsten, belastbaar in de extrabelasting, wezenlijk voortkomen van het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit van wier bestaan hij deed blijken. Trouwens zou het voor
de belastingplichtige dikwijls moeilijk zijn het

nootschap «Franck et Steeman ll :IYus;
tlat nnnlegster betoogt uat zij enkel· behoefcle te bewijzen, zoals zij deed, dat de
litigienze inkomsten konden voortkomen
van de uitoefening van het beheerdersmanuaat van Steeman en dat het op de
administratie rustte eventueel te bewijzen <la t de inkomsten niet van ·de bedrijfsactiviteit van Jules Steeman voortkwamen;
Overwegende dat het arrest zich niet
erbij bepaalt de in het midclel aangehaalde beschouwing te geven;
Dat het bovendien de oorsprong nasporend van de inkomsten die de basis van
de aanslag vormen, vuststelt dat de op het
krediet van Jules Steeman geboekte bedragen « geenszins overeenstemmen met
toewijzingen van de vennootschap jegens
haar beheenler, doch stortingen door deze
beheerder in de kas der vennootschap
vertegenwoordigeil ll, dit wil zeggen. dat
zij geen inkomsten van het beheerdersmandnat vertegenwoonligen; dat het, arrest vervolgens erop wijst « dut nooit' bewezcn, noch zelfs aangevoerd is dat wijlen Steeman een under bezolcligd beroep
zon uitgeoefend hebben ll;
Overwegemle dat nit deze vuststellingen blijkt dat het litigieuze vermogensaccres niet van de bedrijfsacti viteit van
Jules Steeman voortkwam;
Dat het midclel bij gebrek aan belung
niet ontvankelijk is;
Om die redeneri, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
4 november 1958. -

2• kumer. -

TT 001'-

zitter en 11erslaggever, H. Giroul, raadsheer waarnemen<l voorzitter. - Ge/.ijlcl,nidende conclu.sie, H, Raoul Hayoit de Termicourt procureur-genernal. - Pleitm·s,

HH. R~usseaux (van de Balie bij het
Hof van beroep te Drussel) en Van Leynseele.

bewijs ervan te leveren dat al de belastbare
inkon1sten, zonder uitzondering, deze oorsprong
hebben; welnu, het is dit bewijs dat ~e tweede,
hierboven uiteengezette, interpretatle oplegt.
Daarenboven komt het vaak voor dat de belastingplichtige het door de administratie vastgesteld bedrag van de inkomsten of winsten betwist. Hoe kan men van hem eisen dat hij het
bewijs ervan zou leveren dat deze inkomsten
of winsten, die hij beweert niet ontvangen te
hebben, wezenlijk werden opgebracht door zijn
bedrijfsactiviteit? Al wat men hem redelijk
mag vragen is de waarschijnlijkheid te doen
blijken van een verband tussen dergelijke winsten en zijn bedrijfsactiviteit.

R. H.
(1) Een eerste arrest werd in dezelfde zaak
uitgesproken op 7 mei 1957 (A1·1'. Yerb1'., 1957,
biz. 7·50).
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KEN VAN DIRECTE BELAS'l'INGEN. l\11DDEL
DAT HE'l' ARREST EEN TEGENSTRIJDIGHEID VERWIJT. ~ TEGENSTRIJDIGHEID DIE SLECHTS
KAN BLIJKEN UIT HET NAZICHT VAN FElTELlJKE ELEMENTEN DIE NIET VASTGESTELD ZIJN
DOOR HET ARREST OF DOOR EEN STUK VAN DE
PROCEDURE. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Is niet ontvanlceUjl,; het middel (lnt, in
znlcen van fli1'ecte belasUngen, aan het
hof vnn bemep een te{!cnstrijcU[!hc,ifl in
Z'ijn besUssin [! verwijt, wannce'r (lc
voo1·,qehouclen te{!cnstr,ij£li[!lwicl het nnzicTit clo01· het hof van cnssntie vemncle1·stelt 'Vnn fcUen (lie noch floor het
bestreclen nrrest noch cloo1· een ancler
voo1· lwnr voo1·gcb'mcht stulc vnn de
procecl1i1'e vnst[!estelcl zijn (1).
(WEDUWE STASSART, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 25, en inzonderheid 25, paragraaf 1,
1 o, 26, en inzonderheid 26, paragraaf 2,
4°, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, doordat het bestreclen arrest de aftrekking
vim een afschrijving op vier tijclens het
jaar 1945 gekochte vrachtautomobielen
geweigercl heeft om de reden clat het bewijs van de koopprijs niet gelevercl was,
dan wanneer de waarde van bewuste
voertuigen uit de elementen van het dossier bleek, het arrest zelf in feite een afschrijving op die voertuigen aanneemt
door het bedrag van de toelaatbare bijkomende afschrijvingen op 122.094 frank te
brengen, en dan wanneer aanlegster heeft
doen gelden dat het feit en de waanle van
de aankoop niet betwist waren; doordat
het arrest derhalve, door te verklaren
dat de bijkomende afschrijving op in 1945
gekochte vrachtautomobielen niet kon
aangenomen worden daar de koopwaarde
onbekeml was, zich tegengesproken en op
de conclusies van aanlegster geen passend
antwoonl verstrckt heeft, en doordat het
bestreden arrest zich erbij bepaalt deze
vaststellingen te uiten dat het zich aansluit bij de conclusies van de Staat die
erop wezen dat er, gelet op de afschrij(1) Verbr.,
1957, I, 895).
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maart 1957 (Bull. en PAsrc,,

ving op het bedrag van verhuringen-verkopen van vier Amerikaanse vrachtautomobielen, termen aanwezig zijn om een
afschrijving van 122,09± frank in aanmerking te nemen, dan wanneer nit de
conclusies van aanlegster blijkt dat de
afschrijving op oud materieel slechts
35.05± frank bcliep; dan wanneer het arrest, door te beslissen dat bijkomende afschrijvingen ten belope van 122.094 frank
clienden te worden toegekend, de aankoop
van het nieuw mate1·ieel in aanmerking
genomen heeft; clan wanneer het arrest,
door een afschrijving op de prijs van de
huur-verkoop aan te nemen, zich tegenspreekt wanneer het beweert dat het bewijs van het koopcijfer niet geleverd is :
In zover de voorziening de schen<ling
van artikel 97 van de Grondwet doet gelden :
Overwegende dat de beoordeling van de
bewi.iskracht van de << elementen van het
dossier ll aan de ingeroepen bepaling
vreemd is;
Overwegende dat het hof van beroep,
aan de verklaring in de conclusies van
aanlegster « dat vaststaand en niet ontkencl is clat vier vrachtautomobielen in
1945 gekocht werden voor de prijs van
499.875 frank ll, tegenwerpt, hiertoe steunend op een op 7 j anuari 1958 door de administratie opgemaakt verslag, clat « h8t
bewijs van de aangevoerde koopprijs
(499.875 frank) niet gelevercl is ll; dat bet
aldus de conclusies van aanlegster 0p
passende wijze beantwoordt;
Overwegende clat het bestreden arrnst
zich er niet bij bepaalt zich bij de conclusies van de Staat aan te sluiten, maar
erop wijst dat de dwaling die het door de
rechtsvoorganger van aanlegster over de
belastbare grondslagen gegeven akkoord
aankleeft het mogelijk maakt een afschrijving van 122.094 frank op het rollend materieel in aanmerking te nemen;
Overwegende dat het hof, om te beoordelen of het arrest zich tegenspreekt door
te beslissen, enerzijds, « dat een afschrijving van 122.094 frank op het rollencl materieel in aamnerking behoort te worden
genomen ll, en, anderzijds, c< dat de bijkomende afschrijving op in 19!5 gekochte
vrachtautomobielen... niet kan aangenomen worden ll, feitelijke elementen zou
moeten nagaan die noch in het bestreden
arrest, noch in enig ander stuk der rechtspleging vastgestelcl zijn;
In zover de voorziening de schending
van de artikelen 25 en 26 van de samengeschakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen doet geld en;
Overwegende dat het middel niet verduidelijkt waarin dczc bepaling·en zouden
geschonden zijn geworclen;
Dat geen van de onclerclelen van het
micldei kan ingewilligd worden;

-
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Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
4 november 1958. - 2" kumer. - Voo;·zitte;·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ye;·slaggever, H. Vroonen.
GeUjklu·idende concl·nsie, H. Raoul
Hayoit de Termicourt, procnreur-generaal. - Pleiter H. Van Leynseele.
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4 november 1958

KAMER. -

10 BELASTINGEN.- GERECHTELI.JKE PROCEDURES BE'l'REITFENDE DE TEN BEHOEVE YAN DE

STAAT INGEVOERDE BELASTINGEN. MINISTER
VAN FINANCIEN DIE OPTREEDT «EX OFFICIO)},
OP VERVOLGING EN TEN YERZOEKE VAN RET
HOOFD VAN RET BESTUUR DIE DE ZAAK AANBELANGT.

2o INKOMSTENBELASTINGEN. CLAllfA'l'lE. -

RE·
BESLISSINCJ VAN DID DIRECTEUit

VAN DE BELAS'.riNGEN DIE DE IN DE VESTIGING
VAl\r DE AANSLAG, DIE HET VOOR,VERP VAN DE
HEOLA:MATIE IS, BEGANE VERGISSINGEN HECHT-

ZET EN VERZUIMEN HERS'l'ELT. BESLISSING
DIE GEEN NIEUWE AANSLAG '1'0'1' STAND BRENG'!'
DIE ONDERSCHEIDEN IS VAN DE GE,VIJZIGDE
AANSLAH, :MAAI-t MET DEZE EEN GEHEEL VORMT ..

-

INKOIIIERING VAN RET BELASTINOSUPPLETOT UI'l'VOERING VAN DE BESLISSING. BETWISTlNG BIJ WI.JZE VAN BEROEP VOOR HE'l'
HO~· VAN BEROEP EN NlE'r DOOR ~HDDEL VAN
~lENT

EEN KIEU.WE RECLAl\fA'l'IE.

3o INKOMSTENBI<JLASTINGEN. SLAG VAN Al\fB'l'S1\7EGE. -

AAN-

RECHT VAN DE BE-

LASTINGPLICHTIGE TE BEWIJZEN DAT DE BELAS'l'BAHE GRONDSLAG WILLEKEURIG BEPAALD
"rERD. 1VANNEER IS ER \VILLEKEUHIGE
'l'AXATIE ?

4o

INKO:MSTIDNBELASTINGEN. RECLA:tviATIE. AANSLAG VAN AMBTSWEGE. BELASTBARE GRONDSLAG WILLEKEURIG BEPAALD. DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN
DIE DEZE GRONDSLAG- YERMAG RECli'J', 'l'E ZE'r'JEN. J\iACHT VAN DE DIRECTEUR GEI3RU1K
TE :MAKEN VAN EEN ANDERE \VIJZE VAN BEPA-

LlNG D:.\N DEZE 'l'OEGEPART DOOR DE CONTROLEUR. J\'{ACH'J' VAN DE DIRECTEUR IN DE
BELASTBARE GHCiNDSLAG INKOMSTEN OP TE NE:MEN DIE HE].£ IN DE LOOP VAN RET OXDERZOEK

DER RECLAl\fA'l'lE GEBLEKEN ZIJN.

5o

INKOlVISTENBELASTINGEN. ~ DEROE!' VOOR RET HOF VAN BEROEP. A.\NSLAG
VAN Al\Ill'rSWEGE. -

HOF VAN BEROEP DAT EN-

KEL W ANNEER DE BELAb'l'INGPLICHTIGE RET Ill<;-

(1) Verbr., 26 juni 1956 (Bnll. en PAsrc.,
1956, I, 1195).
(2) Verbr., 1 october 1957 (Bnll. en PAsrc.,
1958, I, 79), 27 mei 1958 (AlT. Ycrbr., 19~8,
biz. 764) en 3 juni 1958 (Bull. en PAsrc., 19u8,
I, 1097); verge!. verbr., 17 juni 1958 (Arr.
Ye1·br., 1958, biz. 838),

\VIJS VAN HET ,TUIS1' BEDRAG VAN ZIJN

Il\"KO~I

STEN LEVERT DE MACHT HEEFT OM EEN ANDEHE
BELAS'l'BARE GRONDSLAG AAN TE NEMEN. AANSLAG OP EEN WILLEKEURIG VASTGESTELDE
GRONDSLAG OEVESTIGD. NIETIGHEID V;\.N DE
BELASTBARE GRONDSLAG DIE NOODZAKELIJK DE
VERNIETIGING VAN DE AANSLAG .MET ZICH
BRENG'l'.- BEOORDELING VAN RET WILLEKEURIG KARAKTER VAN DE VASTSTELLING VAN DE
BELAS'l'BARE GRONDSLAG. HOI<' VAN BEROEP
DA'l' HOEF'l' HEKENING TE HOUDEN MET DE DOOR
DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN vVETTIG YEHRICHTE RECHTZETTINGEN.

1 o In cle proceflm·es bet;·effencle cle ten
behoeve vctn cle Staat ·ingevoerde belasUngen, cloet cleze lantste zijn 1:~chten
·v66r het gerecht gelclen czoo;· Zt)n 01'{/ctan cle M·inlster van fimwnciiin, cl-ie
otJtrded ex o1fficio, op verroluinrf en ten
·ve·r.zoeke vnn het hooffl vnn het best·nm·
die cle zrwh\ ncwbelnnrJt, clit 'is, ·in zalwn
·vwn clirecte lwlnsUnye·n, cle clirectozw der
clirecte be1astingen (1).
;.!o De cU;·ecteur cler bela.stinyen, bij wie
doo1· cle ontvnnkeUjlce ;·eclamatie van de
belnstingpl'ichtfge, ingecUencl overeenkomst-iu arUlcel 61, tJam.gma.f 3, van
rle sanwn{fesclwkelcle tvetten betrefjencle
de inlcomstenbelnstingen, cle a.wnslag
In zi.in geheel, zoa.ls h·ij op het lcoll:ie·r
·is gebracht, en al cle elementen van cle
aanslag cw.nlwngig zij {JCma.alct, brengt
cloor het 1·echtz:etten van cle ·ve1·gisirin.qen
of het he;·stellen van cle ve·rzu·imen beyaan ·in cle vesUginu van clie aanslag,
geen n·ieutve aansla{f tot stnncl cl·!~ onrle;·schehlen ·is van cle oorspronlcel!t; 7v OtJ
het lcohier rJebmchte, rloch zet clez·e
mcht oncler ·voorsclwij·ving, naa:r gelang
van het uwval, van een ontlasting of
een verhoginq · zijn beslissing vonnt een
yeheel met cl~ aansla{f rlie zi;i 1Vijzigt
en claa1·cloor geett l!'ij het gescldl tt.it
ha:nczen; cle iul,,ohieri./l.f! ·van het belasUngs·upplement is szechts een ?nr~at·re{f~l
tot ·u1t·voe·ring van cleze besl·t.sstng cz.te
rwnleicUnu lean {Ieven tot een lJeroep
vwn cle belasUngpHchti.ye ·voor het hot
·van bemep, nuw·r n·iet tot een nie·uwe
;·eclamatie (2).
3o De belnst·ingsch·ulcli{fe die 1·egelmaU[!
·van wnbtswege awngeslct{fen ·is heett het
·recht te bewi;iz'en clat cle belastba.;·e
yronrlslctrJ willelw·u:rig lJepanlcl wenl o_mrla.t rle aclmin·ist·rat-ie een 1·echtsclwaltng
he eft beg ann of 01J oniuiste feil en geste·nncl heeft of nag 1t'it j-niste feiten
r!evolutrekl<'lnaen heeft afuele·icl wellce
niet verantwoonl ku.nnen 1vonlen (3).
(3) Verbr., 29 mei en 15 juni ~9~6 (Bull. en
PAsrc., 1956, I, 1036 en 1130); '1 JUh 1956 (AlT.
Yerbr,, 1956, biz. 939); 2 october 1956 (Bnll.
en PASIC., 1957, I, 78); 18 jli)li 1957 (Arr.
Yerbr., 1957, biz. 883) en 20 maart 1958 (ibi!l.,
1958, biz. 547).

-2004·o Wannee1· b'ij de clireatmw der belastingen de oiltvanlcelijlce reolamatie vcm cle
oelast·ingpz.iohtige tegen een aansla,q
van amotswege die op een willelcettr·ig
bepaalcle gmnclslag oevestigcl wercl ingea:iencl iS, heeft cle clireote1t1' ·in het Ve1·Vttllen van zijn tegelijlc juT'iscliotionele
e·it aclministrat-ieve opdraoht, cle maoht
deze gmnclslag 1·eoht te zetten, nnmelijlc
floor gebntilc te 1nalcen vwn een nnclm·e
tvijze van bepaling clan cle onvolcloencle
of ve1·1ceerd geaohte wijze clie cle oontmleur toegepast hnd en cloo1· in de
belastbnre g·ro1ulslng ·inlcomsten op te
nemen clie hem in cle loop vcm het
mule·!'Zoelc
cler reclnmntie
geblelcen
zijn (1) (2).

5° Op het door de belnstingpliohtige regelmaUg ingestelcl ·be·roep tegen de besliss·ing vnn de clireotetw de1· belnstingen,
heett het hot vwn beroep de maoht om
een nnde1·e belctstbn1·e m·ondslag in de
plants te stellen vnn die wan1·op cle
annslag van ambtswege gevest-igcl tvenl
enlcel wnnnee1· cle belastingpliohtige het
betvijs van het j1tist bedmg van zijn
in komsten leve1·t. De niet'(qlwid d·ie cle
willelcmtrig bepanlde belastbare grondslng aanlcleett 1J1·engt noodznlcelijlc de
ve·rnieUging, cloo1· het hot vnn beroep,
van cle annslng van nmbts·tbege met zioh,
mnwr dU hot moet 1·elcen·ing houden met
de door de cl·ireoteur cle1· belctstingen
wett-ig verrichte reohtzettingen om te
beoo1Ylelen of willelcetw cle belnstbare
gronclslag nwnlcleett at blijft ann/eleven.
(BLANCHARD, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN; BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN, T. BLANCHARD.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 februari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat de voorzieningen in
de zaken F. 2935 en F. 2936, tegen hetzelfde arrest gericht zijnde, samenhangend zijn;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, tegen de voorziening van de Belgische Staat opgeworpen en door verweerder hieruit afgeleid dat de voorziening
niet namens de Staat, doch namens de

(1) Raadpl. verbr., 14 maart 1957 (A1·1·.
Yerbr., 1957, biz. 569) en 29 mei 1958 (ibid.,
1958, biz. 774).
(2) De toestand is anders wanneer de nietigheid niet enkei de bepaiing van de beiastbare

Minister van financien door de directeur
der directe belastingen ingesteld is :
Overwegende dat de Belgische Staat
zijn rechten v66r het gerecht doet gelden
door zijn organen, de hoofden van de ministeriele departementen; dat de Minister
van financien in de procedures betreffende
ue ten behoeve van de Staat ingevoerde
belastingen, optreedt em officio, op vervolging en ten verzoeke vim de hoofden der
onuerscheiden takken van bestuur die de
zaak aanbelangt, ten deze van de directeur der uirecte belastingen;
Waaruit volgt dat de grond van nietontvankelijkheid niet kan ingewilligd
worden;
Over het enig middel van de voorziening van Blanchard, afgeleid nit de
schending van de artikelen 110 en 112 van
de Grondwet, 65, 66, 67 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948 en gewijzigd bij de
wetten van 23 en 27 juli 1953, 7 tot 12 van
de wet van 6 september 1895, vervangen
door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953
en gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van
de wet van 26 juni 1957, 1319, 1320 en 1322
van het Dnrgerlijk Wetboek, dooruat, eerste onderdeel, het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de belastingsupplementen welke
door de directeur in zijn beslissing van
6 februari 1956 gelast werden en onder
de artikelen 620.041 en 50.077 van het kohier over het dienstjaar 1956 verzoeker
ten laste gesteld werden; dan wanneer ingevolge het beroep tegen de beslissing
van de clirecteur bij het hof van beroep
aanhangig zijn de beslissing en de aanslag in zijn geheel, zoals hij door die beslissing rechtgezet werd, en clienvolgens
de belastingsupplementen welke ter voldoening aan die beslissing op het kohier
gebracht zijn; doordat, tweede onderdeel,
het hof van beroep, door te verklaren dat
de door de directeur in zijn beslissing
van 6 februari 1956 gelaste belastingsupplementen nieuwe aanslagen zijn, de bewijskracht van de akten, onder meer van
de beslissing van de directeur en van de
aanslagbiljetten, schendt; dan wanneer
de aanslagen althans naar de vorm supplementen zijn bi.i de aanslagen waartegen gereclmneerd is, en gelast zijn geworclen door de directeur, handelend in het
raam van de reclamatie die bij hem aanhangig was krachtens de hem door artikel 65 van de samengeschakelde wetten
betreffende de inkomstenbelastingen vergrondsla.g a.ankleeft, maar dat de aa.nslag zeive
nietig is; in di t laa tste gevai kan de directenr
enkei deze nietigheid vaststellen (raadpl.
biz. 138, en 17 december 1957, Bull. en PAsrc.,
1958, I, 417).
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het derde middel van de voorziening van
de Staat, het tweede, afgeleid nit de
schending van de artikelen 112 van de
Grondwet, 65 van de wetten en besluiten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 19!8, . en 13 van de
wet van 15 october 19!5 tot invoering van
een speciale belasting op de winsten,
voortvloeiend nit leveringen en prestaties
aan de vijand, doordat het hof van bel'oep verklaart dat de aanslagen, gelast
door de beslissing van de directenr van
6 februari 1956 nr B/46266/57505 en op het
kohier gebracht onder de artikelen 50.077
en 620.041 van het kohier over het dienstjaar 1956, nieuw zijn omdat zU gevestigd
werden op andere inkomsten dan die
welke voor het vestigen van de oorspronkelijke aanslagen in aanmerking genomen werden; dan wanneer, ingeval de
directenr, bij wie een reclamatie aanhangig is, de in het vestigen van de betwiste
aanslagen begane vergissingen rechtzet
en zekere verhogingen beslist, hij enkel
de vergissingen herstelt die ten nadele
van de schatkist begaan werden in het
vestigen van de aanslagen zoals zij op
het kohier gebracht zijn, en hij geen
nieuwe aanslagen in de plants stelt van
die welke hij rechtzet; het derde, afgeleid
uit de schending van de artikelen 112 van
de Grondwet, 66 van de wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen,
samengeschakeld bij het beslnit van de
Regent van 15 jannari 19±8, en 13 van de
wet van 15 october 19±5 betreffende de
speciale belasting op de winsten, voortvloeiend nit levering·en en prestaties aan
de vijand, doordat het hof van. beroep
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de aanslagen, gelast door de
beslissing van de directeur van 6 februari
1956, nr B/46.266/57.505 en onder de artikelen 50.077 en 620.0±1 op het kohier over
het dienstjaar 1956 gebracht, dan wanneer het beroep, door de belastingplichtige
zonder voorbehoud ingesteld tegen de beslissing van de directeur waarbij de aanslagen tegen welke gereclameerd is verhoogd werden, bij het hof van beroep de
uanslagen in hun geheel aanhangig maakt
zoals zij rechtgezet werden, en c1ienvolgeris de belastingsupplementen tlie ter
voldoening aan die beslissing op het kohier gebracht werden :
Overwegende dat deze middelen, die
hetzelfde doel beogen, alle drie aan het
hof van beroep verwijten zich « onbevoegd >> verklaard te hebben om kennis te
nemen van de aanslagsupplementen die
door de beslissing van de directeur der
belastingen van 6 februari 1956 gevestigd
zijn en op het kohier gebracht werclen,
wat de gewone belastingen van het dienstjaar 19±3 betreft, onder artikel num-

mer 620.041 en, wat de bij de wet van
15 october 1945 ingevoercle speciale belas;
ting hetreft, onder artikel nr 50.077;
Overwegende clat het bestreden arrest,
hoewel vaststellend dat door de reclamaties regelmatig hij de clirecteur der belastingen aanhangig waren gemaakt de annslag in de gewone belastingen van het
dienstjaar 1943 en de aanslag in de speciale helasting, die van a)llhtswege ten
laste van Blanchard op het kohier gebracht werden, beslist dat de onder de
bovenaangeduide nummers op het kohier
gebrachte aanslagen nieuwe aanslagen
zijn, op voet van het enkel feit dat zij
gevestigd geworden zijn op andere inkomsten dan die welke voor de oorspronkelijke aanslagen in aanmerking werden
genomen, naardien het bestaan clier in7
komsten, dat bij het vestigen van de aanslagen niet hekend was, pas in de loop
van het onderzoek omtrent de reclamaties
ontdekt is;
Overwegem1e dat de directenr, qij wie
door de ontvankelijke reclamatie van de
belastingplichtige, ingecliend overeenkomstig artikel 61, paragraaf 3, van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de aanslag in zijn
geheel, zoals hij op het kohier is ge'
bracht, en al de elementen van de aanc
slag aanhangig zijn gemaakt, door hE\t
rechtzetten van de vergissingen of het
herstellen van de verzuimen begaan in
de vestiging van die aanslag, geen nieuwe
uanslag tot stand hrengt die onderscheiden is van <le oorspronkelijk op. het kohler gebrachte, doch deze rechtzet onder
voorschrijving, naar gelang van het ge7
val, van een outlasting of een verhoging;
dat zijn heslissing een geheel vormt met
de aanslag die zij wijzigt en hij daardoor
het geschil nit handen geeft, dat de inkohiering van het eventueel gelast belas,
tingsupplement slechts een maatregel tot
uitvoering van die beslissing is met het
oog op de gedwongen invordering van de
helasting en niet tot een nieuwe reclamatie aanleiding kan geven;
Dat ten deze ernit volgt dat de directenr, door in de belastbare grondslag betreffende de regelmatig bij hem aanhangige aanslagen de belastlmre inkomsten
op te nemen welke in de loop van het
onderzoek over de reclamatie ontdekt
werden en waarmetle oorspronkelijk geeri
rekening was gehonden, geen nieuwe aanslagen gevestigd tloch hewnste aanslflgen
wettelijk rechtgezet heeft;
Dat het bcstreden arrest dienvolgens
nit zijn v aststellingen niet wettelijk he eft
kunnen afleiden dat de door de directeur
gelaste belastingsupplementen nieuwe aanslagen waren;
Waaruit volgt dat het hof van beroep;
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om kennis ervan te nemen, de in de middelen aangeduide wetsbepalingen geschon<len hceft;
Dat de midclelen gegrond zijn;
Over het eerste en het vierde mid<lel
van de voorziening van de Staat, het eerste, afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet, doordat het llestreden arrest enkel verklaart, ter vernietiging van de aanslagen in de gewone
belastingen, artikel 541/542 van het kohier over het dienstjaar 19±9, navordering
van rechten over 19±3, en in de speciale
belasting, artikel 50.001 van het dienstjaar 1950. dat voormelde van ambtswege
gevestigde aanslagen ten dele berusten op
inkomsten die willekenrig bepaald zijn
door tekens of indicien voor de gewone
belastingen en rekening hondend met het
ontvangen van onderscheiden sommen die
voortkwamen van vijandelijke of daarmede
gelijkgestelde organismen voor de speciale belasting, dan wanneer deze beslissing genomen werd zonder het niet overtollig middel te beantwoorden door de administratie hiernit afgeleid dat de directenr, bij wie een reclamatie aanhangig
is, het recht en de plicht heeft aile elementen van de aanslagen waarteg·en de
reclamaties gericht zijn na te gaan, en
dat de administratie bijgevolg gewis de
aanslagen vermag te vestigen op het bedrag van de inkomsten die opgegeven
zijn in het verslag van een door de krijgsauditeur aangestelde expert-boekhouder,
het bewijs van de belaste inkomsten aldus door vermoedens geleverd zijnde; en
het vierde, afgeleid nit de schending van
de artikelen 112 van de Grondwet, 25, 27,
32, paragraaf 1, en 65 van de wetten en
besluiten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het beslnit
van de Regent van 15 januari 1948, 2,
paragrafen 1 en 6, van de wetten betreffende de nationale crisisbelasting samengeschakeld bij het besluit van de Regent
van 16 januari 1948, 1 en 23 van de wet
van 15 october 19±5 betreffende de speciale belasting op de winsten, voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan
de vijand, en 1319. 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, doordat het arrest
de aanslagen, op het kohier gebracht onder de artikelen 5U/5±2 voor het dienstjaar 19±9, navor<lering van 19±3, en onder
artikel 50.001 van het dienstjaar 1950,
vernietigt, om de enkele reden dat deze
van ambtswege gevestigde aanslagen op
willekeurig bepaalde inkomsten gevestig<l
zijn, dan wannecr de aclministra tie door

de beslissing van de directeur en bij conclusies de litigieuze aanslagen wettelijk
gerechtvaardigcl heeft door middel van de
feitelijke vermoe<lens, en dan wanneer
het hof van beroep bijgevolg inkomsten
van de belasting vrijstelt die daaraan
wettelijk onclcrworpen waren :
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst dat de aanslagen in de gewone
belastingen, 011 het kohier gebracht onder
de artikelen 541 en 542, in 1949, bij navordering van rechten van het dienstjaar
1943, en de aanslag in de speciale belasting, op het kohier gebracht onder artikel 50.001 van het kohier over het dienstjaar 1950, onwettelijk zijn, de eerste
aanslagen wijl zij ten dele gevestigd zijn
geworclen op voet van niet llcstaande tekenen, indicien of feiten, en de laatste
aanslng op voet van een willckenrig bepaald zakencijfer, daar zekere van de
sommen die door verweerder Blanchard
bij vijandelijke organismen geind werden en door de taxerende ambtenaar in
aanmerking genomen ZlJn, ontvnngen
werclen voor de rekening van derden of
terngbetaald werden; dat het nit deze
vnststellingen afieidt clat de aanslngen,
van ambtswege gevestigd zijnde, voor het
geheel nietig zijn en dat de directenr der
belastingen ze ten onrechte gehandhaafd
heeft door andere inkomsten in beschonwing te nemen dan die waarmede rekening gehouden was om ze te vestigen;
Overwegende voorzeker, dat de belastingschuldige, die regelmatig van ambtswege aangeslagen is, het recht heeft te
bewijzen dat de belastbare grondslag willekeurig be11aald werd omdat de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of
op onjuiste feiten gesteund heeft of nog
uit juiste feiten gevolgtrekkingen heeft
afgeleid welke niet verantwoord kunnen
worden;
Overwegende dat dit bewijs de vernietiging van de belastbare grondslag, doch
niet noodznkelijkerwijze de vernietiging
van de aanslag met zich brengt;
Overwegen<le dat, wanneer bij de directeur der belastingen de ontvankelijke reclamatie van de belastingplichtige ingediend is, de directeur in het vervullen van
zijn tegelijk jurisdictionele en administratieve opdracht, het recht heeft gebruik
te maken van een andere wi.ize van bepaling van de belastbare grondslag dan de
onvol<loende of verkeerd geachte wijze die
de ambtenaar-zetter toegepast had, en
eventueel in de belastbare grondslag inkomsten op te 1wmcn die hem in de loop

(1) Het hof van beroep heeft zich voorzeker
« zonder macht " willen verklaren vermits, in
de door dit hof aangenomen interpretatie,
geen enkele rechtsmacht van de rechterlijke

orde kon oordclen over het beroep tegen deze
beschikking van de beslissing van de directeur
der belastingen (raadpl. de noot 1 onder verbr.,
7 mei 1957, Bull. en PASIC., 1957, I, 1072).

-203
van het onderzoek der reclamatie gebleken zijn;
Dat daarentegen het hof van beroep,
op het door de llelastingplichtige regelmatig ingesteld lleroep, de macht om een andere belastllare grondslag in de plaats te
stellen van die waarop de aanslag van
ambtswege gevest.igd werd enkel heeft
wanneer de belastingplichtige het bewijs
van het juist bedrag vau zijn inkomsten
levert; dat eruit blijkt dat, llij ontstentenis van dit bewijs, de nietigheid die de
willekeurig bepaalde belastbare grandslag aankleeft v66r het hof van beroep
noodzakelijk de vernietiging van de aanslag met zich brengt;
Overwegende evenwel dat het hof van
heroep, waarbij de beslissing van de directenr der llelastingen door het beroep
aanhangig is gemaakt, de belastbare
grondslag enkel vermag te vernietigen inclien deze, zoals hij eventueel door die beslissing rechtgezet is, door willekeurigheid aangetast is of blijft;
Overwegende dat het hof van beroep,
door ten deze de aanslagen te vernietigen, zonder rekening te houden met de
door de directeur der belastingen verrichtte rechtzetting en zonder te onderzoeken of deze rechtzetting op een wettelijke grondslag bernstte, zoals aanlegger
bij conclusies aanvoerde, het dispositief
van het bestreden arrest niet wettelijk
gerechtvaardigd heeft;
Dat de middelen mitsdien gegrond zijn;
Om die redenen, voegt de zaken nummers l!'. 2935 en F. 2936 samen; verbreekt
het llestreclen arrest, in zover : 1 o het de
aanslagen vernietigt die onder de artikelen 54V5±2 van het kohier over het
dienstjaar 1949 bij navordering van rechten over het dienstjaar 19!3, en 50.001 van
het kohier over het dienstjaar 1950 ten
laste van Blanchard gevestigd zijn, en
het de Belgische Staat veroordeelt tot
het teruggeven van alle sommen die uit
dien hoofde ten onrechte mochten zijn
geind; 2° het hof van beroep onllevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
aanslagen welke onder de artikelen 620.041
en 50.077 van het kohier over het dienstjaar 1956 ten laste van Blanchard gevestigd zijn; 3° het elke der partijen tot de
helft der kosten veroordeelt; beveelt dat
mel<ling van onderhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijke vernietigde beslissing; veroordeelt
elke der partijen tot de helft der kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
(1) Raadpl. VAN BLADEL, Oontmt 1Ze tmnsp01·t par bateaux d' £nUwiet<?', bd. II, nrs 1922 en
2306; Repe1·t. prat. dr. belge, yo Tmnsp01·t pa1·
eaux £ntrh·ieures, nr 332, lid 2. De eerste dezer
auteurs houdt zelfs staande - wat als betwist-

4 november 1958. - 2° kamer. - Voorzitte1·, H. Giroul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTerslaggever, H. Valentin.
GeUjlclwidencle concl1tsie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
Ple-iters,
HH. Gause-Fromes (van de Balie bij het
Hof van beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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1°

SCIIIP-SCHEEPVAART. RIVIERBEVRAOHTING.- WET VAN 5 ME! 1936.- VERJARING VAN EEN JAAR OF VAN ZES l\fAAND. VORDERINGEN WAAROP ZE TOEPASSELIJK IS.

2°

LASTGEVING. VORDERING VAN DE
LASTGEVER 'IEGEN DE LASTHEBBER. VORDERING O:l\1 REDE VAN EEN FOU'l' IN IIE'l' UITVOEREN VAN DE LASTGEVING. - FOUT BEGAAN DOOR
EEN AANGESTELDE VAN DE LASTHEBBER. LASTGEVER NIET GEHOUDEN DE AANGESTELDE IN
DE ZAAK TE BETREKKEN.

3°

LASTGEVING. FOUT BEGAAN DOOR DE
PERSODN DIE DE LAS'l'HEBBER, OP ZIJN RISIOO,
IN ZIJN PLAATS GES'l'ELD HEEF'l'. - LASTGEVER
DIE VER11IAG OP TE TREDEN TEGEN DE IN DE
PLAATS STELLENDE LASTHEBBER.

4°

OVEREENKOMST. ~ PARTI.T DIE ZIOH
HET HECHT VOORBEHDUDT OP 'l'E 'l'REDEN 'l'EGEN
EEN DERDE KRACHTENS EEN OVEREEN:KOMST DIE
ZE KWALIFIOEERT. PARTIJ DOOR DEZE
KW ALIFIOERING NIET GEBONDEN IN DE LATER
'l'EGEN DE DERDE INGESTELDE AANLEG.

5°

VERBREKING. UrraES'l'REKTHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST DA'l' DE
HOOFDEIS NIE'l' ONTVANKELIJK VER;KLAAR'l' EN
DE TEGENEIS NIET GEGROND. BESLISSINGEN
GESTEUND OP ONDERSOHEIDEN REDENEN. V~;RBREKING VAN DE EERSTE BESLISSING
BRENGT DEZE VAN DE T\VEEDE NIE'f ~IEDE.

1. 0 De tloor a·rUlcel 59 vcm cle wet van
5 mei 1936 inpeste/.cle ve·1·jnrin[! ·is toetJasseU:ik op de 11it een bevrachUngsove1·eenlcomst voo1·tvloeiencle vo1·deringen, dU is op de vo1·de1··ingen gestetmcl
op deze overeenlcomst; ze is niet toepasselijlc op de vo1'cle,ringen die als grondslng slechts cle niet u.itvoering of de
·wan·nitvoe1'ing hebben van ve1·bintenissen eigen aan cle lastgeving cloO'I· dfl
persoon clie een rivie1··ve·rvom· wil u.itvoeren gerJeVen aan cle tttssenpersoon van
tvie Mj gebrnik mnakt om de bevraohi'ing te shtiten (1).
baar voorkomt - dat alle vorderingen van de
tussenpersoon-bevrachter tegen de sehipper
slechts aan de gemeenrechtelijke verjaring onderworpen zijn, zelfs indien de vordering tot
voorwerp had de betaling van het commissieloon aan de tussenpersoon-bevrachter.
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herstel e'ist van cle schacle cloor een
j'ou,t, h1 cle 1t'itvoeJ''ing van cle lastqeving
oeoaan, veroon:ankt, ·is n,iet qeho11clen.
de cwngestelcle van fle lasthebber in de
zaak te betJ·elclcen, zelj's inclien fle j'out
rloor rlez'e a,anqestelde 1venl begnnn.

(l:lurgerlijk Wetboek, artikel1384.)
3° Wanncer, in rle 11MvoeJ'inq vcm een
lnstqcvinq, een j'ou,t begaa,n iVOJ'clt dOO'I'
de persoon die fle lnsthebber, op zijn
J'isico, in zijn plants gestelcl heeft, knn
lle lastgever de veJ·qoecling van cle qelcclen schade eisen van de in de plnnts
stellenrle lasthe1J1Je1· (1).
4° 1-VftnnceJ' in een rechtsged,ing een pfwt-ij
z·ich het 1·echt voo1·beho1tclt op te treflen
tcgen een clercle krachtens een bepcwlrle
overecnlcomst, en flat ze cleze overcenlcomst lcwnli ficeert, is ze cloo1· rl cze kwa,UficnUc niet gebonrlen in het J'echtsgerUng flnt zc late1· tegen de clenle instclt.
5° Wnnneer clc rechter eensrleels rle hoofdC'is niet ontvamJ,,eU,ik en nnrlenleels, om
onrlcrscheirlen 'rerlenen, rle tcgeneis niet
ffr!ffi'OIId ·verklaart, brengt de ver7JJ·ekino van de cerste oesUssing rleze n'iet
mecle vnn cle tweecle oeslissing (2).
(PERDRIEUX, T. N. V. HANDEL EN SCHEEPVAART.)
ARREST.

HET, HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1955 gewezen door
hetHof van beroep te Luik;
Overwegende dat uit de aan het hof
voorgelcgde stukken blijkt dat de vordering ,ing·esteld door aanlegster tot doel
heeft, zoals zij omschreven is in zijn dagvaarding en zijn conclusies, veroordeling
van .verweerster te bekomen tot het betalen .van schadevergoecling wegens slechte
uitvoering .van een lastgeving die de .ven(1) Volgens artikel 1994 van bet Burgerlijk
Wetboek, wanneer een lasthebber een persoon
in zijn plaats gesteld heeft zonder dat de lastgeving uitdrukkelijk of stilzwijgend de indeplaatsstelling van lasthebber toelaat, dit is,
wanneer de indeplaatsstelling op risico van de
lasthebber geschiedt, blijft deze laatste tegenover de lastgever volkomen verantwoordelijk
voor de uitvoering van het mandaat. Dienvolgens, zo de lastgever vermag op te treden
tegen de indeplaatsgestelde die de oorspronkelijke lastgeving kent, blijft liet hem toegelaten op te treden tegen de indeplaatsstellende. Wanneer de overeenkomst de indeplaatsstelling voorziet, moet men onderscheiden
tussen bet geval waarin de macht t 0 t indeplaatsstelling verleend werd zonder, aanduiding
van een bepaalc1 persoon en dit waarin de inc1eplaatsgestelc1e werd aangeduid. In de eerste

nootschap << Perdrienx et Oie >l in welker
rechten aanlegger thans staat, aan .verweerster verleend had;
Dat het voorwerp van de lastgeving
volgens aaulegger het sluiten van be.vrachtingso.vereenkomsten was, met het
oog op het vervoer .van ligniet langs binnenwateren van een plaats in Nederland
naar Parijs;
Overweg·ende dat, verweerster de exceptie .van cle eenjarige verjaring ingerocpen hebbencl op groncl van artikel 59
van de wet van 5 mei 1936 op de ri.vierbevrachting, het hof van !Jeroep deze exceptio ingewilligcl en de eis .verworpen
heeft;
Over het eerste midclel, afgeleid nit cle
schending van de artikelen 1, 3, 5 en 59
van de wet van 5 mei 1936 op de ri.vierbevrachting, 12 en 13 van titel VII, !Joek I,
van het vVet!Joek van koophandel, 1984,
1991 tot 199±, 2262 en 226± .van het Burgerlijk W etboek en 97 .van de Grondwet,
cloordat het bestretlen arrest .verjaard
verklaart, krachtens artikel 59 van de
wet .van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, de .vordering welke tegen verweerster ingesteld wercl nit hoofde van fou-.
ten in het sluiten van bevrachtingscontracten tot het aangaan waarvan zij voor
rekening van de aanleggende .vennootschap opdracht had gekregen, om tle niet
passende en verkeercle retlenen, enerzijds,
dat in de geest van cle oorspronkelijke
aanlegster, tle .vordering « !Jetrekking ll
zou gehad he!Jben op een overeenkomst
die het gebruiken van binnen.vaartuigen
met het oog op het vervoer van goederen
tot .voorwerp had, en bijge.volg zou .vallen
onder de bepalingen van de wet van 5 mei
1936, daar geen andersluidende stipulatie
tussen partijen tot stand gekomen is (inzonderheicl schending .van cle artikelen 1
en 59 van de wet van 5 mei 1936~ 2262 en
2264 van het Burgerlijk Wet!Joek en 97
van de Gronclwet), anderzijcls, dat .ververonderstelling mag de lastgever tegen de indeplaatsstellende optreden enkel indien de
indeplaatsgestelde notoir onbekwaam of insolvabel was of indien de gepleegde font een persoonlijke fout van de indeplaatsstellende is;
in de tweede hypothese veronderstelt de verdering van de lastgever tegen de indeplaatsstellende noodzakelijk een persoonlijke fout van
deze laatste, en een fout ouderscheiden van de
keus van de indeplaatsgestelde (zie, over deze
verschillende punten, DE PAGE, bel. V, nr 146;
PLANIOL en RrPERT, bd. XI, ur 1469; AuBRY en
RAu, bc1. VI, biz. 220, 5o; DALLoz, Repe1·toi1·e
de droit ci,vil, 1953, v 0 Jll anclat, nrs 214 tot
216).
R. H.
(2) Verge!. verbr., 23 mei 1957 (A1'1'. YeTbr.,
1957, biz. 808).
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in de zin van de artikelen 1984 en volgenlle van het Burgerlijk Wet!Joek, doch
als bevrachter in de zin omschreven in
artikel 3 van de wet van G mei 1936, en
dat, zo !le derde Schrocn ter zake bij onderstelling als de bevrachter diende tc
worden beschouwd, hij in de zaak had
moeten worden betrokken, doch dat, daar
de vorc1ering te zijnen opzichte verjaard
was, .de aanleggende vennootschap de gevolgen hiervan niet kon vermijden door
verweerster in cassatie in weerwil van
de wet van 5 mei 1936 fouten aan te
wrijven die begaan werden in de uitvoering van een gemeenrechtelijke lastgeving (schending van alle aangeduide bepalingen), dan wanneer de wet van 5 mei
1936 enkel het rivier!Jevrachtingscontract
regelt, artikel G9 van deze wet de korte
verjaring cUe het invoert beperkt tot de
uit dat contract « voortvloeiende >> rechtsvorderingen; de bevrachter, tussenpersoon voor het sluiten van een bevrachtingscontract, een lasthebber, makelaar
of commissionnair is en dan wanneer de
vordering van zijn aansteller op groncl
van fonten in het slniten van het bevrachtingscontract niet voortvloeit uit dit
contract, c1och uit een contract van aanstelling, en dus niet aan cle korte verjaring van bovengemelcl artikel 59 onderworpen is :
Overwegende clat, naar luicl van artikel 59 van cle wet van 5 mei 1936, « alle
rechtsvorderingen, voortvloeiencle uit de
onder cleze wet vallende overeenkomsten,
behalve die welke het gevolg zijn van een
door de strafwet genoemd feit, verjaren
na zes maanden bij binnenvervoer, en na
een jaar bij internationaal ve~·voer )) ;
Overwegende dat het cc onder deze wet
vallende >> contract de bevrachtingsovereenkomst is, dit wil zeggen de overeenkomst cUe een persoon sluit met een vervoerder lungs binnenwatcren met het oog
op het vervoeren van goederen of op het
opslaan van goederen in zijn schip;
Overwegende dat het bestreden arrest
erkent dat de tussen de vennootschap
cc Perdrieux et Oie >> en verweerster gesloten overeenkomst tot voorwerp had
het toekennen aan laatstgenoemde van de
opdracht met een vervoerder langs binnenwateren bevrachtingsovereenkomsten
met het oog op het vervoer van goederen
a an te gaan;
Overwegende dat dergelijke overeenkomst aan de definitie van een contract
van lastgeving, en meer in het bijzonder
van een contract van aanstelling beantwoordt;
Dat het arrest trouwens uitdrukkelijk
verklaart dat verweerster door een derde
ermede te belasten de schepen voor het in
overweging genomen vervoer te bevrach-

ten, geham1eld heeft cc ter voldocning aan
haar verllintenissen als lasthebber van de
vennootscha11 Perdrienx >>;
Overwegem1e dat, aangezien artikel 59
van de wet van 5 mei 1936 de op de bevrachtingsovereenkomst gesteunde vorderingen lledoclt, het niet van toepassing is
op de vorderingen welke, gelijk ten deze,
tot grondslag hebben de niet-nakoming of
de slechte nakoming van de verbintenissen die eigen zijn aan de lastgeving, uoor
ue persoon die e>en lading wil laten vervoeren verstrekt aan de tussenpersoon.
van wie hij gebrnik maakt om de bevrachting te slniten;
Overwegende dat, al is in artikel 3 van
de wet van 5 mei 1936 de bevrachter omschreven als cc clegene die als. tnssenpersoon optreet1t voor het sluiten van een
bevrachtingscontract )), deze wet niet als
een bevrachtingsovereenkomst beschouwt
de overeenkomst welke tot stand komt
tussen de persoon die van bewnste tussenpersoon gebruik maakt en de tnssenpersoon zelf;
··
Dat het mic1del gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
(Je schending van de artikelen 1134, 1165,
1166, 138-1 en 1994 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden arrest, na vastgesteld te
hebben dat tussen de bevrachter die door
verweerster vrijelijk gekozen wenl ter
voldoening ann haar verbintenissen als
lasthebber van de oorspronkelijke aanlegster en deze geen rechtstreekse betrekkingen hadden bestaan, beslist dat, tot
vermijding van de rechtsplegingsbelemmeringen, voormelde aangestelde in de
zaak had moeten worden betrokken op
grond van zijn persoonlijke fouten waarvoor verweerster als aansteller verantwoordelijk was, en aldus de afwijzing
van de eis steunt op redenen die tegenstrijdig zijn en in ieder geval miskennen
dat de oorspronkelijke aanlegster geen
contractuele vordering had ten opzichte
van de aangestelde van verweerster, bij
gebreke van betrekkingen die zij met die
aangestelde zou gehad hebben, en dat zij
gehouden was, noch tot het uitoefenen,
bij indeplaatsstelling, van de rechten en
vorderingen van haar schuldenares, noch
tot het persoonlijk opsporen van de aan~;
gestelde of de inc1eplaatsgestelde van verweerster voor de fouten waarvoor deze
zich behoorde te verantwoorden als nan~
steller of lasthebber cUe zich in zijn op,
dracht door een derde heeft laten vervangcn:

Overwcgencle clat het bestreden' arrest
Yaststelt dat de overeenkomst waarop de
vennootschap c< Perdrieux et Oie >>· haar
von1ering stennde gesloten geworden was
tnssen deze vennootschap en verweerster~,
en alleenlijk tussen d~ze partijen;
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de derde Schroen, om het even of deze
zou dienen te worden beschouwd als een
aangestelde van verweerster of als een
lasthebber die deze op haar risico in haar
plaa ts gesteld heeft;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1107, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en van het gerechtelijk
contract, doordat het bestreden arrest,
tot ontzegging aan de oorspronkelijke
aanlegster van haar vordering tegen verweerster uit hoofde van fouten in het
sluiten van de bevrachtingscontracten tot
het aangaan waarvan voor rekening van
die aanlegster haar opdracht gegeven
was, ten ove1'vloede inroept dat de oorspronkelijke aanlegster, ter gelegenheid
van een vorig geschil waarin zij stond tegenover zekere schippers die de kwestieuze verrichtingen van ri viervervoer
ondernomen hadden zich uitdrukkelijk
zou voorbehouden hebben in rechte op te
treden tegen de bevrachter Schroen en
verweerster uit hoofde van slechte uitvoering van het bevrnchtingscontract, en
niet van het contract van lastgeving, en
dat zij aldus van toen af de eventuele
toepassing van de wet van 5 met 1936 in
overweging zou genomen hebben, wnt een
reden oplevert die niet <lienend is en de
beslissing niet kan rechtvnardigen, daar
de rechters over de grond uitspraak moeten doen over de eis zoals hij hun werkelijk onderworpen wordt en niet zoals een
partij hem zou beschouwd hebben en zich
zou voorbehouden hebben hem in te stellen in de loop van een vroegere aanleg :
Overwegende dat nit het feit dat de
vennootschap << Perdrieux et Cie ll zich
ter gelegenheicl van een geschil met een
derde hct recht voorbehouden had tegen
verweerster op te tre<len krachtens een
beweerde bevrachtingsovereenkomst waardoor zij met deze zou gebonden geweest
zijn, niet voortvloeide dat de vennootschap Pcrdrieux ervan zou afgezien hebben tegen verweerster op te treden krachtens bewuste overeenkomst, anders genoemd, of dat de rcchter in de nieuwe
aanleg in plaats van de ann de vordering
toegekende grondslag cle gronclslag cliencle
te stellen welke cle aanleggencle partij
voorheen voornemens zou zijn geweest te
kiezen;
Dat het micldel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, behalve in zover het de tegeneis van verweerster verwerpt; beveelt dat
melding van onderhavig arrest zal gemaakt worden op cle kant van de gedeel-

telijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster tot de kosten; verwijst de
alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brusscl.
6 november 1958. - 1° kamer. - VoorzUter, H. ·wouters, eerste voorzitter. Ve1·slaggever, - H. Piret. Gelijlcljlidende conclus'ie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generanl. - Ple'iters,

HH. De Bruyn en Van Leynseele.

le

KAMER. -

6 november 1958

VERBREKING. UITGESTREKTHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. ~ RECH'l'ER DIE DE
HODFDEIS GEGROND YERKLAART. - VERWERPING YAN DE TEGENEIS, - VERWERPING OM:
REDEN DAT DE HODFDEIS GEGROND IS. - VOORZIENING VAN DE VERWEERJJER Op DE HOOFDEIS.
- VERBREKING VAN DE BESLISSING OYER DE
HOOJ>'DEI"S, - VERBREKlNG DIE ZICII UITS'l'REI(T TOT DE BESLISSING OVER DE TEGENEIS.

TV nnneer cle feUenTechteJ· cle hoofcle'is geffi'Ond heeft ve,rklnanl en ve,rvolgens cle
terJmwis venvoJ'tJen heeft om reclen aat
de hoofcle,is gegroncl 'is, brengt de verbreking, op ae vom·zien'ing vnn de ver'Weenler OZJ cle hoofdeis, ger,icht tegen cle
besUss'ing vnn het rlistws'it'ief betret]encle
de hoofcleis, cleze merle van het (Uspositief betreffencle de tegeneis (1).

(N. V. « if:'l'AIJLISSEMENTS SlliiON ET DENIS ll,
•.r, (( SOClkTE INDUSTRIELLE DE FER.BLANTERIE ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, cloordat het bestreclen arrest niet
kan bcschouwd worden als wettelijk met
reclenen omkleec1, claar het geen antwoord
verstrekt heeft, al ware het door overneming van de rec1enen van de eerste rechter, op het micldel dnt door aanleggers
hiernit afgeleid is clat het model waarop
verweerster annspraak maakte in BelgH!
in het openbaar <lomein was om de reden
dat « ge'intimeercle (hier verweerster) zich
enkel beroept en zich enkel kan beroepen
op haar fabricatie en haar reclame in
Frankrijk, clat zij niet kan bewijzen dat
deze twee v,66r de totstandbrenging van
(1) Verbr., 16 februari 1956 (Arr. Verbr.,
1956, blz. 487) en 23 mei 1957 (ibirl., 1957,

blz. 808).
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dat geintimeerde trouwens clit model met
voetstukken niet in Belgie neergelegd
heeft, evenmin als in Frankrijk trouwens ;
dat aileen eerste appellante zich dus op
een gebruiksprioriteit in BelgH\ kan beroepen ll :
Overwegende <lat aanlegsters in de <loor
haar v66r het hof van beroep genomen
conclusies deden gelden, zoals zij in het
middel aanhalen, dat << geintimeerde (hier
verweerster) zich enkel beroept en zich
enkel kan beroepen op haar fabricatie en
haar reclame in Frankrijk, dat zij niet
kan bewijzen dat deze twee v66r de totstandbrenging van het model van eerste
appellante (hier aanlegster) de grens
overschreden hebben; dat geintimeerde
trouwens dit model met voetstukken niet
in Belgie neergelegd heeft, evenmin als
in Frankrijk trouwens ll;
Dat aanlegsters nit cleze redenen afieiden « dat eerste appellante zich dus op
een gebruiksprioriteit in Belgie kan beroepen ll;
Overwegende dat noch het bestreden arrest, noch het beroepen vonnis waarnaar
het verwijst deze redenen beantwoorden,
behalve wat het niet neerleggen in Belgie
en in Frankrijk van het model met voetstukken betreft;
Dat de rechter mitsdien artikel 97 van
de Grondwet geschonden heeft;
En overwegende dat het bestreden arrest de door aanlegsters ingestelde tegeneis verwerpt om de enkele reden dat de
hoofdeis gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest in zijn geheel; beveel t da t 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 Luik.
G november 19iJ8. - 1 6 kamer. - Vo01'zUter, H. Wouters, eerste voorzitter. Versla[![Je•ver, H. Piret. - Gelijkltt·itlenae aonalusie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - PleiteTs,

HH. Simont en Struye.
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MET BET ZEGEL GELIJKGESTELDE
TAXES. - 0VERDRACHTTAXE. - lNVOER
VAN KOOPWAAR. DOOR EEN HOOFDHUIS TER BESTEMMING VAN ZIJN BIJHUIZEN, lNVOER
GELLTKGESTELD :ME'f EEN VERKOOP, ZELFS INDIEN HIJ NIET GESCHIEDT MET HET OOG OP DE
VERKOOP DOOR ZIJN BIJHUIZEN.

Yoo1· tle. inn in[! van ae faat·ntl1'"l; axe,· ·is iec
dere ·1.nvocw van koopwnren, die een 1:·1i
het buUenlamd {!evest-i[Jd Two frlhttis ter
bestemmht[J vwn zijn bi.jhtti.~e'lcl, in BelgiiJ
rloet, geUjlcgestelcl met een verlcoop,
zelfs ind·ien de invoer ni et ?1.1.-et het oog
op de verkoop cloor de lnJ :l1.wizen gesall!iecU. (Wetboek van de met het zegel

gelijkgestelcle taxes, koninkli jk besluit
van 29 september 1938, artil~'elen 3 en
54.)
(BELGISCHE STAAT, ~HNIS'l'ER VAN
FINANOIEN,
T. «REGIE NA'riONALE DES USINES :t-{ENAULT ll.)
ARHEST.

HJDT HOF; - Gelet op het bestredeil
arrest, op 11 januari 1957 gevvezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het mid del, afgeleid ui t de :;chencling van de hiernavolgende artikelen van
het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taxes, ingevoerd bij kouinkli.ik be~
sluit van 2 maart 1927, genon1.en in uitvoering van artikel 36 van de wet van
8 juni 1926, en waarvan een nieuwe public
catie verschenen is in het Bel[Jisch
St(tatsbliul van 21 october 1938 zulks in
uitvoering van het koninklijk b'esluit van
29 september 1938 : 3, zoals het o-ewijzigd
wercl bij de artikelen 21 van b.et koninklijk besluit nr 127 van 28 februari 191!5
genomen in uitvoering van de wet va~
31 juli 1934, verlengd en aangevuld bij
die van 7 december 1934, en bekrachtigd
bij de wet van 4 mei 1936, en 1 van het
koninklijk besluit nr 63 van 28 november
1939, genomen in uitvoering \'an de wet
van 1 mei 1939 en bekrachtigd bij arti~
kel 2 van cle wet van 1G juni 1~H7 51 zoals het gewijzigcl wercl bi.i de artfkel~n 8
van de wet van 23 maart 1932, 15 van het
koninklijk besluit van 13 .ianuari 1933
genomen in uitvoering van de wet va~
30 december 1932, 3 van het Jroninklijk
besluit n'' 10 van 3 juli 1939, genomen in
uitvoering van de wet van 1 lllei 1939 en
bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van
16 juni 1947, 1 van het koninlrlijk besluit
nr 12 van 3 juli 1939, genomen in uitvoering van de wet van 1 mei 1939 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van
16 juni 1947, 1 van de wet van 30 december
1939 en 38 van de wet van 13 augustus
1947, 54, zoals het gewijzigcl Werd bij artikel 30 van het koninklijk beslnit nr 127
van 28 februari 1935, genomen in uitvoering van de wet van 31 juli 1934 verlengd
en aangevulcl bij die van 7 december 1934
en bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936,
55 en 57, zoals het gewijzigd Wel'd bij. arti~
kel 9 van het koninklijk besluit nr (i3 van
28 november 1939, genomen in uitvoering
van de wet van 1 mei 1939 en bekrachtigd
bij artikel 2 van de wet van 16 juni 1947,
doordat, na vastgesteld te hebben dat ver-

-208
weerster in haar hoofc1inrichtino- te Billancourt (Frankrijk) losse stukken voor
au tovoertuigen fa briceert, deze losse
stukken samenvoegt onder meer in haar
bijinrichting te Haren (Belgie) en aldus
losse stukken voor autovoertuigen in Belgie invoert, en zonder de hoedanigheid
van bijhuis aan die inrichting te Haren
te ontkennen, het bestreden arrest niettemin beslist dat de factuurtaxe op de
overdrachten op llewuste zendingen van
Billancourt naar Haren niet verschuldigd
is, om reden dat tutikel 3 van het Wetboek dcr met het zegel gelijkgestelde
taxes door het woord << bijhuis ll een bijinrichting lledoelt waar er tot verkoop
aan de verbruikers overgegaan wordt
dan wanneer er nit de klare, nauwkeu~
rige en uitdrukkelijke tekst van de artikelen 3 en 54 van genoemd wetboek bliJkt
dat elke invoer van koopwaren welke een
hoofclhuis ter bestemming zijner bijhuizen doet met een verkoop gelijkgesteld
wordt, ·zonder dat er vereist wordt clat
het bijhuis aan de verbruikers ve1'koopt
en de ·verkoop aan eeu andere persoo~
dan · eeh · verbruiker van losse stukken
voor autovoertuigen aan de factuurtaxe
op de overdrachten onderworpen is krachtens de artikelen 51, 55 en 57 van het
Wetboek cler met het zegel gelijkgestelde
taxes :
Overwegende dat, om de door het
hoofdhuis van verweerster ter hestemming van zijn bijlmis in Belgie gedane
invoeren van losse stukken aan de toepassing van de artikelen 3 en 54 van het
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde
taxes te onttrekken, het arrest op de
overweging steunt dat gezegd artikel 3
vereist dat de invoer van koopware1i met
he~ oog op de verkoop ervan door cUt bijhms zou geschieden, terwijl ten deze geen
verkoop vaststaat;
Overwegeilde dat, zo zulke voorwaarde
voorzien wordt in artikel 2 welke de
verzending van koopwaren ddor een Belg~~ch hoofdhuis naar zijn bijhuis in Belgle bedoelt, artikel 3, hetwelk slechts op
de verzendingen door ecn in het lmitenland gevestigd hoofdhuis naar zijn bijhuis in BelgH\ betrekking heeft, geen gewag maakt van voormelcle voorwaarde·
Overwegende <lat, zo nit de voorbm:eidende werkzaamheden van de wetten van
28 september 1921 en 16 juli 1922 blijkt
dat artikel 2 tot doel had de gelijkheid
tussen · grootwarenhuizen en kleinhandel
te handhaven, artikel 3 ingelijks, volgens
het verslag van de Bestendige commissie
van financien, begrotingen en economie
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, « een beschermingsmaatregel ten
'voordele van de nationale nijverheid ll is
hetgecn tijdens de clebatten bevestigcl
weTcl;

Overwegende clat het arrest clus ten oQ_
rechte heeft geoorcleelcl dat beide w€1~
bepalingen op clezelfde reclenen steuneQ ~
Dat het miclclel clerhalve gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestre,_
den arrest; lleveelt dat melding van OU.derhavig arrest zal gemaakt worden ()p
de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster tot de kostm. ::
verwijst de zaak naar het Hof van be,:_
roep te Gent.
7 november 1958. -

1 6 kamer. -

Vo~r

:;:;-itter, H. Vandermersch, raadsheer wan::-_
nemend voorzitter.- Ve1·slaggevm·, H. De
Bersaques. GeUjlclitidende conclwie

H. Roger Janssens de Bisthoven, ee1~t~
advocaat-generaal. - Ple-iters, HH. l'a:n
Leynseele en della Faille d'Huysse.
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~ LINDPACHT. 0PZEGGING GEGEVEN DOOR DE lEitPACHTER. VERBOD EEN NIEUWE OPZEGGI:NQ
TE GEVEN MINDER DAN DRIE JAAR NA EEN ])(lo-a
DE RECHTER NIET GELDIG VERKLAARDE OPZEQ_
GING. NOCH VOJXNIS DAT DE EERS'l'E OPZEQGING ONGELDIG VERKLAART NOCH .AFSTAl\'D VA,N
DE VERPACHTER DE GELDIGVERKLARING ERV AN
IN RECHTEN TE VORDEREN. VERBOD NIE:T
TOEPASBAAR.
.

1° HUUR V.AN GOEDEREN.

2° DW.ANGSOJVI. -

BEGRIP.

1 o Het actn de VC1'JHiChter van een lana,_
ei.genclom opgelegcl ve1·bocl aan cle 7MI1lr(ler een nie·uwe opzegg·ing te geven 11~in~
cler clan clrie jaa1· na een opzegging (tie
cloo1· cle 1·echter niet gelcUg ve·rlclaarcl
wercl, is niet toepasbacw ~oannee1· 1/0ch
een vonnis dat de eerste opzeg ongelclig
verklact·rt 1t'itgesprolcen werd, noch de
vcrpnchte1· ctfstnnll heeft geclaan Van
z·ijn ·recht cle gelcUgve1·1clat"ing e1·vn-J1 in
1·cchten te vonlercn (1). (Burgerlijk:

Wetboek, artikel 1776, lid 3; wet van.
7 jnli 1951, artikel 15.)
2° 1.1Iaken geen veroonleUng tot een

dwM~g

sorn 1t#, clit is, tot een stntf, cle 1·a·n~in,q
clam· cle 1·echter vctn het bec!Tag va11· de
schacle clie een ve1·tnwin g in clc 1tit·Voe1"ing van cle 1titgeszH·oken beslissing aan
een pfwtij zal ve·l'oorzMcen en cle veroo1·rleUng tot betaling van clit bed1·ag in oevnl van de1·gel'ljke ·vertnwi:ug (2).

(1) Ve1·br., 6 juli 1956 (Arr. Ye?·br., 1956,
biz. 948).
(2) Verbr., ·20 september 1957 (A?T. Yerb?·.,
1958, biz, 14).

209(PROVOOS'l', T. MATTELIN.)
ARREST.

BET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 september 1957 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter te
Gistel;
OYer het eerste middel, afgeleid uit de
schending· van artikel 1776 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het bij artikel 15
van de wet van 7 juli 1951 gewijzigcl
wertl, en, voor zoveel als noclig, van alinea 2 van artikel 1748 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals het bij artikel 4, paragraaf 1 van de wet van 7 juli 1951 gewijzigd werd, doorclat het bestreden vonnis de door verweerder aan eiser op
7 november 1956 gegeven opzeg tot eigengebruik betreffende de weide waarop het
wijst gelclig en van kracht verklaart tegen 10 november 1958, alhoewel uit de
redenen cler bestreden beslissing blijkt
dat de rechtsvoorganger van verweerder
reeds op 26 september 1956 insgelijks tot
eigengebruik opzeg had gegeven tegen
lO november 1938, - opzeg die niet gelclig
was verklaard geweest, om de reden dat
verweerder, die de kwestieuze weicle op
29 october 1956 gekocht had, geen kennis
had van die vroegere opzeg, en, in .alle
geval, llat verweerder deze opzeg, als
koper, diende te bevestigen, - dan wanneer na ecn eerste opzeg die niet van
waarde werd verklaard, een nieuwe opzeg
slechts na drie jaar opnieuw geldig kan
gegeven worden, - schencling van al;tikel 1776 van het Burgerlijk Wetboek :
Overwegencle dat het bestreden vonnis
vaststelt : dat verweerders rechtsvoorganger op 26 september 1956 aan aanlegger, pachter van een zijner landeigendommen, opzegging deecl tegen 10 november
1958, ten einde het goed zelf te exploiteren.;
·
Overwegencle dat verweerder, clie dit
goecl op 29 october 1956 gekocht had, zelf
op 7 november claaropvolgend om dezelfde
reden aun aanlegger opzegging deed tegen
10 november 1958 ;
Overwegencle dat op aanleggers verzet
de rechter laatstgeuuemcle opzegging geldig verklaarde om redeu clat, zelfs zo verweerder kcunis heeft gehad van de vorige
opzegging - wat hij ontkende -, hij in
ieder geval als kopcr die opzegging clicnde
te bevestigen;
Overwcgende dat luidens lid 3 van artikel 1776 van het Burgerlijk Wetboek :
<< werd de opzegging door de rechter niet
gelclig verklaard, dan kan een nieuwe opzegging pas drie jaar na de niet geldig
verklaarde opzegging gedaan worden ll ;
Dat noch nit hct vonnis, noch nit enig
stuk wuarop het lwf vermag acht te slaan
VERBR., 1959. - 14

bl~ikt ~at de _opzegging van 2G september
19.:>6 met geld1g verklaurcl we:r:-d door een
v?nnis of ~1at, hetzij de per~oon welke
clre opzeggmg gedaan heeft hetzij verweel:der, erv~n zoudcn J:;ebben :ctfgezien de
geldrgverklarmg ervan m recb_ ten te vorderen;
~at daaruit }lijkt clat aall.legger ten
~mechte betoo.,t clat. de OP~egging van
~6 september 1956 << met gelchg;, verklaard
was gewe_est ll door de rechter en dat
de opzeggmg van 7 november l956 bl'o·evolg voorbari~ was (a~tikel1776, lid
Dat het m1ddel met kan ingewilligd
worden;
Over. het tweede mi~del, afgeleid nit de
schcndmg van de artrkelen 9 en 97 van
de Grondwet, 2 van het Stt·afwetboek
1142, 1147, 1148, 1149, 1150, ll51 1226,
1229, 1382, en 1383 van het nur:gerlijk
Wetboek, doordat het bestreden vonnis
zon~l~r ·die beslissing te moti veren, na~
mellJK door hct. bestaan van een schade
vas~. te st.ellen .m geval van lliet-onmiddelliJke mtvoenng van het Yonnis eiser
veroord~elt tot wat. het heet een s'chadevergoedmg,. maar m ":erkelijk:heid een
dwangsom IS, van veertig frank Jer da
vertr:;ging in de uitvoering van hef von~i~
da~ e1ser ertoe veroordee~t de kwestieuze
werde OJ? 10 november 19o8 te "el·laten en
te ontrunnen.:
Overwegende cla~, naar lui~l van •het
exploot v_an rechtsmgang, verw-eerder de
veroorclelrng van aanlcgger tot betulin"'
van _40 frank. per dag vertrag·ing ill. d;
temntvoerleggmg van het vonnts als schadeyergoecling heeft gevorderd;
. pverwegende dat het vonnis nitdrukkellJk. vaststelt dat de sommen Waartoe het
a~nleg~er veroordeelt. ~en schadevergoedrng mtmaken; dat brJ gebrek: a an conclusies daaromtrent, de rechte1• niet verplicht was zijri beslissing nadet· met redenen te omkleden;
Dat het middel niet kan in"'cwilligd
worden;
"'
.Om die· redenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt aanlegger tot de kosten.

1d';

. 7 november 1958. - te kamer. _ YoorZI.tte·r, H. Vand~rmersch, raadsheer waarncmend voorzrtter.-. --:- Ye1·slaggever,
H. Bayot. - Gel·i·J lclmrl.emle concl~tsie,
H. Roger Janssens de Brsthoven eerste
aclvocaat-generaal. - Pleiters,
Van
Leynseele en Van Ryn.

BB.
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1 o H et co,qnossenwn t gelclt als vennoedil.
beho11clens te,qenbewijs, van cle ~··
·ua.n,qst cloo>· rle ve1·voercler van cle
~varen zoals cleze erin besclweven
conform rle bepnH'11[Jen van a1·tUcel
A, tJa1·arJ1"Ctaf III, 3°, a, b en c •vwn
samengeonlenrle toetten op cle M<'vacwt (1) .

(TWEE ARRESTEN.)

1°

SCHIP-SCHEEPVAART. ZEEVERVOER. COGNOSSEMENT. GELDT ALS VERl>IOEDEN VAN ONTVANGST VAN DE ERIN RESCRREVEN GOEDEREN. VER:I.WEDEN REROUDENS
TEGENREWIJS.

zo

SCHIP-SCHEEPV AAR'l'. ZEEVERYOER VRIJSTELLING VAN YERANTWOORDELI.JKilEID VAN DE VERVOERDER. BEDING
(( GEWICRT ONBEKEND ll IN RET OOGNOSSEMENT
INGELAST. GRENZEN RINNEN DEWELKE RET
DE VERVOERDER KAN VRI,JSTELLEN VAN ZIJN
VERANTWOORDELIJKHEID RETREFFENDE RET IN
HE'f COGNOSSEMENT OP DE AANDUIDINGEN VAN
DE LADER VERMELD GEWICHT.

go

SCHIP-SCHEEPVAART. -c-- ZEEVERVOER. VRI.JSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVOERDER. BEDING
(< GEWICHT ONBEKEND ll IN HET COGNDSSEMENT
INGELAST. JUUIDISCHE UITWERKSELS GEHECRT AAN DIT REDING NIET ONOERWORPEN AAN
DE UITDRUKKELIJ"KE VERMELDING VAN EEN VAN
DE VOORWAARDEN VOORZIEN BIJ ARTIKEL \J1,
A, PARAGRAAF III, go, LAATSTE LID, VAN DE
SAMENGEORDENDE WETTEN OP DE ZEEVAART EN
DIE AAN HET CONCREET GEVAL EIGEN ZIJN.

4°

SCHIP-SCHEEPV AAR'l'. ~ ZEEVERVOER. Vn.I.JSTELLING VAN VERANTWOORDELI.J'KIIEID VAN DE VERVOERDER. BEDING
« GEWICRT ONBEKEND l l . - GEDRUKT REDING.
BEDING DAT DE VERVOERDER VAN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID KAN VRIJSTELLEN. VEREISTEN.

(1) en (2) Verbr., 8 juli 1955 (Mr. Y erb>·.,
1955, blz. 919).
(3) Zoals aanlegsters terecht deden gelden,
is het vermogen aan de vervoerder of aan de
kapitein toegekend om zich ertoe te beperken
in het cog11ossement de vermelding « gewicht
onbekend » in te lassen, de mogelijkheid behouden blijvende dat later, meer bijzonder bij
de ontscheping of daarna, bewezen wordt dat
men zich al dan niet bevond in een van de
twee gevallen voorzien ·bij artikel 91, A, paragraaf III, 3o, lid 2, van de samengeordende
wetten op de zeevaart, van aard te beletten
dat het cognossement, dat dergelijke weinig
nauwkeurige vermelding inhoudt, zijn rol van
de koopwaren vertegenwoordigende titel zou
vervullen en onzekerheid te verwekken in de
verhoudingen met de koper van de lading of
met de bankier aan wie gevraagd zal worden
op basis van deze titel krediet te verschafl'en.
Na de inscheping, en gedurende een tijdsverloop dat lang kan zijn, zal men inderdaad niet
weten of de hoeveelheden die op het cognossement vermeld zijn volgens de aanduidingen
van de lader, maar die het voorwerp waren
van vermeld voorbehoud, al dan niet op het
risico van de vervoerder zijn.
De zekerheid zou kunnen hersteld worden,

zo

Het bcclin.g '' get.vicht onbelcencl Jl, d<fil~
cle ·ue1·weerrle1· in het cognossement i'l. -r;elast, ontneemt a,nn cle vermeltUng 11~
het gewlcht op clit clocument volgensl~
aancltticl-in{fen van cle lacleT aangeb1·a1'~ -L;
hcw.'r }1/.'I"Wische ttitwe·rlcsels en/i;el ~~~/
wnnneer cle vervoercle·r e1·nstige reclef.e'h
hacl cle j,wisthe·icl van cle ve·rlcla1"in[J 11-~
cle lacler te bet~v-ijfelen of n·iet overfe_
clelijlce miclclelen beschilcte om ze mf; E7
,qaa.n (2). (Saroengeorclencle wetten {)D

cle zeevaart, art. 91, A, paragraaf J[I:,
go, in fine.)
go Opdat het becling « gew-icht onbelcenl >>,
cloo1· de vc·rt.vee-nle·r ·in het cognosse111i~ 1;
in,qelast, ann cle ve1·melcl-ing va.n het!f ew·icht op clit clocument ctan.qebmcht 10 l{lens cle a.nnrl·u.icl-ingen vwn cle lacler !<la".itwicl-ische witwerlcsels lcnnne ontne;W-n,,
is het niet veTe·ist clat cle ve·l"'wee1"Cler op
clit clocmnent cle omstancl-igheclen zo111le_
prec·iseenl hebben cl-ie, ei,qen actn het ron_
c1·eet geval, hem cle jttistlwicl va;1 de
verlclrwin_qen va.n rle lacle·r hebben oOen
betwijfelen of clie hem be let hebben liVer
cle 'l"ecleUjlce m·iclclelen te besc7/.£7clce·/l om
ze na te {!aan; het volstaat cla.t cW.CJelijlce omstamcl·igheclen we1·1celijlc vo01'1wn_
clen wa1·en (g). (Impliciete oplossing.)

minstens in zekere mate, indien iedere betw-is.
ting over de regelmatigheid van het voot·behand onherroepelijk moest opgelost wordm inde ladingshaven of indien aan de verweerderopgelegd werd dat, ten einde de vermelclingvan het door de lader aangeduide gewicht doorhet voorbehoud !mar uitwerksel te doen Verliezen, hij spechtal op het document zou schrijven welke de ernstige redenen zijn die hem
ertoe brachten de juistheid van de aancl<tidingen van de lader te betwijfelen of we]~e de
preciese omstandigheden zijn die hem belet
hebben het gewicht of de hoeveelheid 11a te
zien.
Voorzeker Jeren SMEESTERS en WrNKEJlllOLEN
dat het, in pr:incipe, ter haven van lading is
dat de moeilijkheden betreffende het op~tellen
van de titel hoeven opgelost te worden en dat
aldaar het debat nopens de reserves tussen
lader en vervoerder tot een einde moet gebracht worden (DToit maritime et rlroit fluvial
ze uitg., bd. II, ur 722, blz. 375 en 376), lllaa;
het komt niet voor dat de wet zou verboden
hebben deze betwistingen later, en nall1elijk
na de ontscheping, op te lassen.
Van een andere kant, vermits de wet ~lechts

-2114° De omstand·ighe-id dat het bed·ing << ,qe·wicht onbelvend >>, in een cognossement
i?lgelast, ged?'1tlct is, volstaat n·iet om
het zijn ,i-lwicUsche 11it'We1'7csels te ontnemen. Vanaf het ogenbUlc dat cle vervaenler zich lean be?·oepen op een van
de twee omstancligheden beoor!cl clo01· m·UJcel 91, A, 1Ja1'ag?·aaf III, 3°, in fine,
van cle samengeo?·dende wetten op fle
zeevaart, heeft de?·gelijlc beclin[f, zelfs
geclrnlct, de 1titwe1'lcse1s lloo·l' deze bepal'ing voorzien (1) .
Ee?·ste zaalc.
(VERZEKERINGSlllAATSCHAPPIJ « STAD ROTl'ERDAM
ANNO 1720 ll, T. KAPITEIN JENSEN.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1956 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste rniddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 91 van de Zeevaartwet, die boek II van het Wetboek
van koophandel uitmaakt, in het bijzonder van paragraaf III, 3°, van gemeld
artikel, 97 van de Grondwet, 1315 en 1783
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest de eis van eiseressen afwijst strekkende tot betaling van schadevergoeding wegens een verlies opgelopen,
in de loop der reis, door de door verweerbepaalt dat de vervoerder niet verantwoordelijk zal zijn voor het door de lader aangednid
gewicht indien hij hetzij ernstige redenen had
te denken dat dit gewicht de ontvangen koopwaar niet juist vertegenwoordigt, hetzij geen
redelijke middelen gehad heeft om nazicht nit
te oefenen, kan men dit rechtsuitwerksel niet
afhankelijk maken ·van het door de wet niet
voorzien vereiste in het cognossement melding
te maken van justificatoire omstandigheden.
De Franse wet van 2 april 1936 heeft aan de
vervoerder de bijzondere vermeldin.g van deze
redenen of van deze onmogelijkheid opgelegd.
Maar, zoals RIPERT (D1·oit ·maritime, bel. II,
blz. 385, nr 1470) het schrijft : « deze regel,
die niet in de internationale overeenkomst voorkomt... maakt de Franse wet strenger voor de
kapitein, dan de internationale wet » (zie ook
J. HEENEN, Rev. c1·it. de ju.risp1·. beige, 1956,
blz. 27, noot 2).
Het geannoteerd arrest bevestigt deze leer.
(1) Meestal wordt geleerd dat een in een
cognossement ingelaste « clause de style >> waardeloos is (zie onder meer s~mESTERS en WINKELMOLEN, Droit mm·itime et d1·oit jl1lvial, bel. II,
11r 722, blz. 375).
Sommigen menen dat enkel een met de hand
.geschreven of een gedactylografieerde clausule
« gewicht onbekend » geldig is en dat dienvol.gens een gedrukte clausule zonder juridisch

der. vervoe~·de lading, om redeu dat « bij
de mschepmg een cognossemen. t werd opgestelil ~etiteld « Tanker bill ~>f lading- ,,
en waarm onder meer door ge-J:utimeerde
verklaard wordt dat te New-~ork werd
ingescheept « a quantity said to be
440.920 pounds inedible tallow (in bulk)
the quantity, measurement, weight gauge'
quality, nature, value and conditio~ of th~
cargo unknown to the vessel and the
master»; ... dat het cognossen'lent duidelijk en bondig is, dat hetzelfde geldt wat
betreft het te verklaren voorbE>houd · dat
het gewis onverschillig is dat het in drukletters werd geschreven; dat vooral dit
voorbehoud niet, zoals het op dero·elijke
bescheiden gebeurt, op verleg:ene "wijze
in de gedrukte tekst werd ing<c.~lijfd, hetgeen eraan vooral het kenmerk van een
« clause de style >> zou toekennen · dat het
integendeel, met de hoeveelheid_ der ingescheepte koopwaar aangekoppe ld te mid.
den der belangrijke voorwaarden van
het vervoer voorkomt, derwi.ize dat llet
noch aan het begrip noch aan de aamlacht
der belanghebbenden kon ontsnappen; dat
l10eft opgemerkt dat de wooruen « Tanker bill of lading >> in vette letters op de
rand van het stuk voorkome:n. de aandacht er alclus op vestigencl dat het gaat
om vloeistof geladen in scheeDtanks, en
dat de strenge meting van de cargo bij de
inscheping in de meeste gevallen onmogelijk zal geweest zijn; dat de inlader het
afieveren van het cognosseme:n.t met het
kwestieus voorbehoucl zonder Verzet aanvaard heeft; clat uit het voorgaande twee
gevolgtrekkingen voortvloeien, ten eerste
uitwerksel is (J. HEENEN, Rev. crit. de jw·isp1·,
belge, 1956, blz. 27).
Zoals D'E PAGE (Tmite elhnentai,·e rle d!·o-it
civil belge, bd. II, nr 571, blz. 533) eraan herinnert, is de « clause de style» deze clausule
waarvan de inlassing in alle akten van dezelfde
aard door de gebruiken of door de praktijk
werd medegebracht. Maar, voegt deze auteur
eraan toe, de « clause de st.yle » 111oet, zowel
als de andere beschikkingen van de overeenkomst, door de partijen worden na.geleefd.
De vermelding « gewicht onbekend » in een
cognossement ingelast dan wanneer, voor het
vervoer op hetwelk clit document betrekking
heeft, geen van de twee omstandigheden beoogd
door artikel 91, paragraaf III, 3°, laatste lid,
van de zeevaartwet bestaat, zou waardeloos
zijn niet omdat het een «clause de style » zou
zijn, maar enkel daar het voorhan<len zijn van
deze omstandigheden niet bewezen is.
Dienvolgens heeft het geen belang dat de
vermelding gedrukt, gedactylografieerd of met
de hand geschreven is; wat enkel belang heeft
is of de vervoerder zich ja dan neen bevonden
heeft in een van de twee gevalle11 door artikel 91, paragraaf III, 3°, lafl.tste lid, voorzien .
F. D.
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worden dat hij tekort zou gekornen zijn
aan de hem door de regel van paragranf III, 3°, b, van nrtikel 91 van de
Zeevnnrtwet opgelegde verplichting en ten
tweede dat de last van het bewijs van
de ingescheepte hoeveelheid op appellanten rust ... )) ; « clat noch het bewijs van
ue ingescheepte hoeveelhcid noch dat van
het bestaan van enig tekort gelcverd
wordt ll, dan wanneer : 1° de clnusule, die
crtoe strekt de verrnelding van het gewicht, in een nan artikel 91 van de Zeevnartwet onderworpen cognossernent van
hnar bewijskracht te beroven, slechts geldig is wanneer zij een bijzomlere clnusule
uitrnaakt met betrekking tot het vervoer
dat tot uitgifte van het cognossement aanleiding gegeven heeft; 2° geen bijzondere
clausule is met betrekking tot het vervoer
dat tot de ui tgifte van het cognossement
nanleicling geeft, diegene die gedrukt is
op het papier van dit laatste, omdat « de
strenge meting van de cargo bij de inscheping in de meeste gevallen olllllogelijk
zal geweest zijn ll; go het de vervoerder
behoort te bewijzen dat hij het gewicht
heeft afgeleverd dat zonder geldig voorbehoud in het cognossement vermeld is, en
niet de bestemmeling het bewijs te leveren van het ingescheepte gewicht of van
het lJestaan van een tijdens de rcis ontstaan verlies :
Overwegende clat, nnar luid van artikel 91, A, paragraaf III, go, lid 1, b, en
4°, van de samengeordende wetten op de
zeevaart, de vervoercler, of de kapitein,
of de agent van de vcrvoerder, op verlangen van de inlacler, a an deze een cognossement moet nfieveren dnt onder meer
vermeldt of het aantal der colli of het
stukstal der goederen of de hoeveelheid
of het gewicht, al naar gelang de omstandigheden, zoals zulks door de inlader
schriftelijk is opgegeven, dit cognossement geldend als vermoeden, behoudens
tegenbewijs, dat de vervoerder de goederen ontvangen heeft, zoals zij, overeenkomstig nr 3, a, b, en o, in dat stnk beschreven zijn;
·
Overwegende dat artikel 91, A, paragraaf III, go, lid 2, bepaalt dat geen vervoerder, kapitein of agent, van de vervoerder verplicht zal zijn een cognossement af
te leveren inhouclende onder meer het gewicht, wanneer hij redelijke gronden
heeft te vermoeden dat het niet nauwkeurig de in werkelijkheid uoor hem ontvang·en goederen weergeeft of wanneer
hij tot het nazien ervnn geen redelijke
gelegenheicl heeft gehad;
Overwegende dat artikel 91, A, paragraaf III, 8°, bepaalt dat van nul en gener waarde zal zijn en generlei effecten
zal sorteren iedere clausule waardoor de
aansprakelijkheid van de vervoerder,

voor verlies of beschadiging van of met·
betrekking tot de goederen, mocht wordeJL
verminderd op een andere wijze dan in.
cUt artikel is voorzien;
Overwegende dat ujt het samenlezell
van die bepalingen blijkt : 1° dat het op·
nemen van een clausule « gewicht onbrkend ll, waarbij de in het cognossement
vermelde aanduicling van gewicht vall.
uitwerking wordt beroofd, alleen te rech!vaarcligen is in een van de twee bedoeld~
onderstellingen, te weten in geval er, voor:de vervoerder of de kapitein redelijkeo
gronden zijn om de nauwkeurigheid Vlll:l.
de door de inlader gedane gewichtsopgareo
te lJetwijfelen, of in geval van ontbrekeQ
van een redelijke gelegenheid tot nazicht
van het gewieht; 2° dat gemelde clausul~
enkel gel den kan indien zij een heeling il'SI
dat bijzonder slaat op het vervoer dat
tot het opmaken van het cognossemeat
aanleiding gegeven heeft;
Overwegen<le, aan de ene zijde, <lat (!e
rechter soeverein uit de door hem aangehaalde omstandigheden heeft kunnen afleiden dat de clausule « gewicht onliekend ll, welke in het cognossement voorkomt, een beding is dat bijzonder sla:t t
op het vervoer dat tot uitgifte van gemeld bescheid aanlei<ling gegeven heeft;
Dat <le omstandighei<l <lat de clausule
op dat lJescheid gedrukt is op zich zelf
niet volstaat om haar het karakter van
llijzonder beding te ontnemen;
Dat door erop te wijzen dat <le strer1ge
meting van de cargo bij de inschepillg
in de meeste gevallen onmogelijk zal zijn
geweest wanneer het gaat om een in.
scheepstanks g-elaclen vloeistof, het arrest
slechts een overbodig motief inroept;
Overwegende, aan de andere zij<le, da.t,
zomler dienaangaan<le bestreden te worden, het arrest, op groncl van een deskn:n_
digenverslag, in feite vaststelt « dat ]let
de kapitein olllllogelijk was om het gewicht der ingeslagen partij te bepale:n
en dat dit g-ewicht hem werkelijk onbekend was JJ;
Overwegende <lat nit het lwvenstaaudevolgt dat het arrest wettelijk heeft knnnen beslissen clat de last van het bewijs·
van <le ingescheepte hoeveelheid op de
houder van het cognosscment berustte;
Dat het mid<lel niet kan nangenowen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de Grolldwet, <loordat het bestreclen arrest de eis
van eiseressen afwijst omdat zij in gebreke blijven het bewijs te leveren van
de ingescheepte hoeveelheid en van « het
bestaan van enig tekort ll, daarbij steunnend op de volgende overwegingen :
1 o « dat het ook thans niet mogelijk is te
bepalen welke juiste kwantiteit werd ingescheept ll (te New-York); 2° « dat Van
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Sluys en Buyet, bij het meten der ulluges
te Antwerpen, dezelfde hoeveelheid vonden als te New-York JJ; 3° dat de deskundige « verder aanstipt dat de aan boord
gemeten ullages aanduiden dat geen tekort bestuat ter bestemming ten opzichte
van de ingelaten hoeveelheid JJ; 4° « dat
het feit dat de vervoerder wel tot het meten van ullages overging eveneens zonder
belang is, vermits het juist blijkt uit het
verslag flat dergelijke opmetingen slechts
een betrekkelijke waarde, een waarde van
vergelijking kunnen hebben JJ; 5° « dat de
deskundige dun ook besluit dat het tekort hoeft toegesehreven enerzijds aan
het overpompen te New-York, anderzijds,
aan reisverlies Jl; 6° « dat surveyor Guldemond zelf in zijn verslag aanstipt dat
geen verlies zich kan voorgedaan hebben
gedurende de reis van New-York naar Hemiksem Jl; doordat bijgevolg het arrest
achtereenvolgens aanneemt : a) dat men
de te New-York ingescheepte lloeveelheid
ken de en niet ken de; b) dat het meten
der ullages toelaat en niet toelaat vast te
stellen dat er een tekort bestaat; c) dat
de lading een verlies had opgelopen en
dat zij er geen had ondergaan, doordat
die tegenstrijdigheden in de motivering
gelijkstaan met een afwezigheid van moti vering :
·
Overwegende dat nit het geheel van
llet arrest voortvloeit dat de rechter erop
heeft gewezen : 1° dat het niet bewezen is
dat de door de inlader opgegeven hoeveelheid nan boord van het schip werd opgenomen en dat het ook thans niet meer
mogelijk is die hoeveelheid te bepalen;
2° dat in huidig geval een reisverlies onvermijdelijk is; 3° dat, alhoewel het meten van de ullages tot bepaalde vaststellingen leidt, die opmetingen slechts een
betrekkelijke waanle hebben;
Overwegende dat die vaststellingen niet
onverenigbaar zijn, en het arrest, zonder
tot tegenstrijdigheid aanleiding te geve11,
heeft kunnen beslissen dat aanlegsters
in gebreke blijven het bewijs te brengen
van de ingescheepte hoeveelhcid en derhalve van het bestaan van een tekort dat
tot vergoeding aanleiding geeft;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aunlegsters tot de kosten.
7 november 19G8. - 1 6 Immel'. .:_ Vom·zitter, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Verslaggevm·,
H. Belpaire. - Gelijkluddende concl·usie,
H. F. Dumon, advocaat-generaal.
Pleite1·, H. Van Ryn.

Ttveede zaalc.
(VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ << ALPINA ll
EN LITISCONSORTEN, T. KAPITEIN 1\IAHONAY,)
AUHEST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 maart 1950 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 91 van de Zeevaartwet, die boek II van het Wetboek van
koophandel uitmaakt, in het bijzonder
van paragraaf III, 3°, van gemeld artikel, 97 van de Grondwet, 1315 en 1783 van
het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest de eis van eiseressen afwijst strekkende tot betaling van schadevergoecUng wegens een verlies opgelopen
in·de loop der reis, door de door verweerder vervoerde lading, om reden dat « bij
de inscheping een cognossement werd opgesteld betiteld << Tanker bill of lading JJ
waarin onder meer door appellant verklaard wordt dat te New-York werd ingescheept << a
quantity said to
!Je
671.240 pounds crude soybean oil, the
qua~tity, measurement, weight, gauge,
quahty, nature, value .and condition of
tlle cargo unknown to the vessel and the
master Jl; . .. dat het cognossement duidelijk en bon dig is; dat hetzelfde geldt wa t
hetreft het te verklaren voorbehoud; dat
het gewis onverschillig is dat het in drukletters werd geschreven; dat vooral dit
voorbehoud niet, zoals het op dergelijke
bescheiden gebeurt, op verlegene wijze
in de gedrukte tekst werd ingelijfd, hetgeen eraan vooral het kemnerk van een
«clause de style JJ zou toekennen; dat het
integendeel, met de hoeveelheid der ingescheepte koopwaar aangekoppeld, te mid-den der belangrijke voorwaarden van het
vervoer voorkomt, derwijze dat het noch
aan het begrip noch aan de aandacht der
belanghebbenden kon ontsnappen; dat
l10eft opgemerkt dat de woorden « Tanker
bill of · lac1ing J) in vette letters op de
rand van het stuk voorkomen, de aandacht er aldus op vestigend dat het gaat
om vloeistof geladen in scheepstanks, en
dat de strenge meting van de cargo bii
de inscheping in de meeste gevallen onmo~
gelijk zal gewe·est zijn; dat de iulader
het afleveren van het cognossement met
het kwestieus voorbehoud zonder verzet
aanvaard heeft; dat nit het voorgaande
twee gevolgtrekkingen voortvloeien : ten
eerste dat er de kapitein niet kan verweten worden dat hij tekort zou gekomen
zijn aan de hem door de regel van paragraaf III, 3°,b, van artikel 91 van de Zeevaartwet opgel!;gde verplichting, en ten
tweede .dat de last van het bewijs van de
ingescheepte hoeveelheid op gei:ntimeerden
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aanwezen van een tekort wordt voorgebracht ll, dan wanneer : 1° de clausule,
die ertoe strekt de vermelcling van het
gewicht, in een aan artikel 91 van de
Zeevaartwet onderworpen cognossement
van haar bewijskracht te beroven, slechts
geldig is wanneer zij een bijzondere clausule uitmaakt met betrekking tot het vervoer dat tot de uitgifte van dat cognos"'ement aanleiding heeft gegeven, 2° geen
bijzonc1ere clausule is met betrekking tot
het vervoer dat tot de uitgifte van het
cognossement aanleicling geeft, diegene
die gedrukt is op het papier van dit
laatste, omdat « de strenge meting van de
cargo bij de inscheping in de meeste gevallen onmogelijk zal geweest zijn ll,
so het de vervoerder behoort te bewijzen
dat hij het gewicht heeft afgeleverd dat
zonder geldig voorbehoud in het cognossement vermeld is en niet de bestemmeling
het bewijs te leveren van llet ingesclleepte
of van het bestaan van een tijdens {le reis
ontstaan verlies :
Overwegende dat, naar luid van artikel m, A, paragraaf III, so, lid 1, b,
en 4°, van de samengeordende wetten op
de zeevaart, <le vervoerder, of de kapitein,
of de agent van de vervoerder, op verlangen van de inlader, a an deze een cognossement moet afleveren, dat onder meer
vermeldt of llet aantal der colli of het
stukstal der goederen of de hoeveellleicl
of het gewicllt, al naar gelang de omstandigheden, zoals zulks door de inlader
scllriftelijk is opgegeven, dit cognossement geldenc1 als vermoeden, behoudens
tegenbewijs, dat de vervoerder de goederen ontvangen lleeft, zoals zij, overeenkomstig nr S, ct, b en o, in dat stuk beschreven zijn;
Overwegende dat artikel !ll, A, paragraaf III, so, lid 2, bepaalt dat geen vervoerder, kapitein of agent van de vervoerder verplicllt zal zijn een cognossement af te leveren inhoudende onder meer
het gewicllt, wanneer hij redelijke gronden heeft te vermoeden dat het niet nauwkeurig de in werkelijkheid door hem ontvangen goederen weergeeft of wanneer
llij tot het nazien ervan geen reclelijke
gelegenheid heeft gehad ;
Overwegende dat artikel 91, A, paragraaf III, 8°, bepaalt clat van nul en
gener waarde zal zijn en generlei effecten
zal sorteren ieclere clausule waardoor de
aansprakelijklleid van de vervoerder,
voor verlies of bcsclladiging van of met
betrekking tot de goederen, mocllt worden verminderd op een andere wijze dan
in dit artikel is voorzien;
Overwegende dat uit llet samenlezen
van die bepalingen blijkt : 1 o dat het op-

nemen van een clausule « gewicht onbe·
kend ll, waarbij de in het cognossement
vermelcle aanc1uiding van gewicht van nit·
werking wordt beroofd, alleen te recht·
vaarcligen is in een van de twee bedoelde
onderstellingen, te weten in geval er voor
de vervoerder of de kapitein redelijke
gronden zijn om de nauwkeurigheid van
de door {le inlader gedane gewichtsopgave
te betwijfelen of in geval van ontbreken
van een redelijke gelegenheid tot nazicht
van llet gewicht; 2° dat gemelde clausule
enkel gelden kan indien zij een beding is
dat bijzonc1er slaat op het vervoer dat
tot het opmaken van het cognossement
aanleicling gegeven heeft ;
Overwegende, aan de ene zijde, dat de
rechter soeverein uit de door hem aange·
haalcle omstandigheden heeft kunnen af·
leiden dat de clausule « gewicht onbe·
kend ll welke in het cognossement voor·
komt, een beding is dat bijzonder slaat
op het vervoer dat tot uitgifte van gemeld
bescheid aanleicling gegeven heeft;
Dat de omstancligheid dat de clausule
op dat bescheid gedrukt is op zich zelf
niet volstaat om haar het karakter van
bijzonder beding te ontnemen;
Dat door erop te wijzen dat de strenge
meting van de cargo bij de inscheping
in de meeste gevallen onmogelijk zal zijn
geweest wanneer het gaat" om een in
scheeptanks gelaclen vloeistof, het arrest
slechts een overbodig motief inroept;
Overwegende, aan de andere zijde, dat,
zomler dienaangaande bestreden te worden, het arrest op grond van de omstandighe-clen waarop het wijst verklaart dat
«de kapitein ernstige redenen had om
te twijfelen nopens de hoeveelheid van
671.240 pounds hem opgegeven door c1e
inlacler ll ;
Overwegende clat uit het bovenstaande
volgt dat het arrest wettelijk heeft kun·
nen beslissen dat de last van het bcwijs
van de ingescheepte hoeveelheid op de
houcler van het cognossement berustte ;
Dat het micltlel niet kan aangenornen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorzie·
ning; veroorcleelt aanlegsters tot de kosten.
7 november 1958. - 1:8 kamer. - Voo,rzitter, H.
Vnndermersch,
raadsheer
waarnemcnc1 voorzitter. - Ve1·slaggever,
H. Belpaire. - Gelijlcllt'iclencle conclttsie,
H. F. Dmnon, advocaat-gf'nernnl.
Pleite,r, H. Van Ryn.

2e

KAMER.-

215
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1° TALEN (GEBRUIK VAN DE). STRAFZAKEN. BEKLAAGDE WOONAOHTIG IN
.EEN VLAA:r.ISE GEMEENTE GELEGEN BINNEN HET
GEBIED VAN EEN REOHTSMAOHT BEOOGD DOOR
ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935. POLITIEREOHTBANK DIE IN HE'l' NEDERLANDS
GlcVONNISI' HEEFT. ~ BEROEP AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE OORREOTIONELE REOHTBAN'K.
VERWIJZING NAAR DE REOHTSMAOHT VAN
DEZELFDE RANG IN EEN ANDER TAALGEBIED, AANGEDUID DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
11 SEPTEMBER 1935.

2° REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZA'KEN. DELE VERJAARD. LING.

PUBLIEKE VORDERING TEN
VOORWERP VAN DE REGE-

1° Wwnneer bij een co1Tect-ionele Techtsmacht, cUe geen hot van be·roep ·is, en
wier zetel gevestigd is in een van de
provincWn of in het ar1"0ncUssement in
cwtilcel 1 van cle wet van 15 j-nn·i 1935
aangedu.icl, in hager beroep een zaa.lc
wonlt a.anhang'i,q gemaalct, in het NededcMuls gevonnist op een vervolging inr~esteld
tegen een 1Jelcla.agcle in een
Vla.a.mse gemeente, in dit a.rrondissement of cleze twovincWn gelegen, woonacht-ig, verzenclt cleze 1'echtsma.cht de
za.alc naa1· cle meest na.b·ije at gema.lclcelijlcst te be1·eilcen 1·echtsma.cht va.n
dezelfcle rang, cUt is naa1· cle 1'echtsma.cht clie a.nngecl·u:icl is, r~elet op cle
gemeente waur cle belclua,qcle woonuchUg is, cloo1' het lconinlcUjlc besl~c.it vun
11 september 1935, r~enomen in uitvoe1'in,IJ vun a.rtilcel 58 vun voo·l"'nelcle wet.
2° !Yunnee1· ~!'it de .procecl-lwe bUjkt dut
op het or~enblilc clat het yeschil van
rechtsgeb·iecl ontstond, de pttblielce vorde1·in[J sp·rH:itencle H.it een vnn cle misdrijven, voo·rwe1'p va.n de vervolging,
ve1·jcw1·d wa.s, is e1· aanleiding tot 1'er~el·ing van 1·echtsyebied enkel voo1· tout
betreft cle tmblielw vo1·derinr1 (Zie no.CJ
voortleeft en cle b1t1'[JerUjke vo·rclerin[Jen (1).
(PROOUREUR DES KONINGS TE TONGEREN,
1'. GEi\IIS, STERKENDRIES EN i\IOUTON.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rech tsgebied ingediencl door de procureur des konings te
Tongeren;
(1}. Raadpl. verbr., 9 juli 1956 (A1·r. T'e1·br.,
1956, biz. 956) en 8 october 11156 (ibid., 1957,
biz. 170).

Overwegende dat, met inachtneming
van verzachtende omstandigheclen die zi.i
aangeduicl l1eeft, de Raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hoei, . bij
beschikking van 8 januari 1957, de genaamclen : 1° Hubert-Jean-Pierre-Joseph
Gemis, geboren te Montenaken, op 20 april
1933, ajusteercler, wonende te Walsbetz,
Hanuitse steenweg, 26, 2° Gerard Sterkendries, geboren te Overhespen, op
28 augustus 1897, spoorwegarbeicler, wonende te Neerllespen, Langestraat, 37, en
3° Alphonse Mouton, geboren te Neerhespen, op 14 februari 1910, magazijner,
wonencle te Neerhespen, Landenstraat, 74,
naar de bevoegcle politierechtbank verwezen heeft om te Neerhespen, op 25 juli
1956, onvrijwillige letselen te hebben veroorzaakt bij gebrek aan vooruitzicht of
voorzorg, de eerste aan Maurice Gemis,
de andere twee aan de eerste en aan
Maurice Gemis;
Dat de 01fficier van het openbaar ministerie bij de politierechtbank te Landen
g-enoemde beklaagclen v66r die politierechtbank geclaagd heeft wegens de alclus
gecontraventionaliseercle wanbeclrijven en,
bovenclien, om op zelfde datum en plants,
inbreuken te hebben gepleegd op het koninklijk besluit van 8 april 1954, houclencle algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, de eerste op de artikelen 12 en 26, de tweecle op artikel 48,
7, en de derde op artikel 32, 2;
Overwegencle dat, na stelling als burgerlijke partijen van de eerste tegen cle
andere twee en van de clerde tegen de
eerste twee betichten, de politierechtbank,
bij vonnis van 5 juli 1957 gewezen op
tegenspraak in de Neclerlanclse taal, elkeen van de clrie betichten tot een voorwaarclelijke politiestraf alsmecle tot een
derde der kosten veroordeelde en uitspraak deed over de burgerlijke eisen;
Overwegende clat hager beroep tegen dit
vonnis ingesteld werd door de eerste betichte, bij akte van 15 juli 1957 opgesteld
in cle N eclerlanclse taal, door tweecle betichte, bij akte van 11 juli 1957 opgesteld
in clezelfde taal en door het openbaar
ministerie tegen de clrie betichten bij akte
betekencl op 19 juli 1957 en opgesteld in
de Franse taal ;
Dat de Oorrectionele Rechtbank te
Hoei, bij vonnis del. 9 augustus 1957 in
de Franse taal gewezen, de zaak, gelet
op artikel 24 van de wet van 15 juni
1935, naar de Oorrectionele Rechtbank te
Tongeren heeft verwezen;
Overwegende dat laatstgenoemcle rechtbank, bij vonnis van 4 maart 1958, zich
onbevoegcl heeft verklaarcl om over cle
zaak uitspraak te doen daar zij niet cle
meest nabije of gemakkelijkst te bereiken
rechtsmacht was naar clewelke cle verwijzing van de zaak diencle plants tc
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57 en 58 van gemelde wet en het in
uitvoering van dit laatst artikel getroffen
koninklijk besluit van 11 september 1935;
Overwegende dat de vonuissen van 9 augustus 1g57 van de Oorrectionele Rechtbank te Hoei en van 4 maart 1958 van
de Oorrectionele Rechtbank te Tongeren
in kracht van gewijscle zijn gegaan en dat
hun tegenstrijdigheid een negatief geschil
van jurisdictie medebrengt welk de gang
van het gerecht belemmert;
Overwegende dat in onderhavig geval
de rechtspleging, v66r de Politierechtbank te Landen in het Nederlands werd
gevoerd bij toepassing van· artikel 56 van
de wet van 15 juni 1935 waarop de beklaagden gerechtigd waren zich te beroepen vermits zij woonachtig waren in de
Vlaamse gemeenten Neerhespen en Walsbetz gelegen binnen het gebied van een
rechtsmacht waar, krachtens het eerste
artikel van die wet, de ~·echtspleging in
het Frans moet gevoerd worden;
Dat, bijgevolg, de zaak in hoger beroep
naar de meest nabije of gemakkelijkst
te bereiken correctionele rechtbank in een
ander taulgebied moest verwezen worden,
overeenkomstig artikel 57 van hogervermelde wet, en dat, in dergelijk geval, bedoelde correctionele rechtbank deze is
welke het door artikel 58 voorzien koninklijk besluit aanduidt;
Overwegende dat, krachtens artikel 1
van het koninklijk besluit van 11 september 1935, de Oorrectionele Rechtbank te
Leuven de bevoegde rechtsmacht J.s naar
dewelke de zaak moest worden verwezen,
gelet op de gemeente waarin, volgens de
meldingen van de uitgesproken beslissingen, de meenlerheid van de beklaagden
woonachtig zijn;
Overwegende dat uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blljkt uat,
vermits de feiten op 25 juli 1956 gepleegd
werden, de openbare vorclering volgende
nit de gecontraventionaliseerde wanbedrijven van onvrijwillig·e letselen; bij gemis aan een oorzaak val). schorsing, door
verjaring vervallen was reeds voordat het
vonnis van 4 maart 1958, welke het contlict van jurisc1ictie deed ontstaan, gewezen werd;
Om die redenen, het rechtsgebiccl regelend, vernietigd het vonnis van· de Correctionclc Rechtbank te Hoei del. 9 augustus 1957, waarbij de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren werd
verwezen, en de daaropvolgende procedure;
Beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worc1en op de kant van
{}e vernietigde beslissing ;
Verwijst de zaak tot het berechten van
de inbreuken op het koninkijk besluit van

8 april 1954 en van de burgerlijke eisen
naar de Oorrectionele Rechtbank. te Leuven, zetelende in hoger beroep.
10 november 1958. - 26 kamer. - Voorzitte1·, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlclttidende
conclttsie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal.
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KAMER.-

10 november 1958

1° l\1ILITIE. -

AANVRAGEN 01£ UITSTEL, 01>1
VRIJLATING OP l\10RELE GROND EN OM AANWIJZlNG VOOR. HET SPEOIAAL CONTINGENT. AANVRAGEN INGEDIEND NA HET VERSTRIJKEN VAN
DE TERJ\1IJNEN. ARTlKEL 20, PARAGRAAF 3,
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 SEPTEMBER 1!l57 TOT COORDINATIE DER DIENSTPLIOHTWE1'TEN. VEREISTEN TOT ONTYANKELIJK'HEID.

2o MILITIE.

~ lNGESCHREVENEN GEROEPEN
011{ HET CONTINGENT YAN 1!)58 OF EEN VORIG
CONTINGENT TE VORHEN EN DIENSTPLIOHTIGEN
IN EEN VAN DEZE CONTINGENTEN BEGREPEN. VERLENING VAN UI'l'STEL IN DE GEVALLEN VODRZIEN BIJ ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN 5 JULI
1957
J)E MATE WAARIN DIT ARTIKEL VAN
HET VROEGER REGIME AFWIJ.KT. AANVRAAG
'fOT UITSTEL, NA HET VERSTRIJKEN VAN DE
BIJZONDERE TERJ>IIJN YOOR DEZE INGESCHREVENEN EN DEZE DIENSTPLICHTIGEN VOORZIEN,
INGEDIEND. TOEPASSING VAN ARTIKEL 20,
PARAGRAAF 3, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT
VAN 2 SEPTEI>IBER 1957 TOT COORDINATIE DER
DIENSTPLICHTWETTEN.

IN

1 o De aanvragen om nitstel, om v1·ij'laUng
op rnorele g1·oncl en orn aantvijzing voo1·
het speci.aal cont·ingent mogen ·imgeclienll
wo1·llen na i~et ve1·str··ijlcen van lle term·ijnen tnaar . v66·r cle clcttutn waa1'op
de aanvrage1· zijn eenheicl rnoet veTvoegen orn zijn act'ieve clienst te cloen.
wannee·J' 1·eecls v66r het ve1·st1''ijken
van cleze ter·rnijnen cleze cwnv1·age1' aan
cle qestelcle vereisten volcleed, clat, orn
van' het ve:rval 6pgeheven te tvorclen, bij
tf:itzonclerz.ijke 1·edenen inmept, te beo01'clelen. van cle miliHe1·echtscolleges en
llnt, .beho·zulens cloo·r de wet voorz·iene
trit.wnae·rin.!J, cleze rechtscolle[}es vroepe·r geen besUssinq ove1· ae .!J1'oncl van
ae aanvraag 1t-itgespro7cen hebben. (Ko-

ninklijk besluit van 2 september 1957
tot courdinatic cler clienstplichtwetten.)
2° De bepaUngen van a1·tilcel 20, pantgractf 3, van het l.;on·inlcli.ilc besl·nit van
.8 septembe1· 1957 tot coonUnat'ie cle·r
cliensttJlichtwetten zijn toepasbacw op cle
in,qesclwevenen geroepen om het contingent van 1958 of een vur·ig contingent te
vo1·men alsoolc op lle dienstpUchtigen, in
een van cleze contingenten begt·epen, dU3
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naar de vm·e·isten van art'ilcel 10 in de
mate waarin cUt van het. vor·ig 1'eg·ime
afwijlct, maa1· die de bijzonde1·e te1'mijn, doo1· pamgraaf 2 van dit artilcel 112 voorzien, zouden hebben laten
verstrijlcen.
(TORREKENS.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing gewezen door de :S:oge Militieraad · op 4 juli 1958;
Ove1; het middel, afgeleicl· uit de scherrding van de artikelen 10, paragraaf 3,
20, paragraaf 3 en 112 der bij koninklijk
besluit van 2 september 1957 gecoiirclineerde dientsplichtwetten, · cloordat
eerste onderdeel - de bestreclen beslissing verklaart dat de aanvraag door aanlegger op 2 april 1958 ingecliend de herhaling is van deze op 31 januari 1958
ingediend, dan wanneer de aanvraag van
2 april 1958 steunt op artikel 20, paragraaf 3 en niet enkel voor doel had het
bekomen van een uitstel doch eerst en
vooral {le oph~ffing van het verval bepaald
bij artikel 112 ; doordat - tweede onderdee! - uit de vergelijking van artikelen 112 en 20, paragraaf 3 blijkt dat, zelfs
na een aanvraag bij toepassing van artikel 112, gesteund op artikelen 10 en 112,
de dienstplichtige nog steeds de toepassing van artikel 20, paragraaf 3 mag
inroepen:
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat dit onderdeel, welke
aan de bestreden beslissing verwijt, de
bewijskracht van de aanvraag van 2 april
1958 te hebben miskend enkel wetsbepalingen, vreemd aan die grief inroept, zodat het niet ontvankelijk is;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 20, paragraaf 3, van de op 2 september 1957
gecoiirdineerde
clienstplichtwetten
tot
doel heeft aan de diensplichtige die, gelet
op uitzonderlijke redenen welke aan de
beoordeling van de militierechtscolleges
worden onderworpen, van het verval zou
kunnen opgeheven worden, toe te laten
nog een aanvraag om uitstel, om vrijlating op morele grond of om aanwijzing
voor bet speciaal contingent in te {lienen
alboewel de termijnen om dergelijke aan(1) Raadpl. verbr., 15 october 1917 (Bull. en
PAsrc., 1918, I, 101) en E. WAUTERS, Le d1·oit
penal des ieunes delinquants, in LEs NovELLES,
Procedme penale, bd. III, blz. 175, nrs 222
tot 225.

vragen in te clienen verstreken zijn, zelfs
indien bet gaat om de bijzondere termijn
voorzien bij artikel 112, paragraaf 2;
Dat de bestreden beslissing, dus niet
wettelijk beeft kunnen verklaren dat artikel 20, paragraaf 3, op een aanvraag gegrond op artikel 112 niet toepasselijk was ;
Overwegende dat aangarmde de aanvragen die bet opsomt, gezegd artikel 20,
paragraaf 3, nocbtans niet toelaat - beboudens uitzonclering door de wet - een
reeds vroeger ingecliende aanvraag te herbalen wanneer deze door bet bevoegde
militierechtscollege ten grande onderzocht
werd;
Dat, door zicb te beperken te verklaren
dat de door aanlegger op 2 april 1958
ingediende aanvraag de bernieuwing is
van deze welke op 31 januari 1958 ingediend werd, zoncler vast te stellen dat
cleze laatste door bet bevoegde militierecbtscollege ten grande onderzocbt zou
geweest zijn, de bestreclen beslissing de
verwerping van de nieuwe aanvraag niet
wettelijk gerechtvaardigd heeft;
Dat dit onderdeel van het middel, derhalve, gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de bestreclen
beslissing; beveelt dat van onderha vig arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de vernietigcle beslissing; verwijst de zaak naar de Hoge Militieraad,
anders samengesteld.
10 november 1958. - 2" kamer. - Voo1·zUter, H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H. De
Bersaques. Gez.ijlcluidende concl1tsie,

H. F. Dumon, advocaat-generaal.
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1° KINDERBESCHERMING. -

Docm DE
'KINDERRECHTER BIJ VERSTEK GEWEZEN BESLISSING. VERZE'£,

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZA'KEN, GESCHIL VAN RECHTSGEBIED SPRUI'l'ENDE UIT TWEE BESLISSINGEN DIE
NIET BEIDE 'KRACH'r VAN GEWIJSDE VERKREGEN HEBBEN. AANVRAAG TOT REGELING VAN
REOHTSGEBIED NIE'r ON'r,TANKELIJK.

1 o Een vonn'is oveT de bevoegdlwiit ra-

tione loci, b'ij vel'stelc rloor rle kincle1'1'echte?' 1ti.tgesprolcen is vatbacw voo1·
verzet (l) (2).
(2) Over de bevoegdheid mtione loci van de
kinderrechter, raadpl. verbr., 20 februari 1933
(Bull. en PAsrc., 1933, I, 135) en 13 juli 1953
(A1T. Yerbr., 1953, blz. 800).

-
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Is niet ontvanlceUjk het verzoekschrift
tot 'l'egeling vwn 'l'echtsgebiecl ·ingecliencl
·uit oo·rzaaJc van een gcschil van ?'echtsrJebierl SJl1''11-itencle ·u·it twee besUssingen
(l'ie niet beicle kraoht van ge~vijscle ve1·lc1·egen hebben (1).

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT,
T. :MATTHYS.)
ARREST.
I-IET I-IOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiecl inge\liend door cle procurenr des konings te
Turnhout;
Overwegende dat de genaamcle Victor
Matthys, geboren op 23 december 1945,
bij beschikking van cle onderzoeksrechter
in de Rechtbank van eerstc aanleg te
Tumlwut del. 9 jnli 1957, ·krnchtens artikel 12 van de wet van 15 mei 1912 naar
de kinderrechtcr van het arrondissement
'J'urnhout verzonden werd, om, te Bulen,
op 8 febrnari 19i:i7, inbreuk te hebben
gepleegd op de artikelen 392, 398 tot 400
van het Strafwetboek, of minstens, op de
artikelen 418 en 420 ervan, ten nadele
van Victor Gebroers;
Overwegende dat evengenoemde kinderrechter, vaststellemle dat verweerder seclert 11 april 1957 afgeschreven werd van
de gemeente Bnlen nnar Schaffen en aldus
zijn familiale verblijfplnats lmiten het
arrondissement Turnhout had, zich, bij
vonnis van 18 november 1957, bij verstek
gewezen ten opzichte van Victor Matthys,
onbevoegd heeft verklaard ;
Ovcrwegende dat een vonnis omtrent de
bevoegdheid, bij verstek geveld door een
kinderrechter, vatbaar is voor verzet;
Overwegende dat uit de stukken wanrop
het hof acht vermag te slaan niet blijkt
clat het verstekvonnis del. 18 november
1957 betekend wercl en cle1·halve evclllllin
tlat llet kracht van gewijsde heeft bekomen;
Dat llet verzoekscllrift in de stand van
de zaak niet ontvankelijk is ;
Om cUe redenen, verwerpt het verzoekschrift.
10 november 1958. - 28 kamer. - Voorzitte?', H. van Beirs, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. Delahaye.
Gelijlcl·nirlencle
oonolnsie,
II. F. Dumon, aclvocaat-generaal.

(1) Verbr., 22 december 1952 (A1·r. Ye>·br.,
1953, blz. 254).
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1° SAMENI-IANG. - STRA~'ZAKEN. - SAMENVOEGING VAN TWEE VEHYOLGINGEN. - l\10TIVERlNG.
2° S'l'RAF. - SAMENLOOp YAN liUSDRIJVEN.
- MATERIELE SAMENLOOP VAN GECORHECTIONALISEERDE 1\USDADEN. - MACHT VAN DE
HECHTER IIETZIJ EEN ENKELE, HETZIJ ONDERSCHEIDENE STRAFFEN TOE TE PASSEN.
1° Bij ontstentewis 'Vwn oonolusies, motiveert ae fe1ten·rcch.ter 1'C[Jelmat-ig cle besUss·ing waanloor hij twee vervolg·ingen
samenvoegt, floor te verklaren ilat
be·icle zaken << in hct belang ener goecle
1·eohtsbecleliug ll·ienen samengevoegcl te
·tvonlen om aoo1· een enkel a·r·rest besleoht te 'Wonlen ll.
2° In geval van materiele sa.rnenlooZJ
van
geoo·rreoUonaUseenle
rnisclaclen,
·vermag cle 1'eohte·r hetZ'ij cen enlcele
st1·at, hetz-ij ecn onclersoheicleue skat
·voor iecler van cle rniscl·rij,ven toepassen,
voor zover cle sa.nwnge'voeglle st·mffen
het lloor artikel GO van het Stratwetboek gestelrl maa!'irn·nrn n:iet oversohrijilen. (Strafwetboek, art. 82.)

(YAN REUSEL, T. VERREYD'.r.)
ARHEST.
I-IET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 27 september 1958 gewezen door
llet I-I of van beroep te Drussel;
I. In zovcr de voorziening tegen de
beslissing over de publieke vorclering gericht is :
Overwegencle clat aanlegger verklaartl
l1ecft zich te voorzicn tegen een arrest
waarbij llij veroorcleeld werd « tot
Cl + 3 jaar gevang wegens zware diefte
en afpersing ll ;
Overwegencle clut, bij wijziging van een
van cle beroepen vonnissen hetwelk aanlegger veroorcleeld heeft tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens cliefstal van
een sleutel en wegens afpersing van een
som van 120 frank, misclrijven gepleeg<l
op 5 april 1!l58, het bestreclen arrest hem
veroordeelt tot een zelfde gevangenisstraf wegens cliefstal van de sleutel en
van 120 frank, overeenkomstig de oorspronkelijke telastlegging die slechts subsicliair de afpersing voorzag ;
Dat, bij bevestiging van het ancler beroepen vonnis, het arrest aanlegger veroorclcelt tot cen g·evangenisstraf van drie
jaar wegens een diefstal en wegens twee
pogingen tot diefstal gepleegcl op 7 en
8 j anuari 1958;
Overwegencle dat, in zover zij een veroorcleling· wegens nfpersing bestrijclt, de
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voorzlening derhalve, bij gebrek aan
voorwerp, onontvankelijk is ;
Over het middel, afgeleicl uit de scherrding van de artikelen !J7 van de Grandwet, 163 en 195 van bet vVetboek van
strafvordering, 141, 433 en 470 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering
en 7 van de wet van 20 april 1810, doordat bet bestreden arrest aanlegger heeft
benacleelcl door tegen hem twee veroordelingen ieder tot clrie jaar gevangenisstraf uit te spreken, clan wanneer uit het
bestreden arrest niet kan worden uitgemaakt om welke reclen de rechter de beicle
vervolgingen ten laste van aanlegger heeft
samcngevoegd en om welke reclen, niettegenstaande die samenvoeging, hij de twee
door de cerste rechter uitgesproken straffen gebandhaafd heeft; clan wanneer,
daar bet de qualificatie van voortgezet
misclrijf niet beeft verworpen, het bestreden arrest een gevangenisstraf van ten
boogste vijf jaar kon uitspreken wegens
samengevoegde misdrijven die, na vernietiging van dit auest, door een nieuw arrest zullen bepaald worden als zijnde de
uiting van eenzelfde misdaclig opzet :
Overwegencle dat, bij ontstentenis van
conclusies desaangaande, de recbter in
boger beroep de beslissing, waarbij hij
beide vervolgingen samengevoegd heeft,
op gepaste wijze gemotiveerd heeft door
te verklaren dat beide zaken «in het belang ener goede recbtsbedeling dienen
samengevoegd te worden om door een enkel arrest beslecht te worden >> ;
Overwegende dat uit die samenvoeging
van de vervolgingen niet voortvloeit dat
de rechter zou beslist hebben dat de misdrijven welke in eerste aanleg afzonclerlijk gevonnist werclen, de uitvoering zouden geweest zijn van eenzelfde misdadig
opzet zodat de verscheidene daden slechts
een voor1gezet misdrijf zouclen uitmaken;
Overwegencle dat de recbter die bij een
enkele beslissing uitspraak doet over samenlopencle gecorrectionaliseerde misdaden niet verplicht is, bij toepassing van
artikel 82 van bet Strafwetboek, een enkele straf uit te spreken en dus voor ieder
van die misdrijven een afzonderlijke straf
mak uitspreken voor zoveel de samengevoegcle straffen bet door artikel 60 van
het Strafwetboek bepaalde maximum niet
overscbrijden;
Dat geen van de onderclelen van het
micldel kan ingewilligd worden ;
En overwegende, voor het overige, clat
de substantH~le of op straf van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormcn werclen
nageleefd en dat de veroorclelingen overeenkomstig de wet zijn;
II. In zover de voorziening tegen de beslissing over c1e burgerlijke vorclering gericht is :

Overwegende dat aanlegger geen middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
10 november 1958. - 2° kamer. - VoorzUter, H. van Beirs, raaclsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve·r, H. Belpaire. - GeUjkl-uiclende concl1ts·ie, H. F.
Dumon, advocaat-generaal.
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VERJARING (IN STRAFZAKEN).- PuBLIEKE \'ORDERING. IN STAAT VAN DRONKENSOHAP EEN VOERTUIG ~·E HEBBEN BESTUURD
OF EEN RIJDIER GELEID. TER.MIJN VAN DE
VERJARING.

De p·u.blielce vorcle·ring spr·witencle ttit het
misilrijf voorzien cloo1· a1·tikel 3 van cle
besl·nitwet van 1.g novembe·r 1939 en
hierin bestaan(le een voe1·ttt'ig te hebben
best·n1f.nl of een 1"i:i(lic·r te hebben geleid.
ve1·jaa1·t na cl1"ie jaat·, conform cle bepalingen van artilcel 22 van cle wet van
17 ap1·il 1878.
(VERHOEVEN,)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het mid del, afgeleicl hieruit da t
de telastlegging B, zijnde « op 6 september 1!J56, op een openbare plaats, in staat
van dronkenschap een autovoertuig te
bebben bestuurd ll, verjaard was vermits
de wet een verjaring van een jaar voorziet en er meer clan twee jaar verlopen
was tussen de feiten en de datum van het
bestreden arrest :
Overwegende dat, volgens artikel 3 van
de besluitwet van 14 november 1939 betreffencle de beteugeling van de dronkenschap, het in de telastlegging omschreven
misdrijf beteugeld wordt, behoudens bet
geval van herbaling waarvoor zwaardere
straffen worden voorzien, met een gevan"genisstraf van acht dagen tot een maancl
en een geldboete van 26 frank tot 100 fr.,
of een van die straffen alleen;
Overwegencle dat c1aar gemelcle besluitwet noch enige andere wet afwijken, wat
cUt misdrijf betreft, van de bepalingen
van hoofdstuk IV van de wet van 17 april
1878 bevattenc1e de voorafgaancle titel van
bet Wetboek van rechtspleging in strafzaken, artikel 22 van die wet, hetwelk
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verjaring van drie jaar voorziet, toepasselijk is;
Overwegende dat het arrest van 24 juni
1D38 dienvolgens wettelijk aanlegger,. wegens inbreuk op artikel 3 van de besluitwet van 14 november 1939, gepleegd op
6 september 1956, tot een gevangenisstraf
van acht clagen, benevens tot de ontzetting gedurende een maancl zoals bepaalcl
bij artikel 10 nn die besluitwet, heeft
veroordeeld;
Dat het mitlclel naar recht fault;
En overwegende clat, voor het overige,
tle substantH\le of op straf van nietigheid
Yoorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.
10 november 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. van Beirs, raadsheer waarnernenll voorzitter. - Yerslaggeve-r, H. Belpaire.
Gelijkht·idende
concl·nsie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal.
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INKOMSTENBELASTINGEN. ~ BEROEP
VOOR HET HOF VAN BEROEP. - I3EVOEGDHEID
\'AN HET HOF VAN BEROEP IN WELKS GEBIED DE
DESTREDEN AANSLAG GEVES'l'IGD WERD, - BETEKEl\'IS VAN DEZE LAATSTE WOORDEN.
Yoor de toepassi-ll{f van cwtikel 66 van cle
samengeschalceldc wetten betrctfen de cle
inkomstellbelastinr!en, is cle ·aa.nslag
<< ge·vcsUgcl )) in cle gemcente voo·r cle·wclkc het lcohie·r werd opgestelcl en
niet in cleze waar het kohicr 1titvoerbaar wei"Cl vcrlclaanl (1).

(PULINdKX, T, BELG!SCHE STAAT,
MINISTErt VAN J(INANCIEN.)
AR.REST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
nrrest op 2 november 1957 gewezen door
llet Hof van beroep te Luik ;
Over llet midclel, afgeleicl uit de scherrding van de artikelen 55, 60, lid 1, 1°
en licl 2, 66 der samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen,
39, paragraaf 2, van het koninklijk be(1), Ra:adpl. « Les reclamations en matiere
d'impots directs >>, rede uitgesproken ter plecl.ltige openingszitting van het Hof op 1 september 1958, blz. 16, en noot 2.

sluit ·van '22 september 1937', gewijzigcl
door artikel 1 van llet koninklijk besluit
van 17 juli 19[)2, doordat het bestreclen
arrest, om te beslissen dat het verllaal
niet ontvankelijk was om reden dat
llet Hof van beroep te Luik niet bevoegd
was 1·at'ione loci om kennis te nemen van
dit verhaal op ll december 1956 ingesteld
tegen de beslissing van de directeur der
directe belnstingen te Hasselt van 7 november 19[)6, beschouwt dat de bestreden
aanslagcn << vastgesteld )) werclcn te Zoutleeuw, om reclen clat de plaats van de
aanslng bepaalcl wonlt door de aanduiding van de naam van de gemeente,
sectie, groep of ontvangkantoor voor dewelke het kohier opgemaakt worclt en uitvoerbaar verkaarcl, wanneer indieri,
kraclltens de artikelen 60, lid 1, 1°, van
de samengeschakelcle wetten en 39, pamgraaf 2, van llet koninklijk besluit van
22 september 1937, de kohieren << opgemaakt )) worden per gemeente of sectie
van gemeente, de aanslagen maar << gevestigll )) worden wanneer de bevoegde
directeur die kohieren uitvoerbaar verklaanl heeft (artikel 60, lid 2 der samengcschakellle wetten), in onderhavig
geval de clirectenr van Hasselt, derwijze
dn t, krachtens artikel 6G der samengeschnkelde wetten llet verhaal betreffende
de bestreden aanslagen tot de bevoegdheid van het hof van beroep behoort in
welks gebiecl die aanslagen werkelijk gevestigd werclen :
Overwegemle dat nit het arrest blijkt
dut eiser in de beclrijfsbelasting aangeslagen . werd over de winsten van zijn
landbouwbellrijf te Zoutleeuw waar hij
woonachtig is, gemeente welke, alhoewe~
gelegen in llet rechtsgebied van het Hof
van beroep te Brussel, op administratief
gebiecl afllungt van de directeur der directe belastingen te Hasselt en dat de
!Jetwiste aanslagen ten kohiere van gemelde gemeente werclen gebracllt;
Overwegencle dat zo een aanslag in de
bedrijfsbelasting op grond van de door
een belastingscllulclige in zijn lanclbouwbedrijf verkregen winsten slecllts eisbaur
is nadat het kollier waarop de aanslag
voorkomt uitvoerbaar werd verklaanl,
daaruit niet mag worden afgeleid dat de
plaats waar de aanslag wercl gevestigcl
zicll vereenzelvigt met de plants waar
llet kollier uitvoerbaar wenl verklaarcl;
Overwegencle clat door het kohier uitvoerbaar te verklaren, de directeur een
nutllentick karakter eraan verleent alsook uitvoerbare kmcllt bij dadelijke nitwinning;
Dat de vestiging van de aanslag deze
formaliteit voorafgaat;
Waarnit volgt dnt cloor te beschouwen
dnt te dezen de aanslag te Zoutleeuw gevestigd werd, ofschoon de rol, waarop hij
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voorkomt, volgens eiser, door de directeur
te Hasselt uitvoerbaar zou zijn verklaard, het hof van beroep geen van de
in het middel aangecluicle wetsbepalingen
geschonclen lieeft;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanlegger tot de kosten.

cloor oo·rspronkelijlce aanlegger 'ingestelcl
ve·rwe·rpt, brengt de verb·rek'ing van het
eerste cUsposit-ief cleze merle va.n het
tweede clisposiUef (2).

(N.

Y.

((

LE SUPER)), ·r. NEUMAHK.)
ARTIEST.

:1 o iJe echtgenoot clie zich, tegenover z·ijn
we1·1cgever ertoe verbonrlen heeft noch
rechtst1·eelcs noch onrechtstreelcs om het
even well.;e meclewe1·king ann een conc·wr1'e1·encle finnn te ve1·sclwfjen, miskent cleze ve1·bintenis door zijn echtge'llote, gemeen in goecle1·en, e1·toe te
machtigen een geUjl.;annli,qe handel te
clrijven, h(/,ndel cUe 1Ve1·7cez.ijlc wenl gedrevcnj te dien :opzichte cloet het n·iet
at clat cle baten vcm deze hanclel al clan
niet ge·reser·veercle goecleren 1t-itmaken (1).
2o TVannee·r ltct bestreden aiTest het cloo1·
cle oo·rspronlceUjlce verweerclcr ·ingestelcl
beroep gegroncl verl.;laart en, om cleze
enl.-elc 1·eclcn, het ·inciclented be·roep

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 4 december 195G gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, eerste onderdeel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 113±, 1135, 1142, 1147, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek, doorclat het bestreclen arrest alclus de bewijskracht en het bindend karakter schendencl van de overeenkomst waarbij verweerder zich ertoe verboncl zijn clieilsten
of enige metlewerking noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks te verstrekken aan
een concurrerende firma die zich met
de verkoop van stofzuigers en boentoestellen bezig hield, als geen schending
van die verbintenis opleyerencl het feit
aangezien heeft clat verweerder aan zijn
echtgenote, met wie hij in gemeenschap
van goecleren gehuwcl is, de machtiging
gegeven heeft om afzonclerlijk een koophandel in dergelijke toestellen te drijven,
dan wanneer zulke uitlegging onverenigbaar is met de termen van· de verbintenis en de daarnit voortvloeiende verplichtingen miskeilt; tweede onderdeel,
afgeleid uit de schending van dezelfde
llepnlingen en bovenclien van de m·tikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, doordat, waar het zijn beslissing lledoelt te rechtvaardigen door de
beschouwing tlat verweerclcrs cchtgenote
bij weigering van maritale mnclltiging de
machtiging van. de rechter kon bekomen,
hct llof van beroep de rechtsregelmiskent
volgens welke de vernntwoordelijke oorzank voor een schade welke nit de krenking van de llelangen van een persoon
spruit gelegen is· bij diegene die tot het
teweegbrengen van die krenking bijgedrag;en heeft, ook al had bewuste schade zich
kunncn voordoen door een aan laatstgenoemde vreemcl feit; dercle onderdeel, afgeleid nit de schending van de artikclen 1101, 113±, 1135, 1142, 1147, 1382 tot
1384, alsmede 212, 213a, 217, 219, 223, a en
b, 537, 1401 en 1474 van het. Burgerlijk
Wetboek, doorclat hct bestreden arrest,
door uitspraak te doen zoals hiei·boven
gczcgd, miskent dat, wanneer iemancl

(1) Inderdaad zijn gereserveerde goederen
die, zo ze gednrende de gemeenschap aan het
beheer en het genot van de echtgenoot onttrokken zijn, bij de ontbinding van de gemeenschap in het te verdelen actief begrepen zijn,

tenzij ze terzelfdertijd ook eigen goederen zij1i
of indien de echtgenote aan de gemeenschap
verzaakt (Burg. Wetb., art. 224/, par. 1).
(2) Vergel. verbr., 13 mei 1955 (Bull. en
PASIC., 1955, I, 1009).

12 november 1958. -

2e kamer. -

Foor-

zitter H. de Olippele, raadsheer wnarne'mend' voorzitter. - Ferslaggeve1·, H. Louvenux. - Gel-ijlcluiclende concl1tsie, H. De-

pelchin, aclvocnat-generaal.
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1" OVEREENKOMST. -

EoHTGENoo·r DIE

ER ZICHJ. TEllENOYER ZIJN WEHKGEVERJ

TOE

VERBIND'l' ZIOH 'l'E ONTHOUDEN VAN lEDERE
REOHTS'l'REEKSE OF ONREOH'l'S'l'REEKSE MEDEWERKING MET EEN. OONOURRERENDE FIRMA. EOHTGENOD'l' DIE ZIJN EOH'l'GENOTE, GE!.IEEN IN
GOEDEREN, ERTOE MAOHTIGT EEN GELIJ:KAARDIGE HANDEL 'l'E DRIJVEN, -HANDEL WERKELIJK GEDRE\'EN, - ]]OHTGENOOT DIE ZIJN VERBINTENIS SCHENDT.
2° VERBREKING. - UI'l'GESTHEKTHEIIJ. BURGERLIJKE ZAKEN, ~ ARREST DA'l' GEGROND VERKLAAH'l' HE'!' BEROEP DOOR DE OORSPRONKELI.JKE VERWEEUDER AANGETEKEND EN
DAT, ·OM DIE HEDEN HET ·INCIDEN'l'EEL BEROEP
VAN DE OORSPRONKELIJKE AANLEGGER VER\VERPT. -

'TERBHEKING VAN IIET EERS'IE DIH-

DA'l' DEZE VAN HET TWEEDE DISPOSITIEI!' MEIJElli{ENG'l'.
l'OSI'l'IE~'

-222zich ertoe verllonden heeft zekere rechten bijgeclragen heeft, en dat deze hem ten
of llelangen in acht te nemen, zoals het goede kwam gezien het tussen hem en
belnng dat een eventnele concurrentie be- zijn echtgenote bestaande huwelijksstelperkt zou blijven, hij juist daardoor de sel van gemeenschap van goederen, om
vert1lichting heeft, inzonderhei<l wanneer het even of de door haar behaalde baten
het huwelijksstelsel de gemeenschap is, al dan niet gereserveercle winsten nitaan zijn echtgenote het midtlel te weige- maakten;
ren om die rechten of llelangen te krenOverwegende clat het ter zake niet afken, en bijgevolg de verplichting, indien doet dat de machtiging om de koophandel
het het drijven van een koophandel geldt, te drijven bij weigering van verweerder,
hnnr zijn machtiging met het oog op dat door de rechter had kunnen worden verdrijven van koophandel te weigeren en leend;
verweer te vocren tegen de eis die de
J:>at de eventnaliteit van een machtiging
echtgenotc, bij gebreke van machtiging, door de rechter niet belet dat verweerder
vermag in te stellen v66r de rechter :
zijn contractuele verbintenis geschonden
Wat het eerste en het tweede onderdecl heeft, in strijd met wat de rechter over de
g-rond verklaart;
betreft :
Dat het bestreden arrest de bewijsOverwegende dat nit de stukken waar- kracht
op het hof vermng acht te slaan blijkt heeft; van de overeenkomst geschonden
dat de door nanlegster ingestelde vordeDat het middel gegrond is;
ring ertoe strekt dat verweerder veroorEn overwegende dat het door aanlegster
deeld zou worden tot het betalen van een ingestelde
tegenberoep afgewezen werd
som van 100.000 frank welke als conven- om de enkele
reden dat het oorspronketionele vergoctling verschnldigd zou we- lijk
hoger beroep van verweerder gegrond
zen wegens schending van een beding om verklaard
werd; dat de verbreking van
niet te concurreren, dat opgenomen is in de beslissing
op cUt laatste beroep dus de
het contract van huur van diensten het- verbreking met
zich brengt van de besliswelk bestaan heeft tnssen aanlegster, de sing op het tegenberoep;
werkgeefster, en verweerder, de verhuurOm die redenen, verbreekt het bestreder van diensten;
Dat aanlegster aan verweerder verwijt den arrest; beveelt dat melding van onzijn contractuele verbintenis miskend te derhavig arrest zal gemaakt worden op
hebben nadat hij op 31 december 1954 de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten;
haar dienst verlaten had;
Overwegencle dat bedoelde vordering verwijst de zaak naar het Hof van beroep
door de rechter over de grond verworpen te Luik.
is;
13 november 1958. - 1 6 kamer. - VoorOverwegende dat naar luid van de tussen 11artijen gesloten overeenkomst, wel- zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
ker termen de rechter over de grond aan- voorzitter. - Verslaggever, H. Piret. haalt, verweerder zich ertoe verbond noch Gelijlclttidende oonolnsie, H. Raoul Hayoit
rechtstreeks, noch onrechtstreeks zijn de Termicourt, procureur-generaal.
diensten of enige medewerking te ver- Pleiters, HR. Demenr en Veldekens.
strekken aan een concurrerende firma die
zich met de verkoop van stofzuigers en
boentoestellen bezig hield op het grondgebiecl van Belgie en het Groot-Hertogdom,
1" KAMER.- 13 november 1958
gedurende de zes maanden na de staking
van zijn diensten bij de naamloze ven- BEWIJS. - EURGERLIJKE ZAKEN. - lNTERnootschap « Le Super )), op straffe van
PRETATIE VAN EEN VERKIEZINGSRONDSCHRIJeen forfaitaire vergoeding van 100.000 fr.
VEN. !NTERPRETATIE DOOR ENE PARTIJ GEten behoeve van laatstgenoemde;
GROND OP EEN UITTREKSEL VAN RET RONDOverwegende dat verweerder, door
SCHRIJVEN. VERSCRILLENDE INTERPRETAzijn echtgenote te machtigen tot het drijTIE DOOR DE RECRTER DIE STEUN1' OP RET
ven van een handel in huishoudelijke
GEREEL VAN DE TEKST VAN RET RONDSCHRIJprotlncten, waarbij onder meer stofzuiVEN. WETTIGREID.
gers en boentoestellen, voorwerpen van
de koophandel van aanlegster zijnde, Te{fenove,r fle 'interpretat-ie (lie een pa.rtij
geeft vwn een 'Verlc,iezin(IS'I"Ondschr,ijven,
verhandeld werden, en die inderdaad geen die sleohts op een uUt,relcsel e1·vnn
dreven werd, een claad verricht heeft die
stenn t, stelt fle 1·echte1' wettig een ve1·het uitoefenen van een concurrentie door
zijn echtgenote ten opzichte van de onsahilleufle 1ntertJretatie (lie op fle gwnse
tclcst 'Van het 'I"Onflsolwijven ste,unt (1).
clerneming van aanlegster mogelijk maakte, en die eland met clat doel heeft verricht;
(1) Raadpl. verbr., 3 december 1953 (Arr.
Dat hij zodoemle tot die concurrentie Ve,rlw., 1954, biz. 230).
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(EVRARD, T. JANSSENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
--arrest, op 30 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1134, 1317, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, en
97 van de Grondwet betreffende de verplichting de Techterlijke beslissingen met
redenen te omkleden, eerste ondeTCleel,
-doordat het bestreden arrest, noch door
-een persoonlijke motivering, al ware zij
impliciet, noch bij verwijzing naar de redenen die de eerste rechters in dit opzicht zouden hebben laten gelden,
geantwoord heeft op het middel dat door
aanlegger bij conclusies hieruit afgeleid
is dat de in het kwestieuze schotschrift
gemaakte toespeling op het voorstel tot
uitsluiting van de schuldigen, dat verweerders bij het arronclissementscomite
van de Ohristelijke Volkspartij ingediend
hadden, noodzakelijk de lezers van dat
stuk in de waan moesten brengen - in
strijd met de werkelijkheicl en het dispositief van de beschikking van ontslag
van rechtsvervolging waarbij aanleggeT
in clit opzicht onschuldig zou worden bevonclen - dat aanlegger diende te worden
beschouwd als sclmldig aan de misclaacl
van valsheid in openbare geschriften, de mogelijkheid van een uitsluiting, door
bedoeld comite, van de gemeentebedienden, die de materHHe daders van de onregelmatige geschriften waren, klaarblijkelijk niet denkbaar zijnde, daaT het
schotschrift noch de identiteit van die
bediemlen aanduidde noch hun lidmaatschap bij de partij vermeld<le, clan wanneer de Techters over de grond, op straffe
voormelcle wetsbepalingen te schenden ertoe gehouden zijn uitdrukkelijk of impliciet de juridische of feitelijke stellingen
te behandelen welke de partijen bij conclusies voorbrengen, wanneer die conclusies het dialectisch verban<l opgeven dat
tussen die stellingen en hun dispositief
bestaat; tweecle ondeTdeel, doordat, in
ieder geval, de redenen van het bestreden
arrest, aangenomen dat zij betreffende de
1itigieuze aanvoering een impliciete beoordeling omvatten, in dit opzicht dubbelzinnig zijn en als zodanig het hof geen
mogelijkheid bieden zijn controle van hun
wettelijkheid nit te oefenen, - wat met
een ontbreken van reclenen gelijkstaat doorclat het onmogelijk is door een lezing ervan te bepalen of de rechters in
hoger beroep voormelde aanvoel'ing en de
draagwijdte ervan gemerkt hebben en
welke hun zienswijze aangaande die aanvoering is geweest :

Overwegencle dat de door aanlegger ingestelcle vordering ertoe strekt vergoeding
te bekomen van de schacle welke hem berokkend is ten gevolge van de publicatie
door verweerders van een verkiezingsrondschrijven;
Overwegende dat aanlegger in zijn v66r
het hof van beroep genomen conclusies
wijst op de volgencle passus in bedoeld
rondschrijven : << deze valsheid in openbare geschriftcn was ons bekend ; op
15 september reeds hebben wij om een
omlerzoek verzocht en het nrrondissementscomite de uitsluiting van de schuldigen voorgesteld ll ; dat aanlegger eruit
afleidt « clat deze passus en het tekstverband ervan al de elementen van het misclrijf van laster en beledigingen inhouden,
aangezien zij concludent en schepene
G ... voorstellen als de daders van de misdaacl van valsheicl in openbare geschriften ... ; dat inzonderheid de toespeling op
de bij het arrondissementscomi te van de
partij aangevraagcle uitsluiting van de
schuldigen niet de minste twijfel mogelijk
maakt, omclat het niet denkbaar is dat
zij gedoelcl heeft op de gemeentebedienden, claders van de onregelmatige geschTiften, van wie in het lasterlijk geschrift trouwens geen melding gemaakt
is;
Overwegende clat het bestrcden arrest,
zonder dat daartegen de grief van schending van de bewijskracht van het ronclschrijven opgeworpen is, vaststelt clnt
« appellant (aanlegger) vergeefs poogt
staande te houclen clat hij ervan beschuldigd geworden is de misclaad van valsheid in openbare geschriften gepleegd te
hebben )) ; ... dat de termen « cle valsheid
in openbare geschriften was ons bekend ))
klaarblijkelijk enkel betrekking hebben
op de valse factum· van het opmaken
waarvan aanlegger niet -beschuldigd
was; ... dat geen enkel fcit van meaeplichtigheid te zijnen laste zelfs maar
voorgebracht is ... en dat nit het gelaakt
rondschrijven in zijn geheel duidelijk
blijkt dat hem enkel verweten is nalatig
te zijn geweest door te « verzuimen voor
elke uitgaaf na te gaan of de kreclieten
niet overschreden zijn ll en aldus een onwettelijke kredietoverschrijcling te hebben « la ten Jl beg nan;
Overwegemle dat het arrest, het rondschrijven aan de hand van gans de tekst
ervan uitleggend, laat gelden dat de enkele, aanlegger aangewreven font een
nalatigheicl in de uitoefening van zijn
fnncties in het gemeentebestuur is; dat
llet arrest aldus op passende wijze en
zonder dubbelzinningheid de door aanlegger yoorgestelde uitlegging afgewezen
heeft om de reden dat deze uitlegging
slechts uit een uittreksel uit het gelaakt
geschrift afgeleicl was ;

-224Dat elk van de onderdelen van het middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aarilegger tot de kosten.
13 november 1958. - 1:• kamer. - VoorzUter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggeve1·, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Gelijlcl-nhlende concl~tsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - Ple'iteTs, HH. Veldekens en De Bruyn.
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OVEJREJEJNKOMST. - NOTARIELE AKTE DIE
EEN ERFDIENSTilAATIREID VESTIGT. -PLAN BI.J
DEZE AKTE GEVOEGD. ~ PLAN DOOR DE PARTIJEN NIET ONDERGETEKEND. - 00NOLUSIES
DIE STAANDE RIELDEN DAT RET PLAN GEEN DEEL
UITMAAKT VAN DE AKTE. - "VERWERPING,
DOOR DE REORTER, VAN DEZE- CONOLUSIES OM
REDEN DAT DE AKTE MELDING MAAKT VAN RET
BIJVOEGEN VAN IIET PLAN. - GEMOTIVEERDE
VERWERPING.
VenveqJt (loo1· een regelmaUg gemot-iveenle besliss-ing de conclttsie die
gtaan(le ldeld dat het plan, gevoegd bij
de notariele alcte (Ue een e1·fd-ienstbaa1·he-id vestigt, geen deel witmaalct van d-ie
alcte daa·t ltet daM de pa-rtijen niet ondC1'gete7cend we1·d, het vonnis dat vaststelt (lat de (tlcte melcling maalct van
het bijvoegen van (lit plan en (lat, dienvolgens, ae parUjen aeze bijvoeging
hebben gocdgelce1wd.

(RANQUET, T. DESSY.)
ARREST.
HEJT HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1957 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi;
Over het miclclel, afgeleicl nit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wethoek; doordat het bestreden vonnis voor
recht vaststelt dat op het goecl van aanleggers ten behoeve van het goed van
verweerclers een erfdienstbaarheid van
overgang bestaat, en zijn heslissing steunt
op het feit dat het hij de notariele akte
van 17 fehruari 1953 gevoegde plan deze
erfdiensthaarheicl geldig gevestigd heeft,
omdat het plan met het akkoorcl der partijen een integrerencl deel van de akte
uitmaakt, dan wanneer : 1° aanleggers,
in hun v-66r de rechthank genomen conclu-

sies stellig betwisten dat dit plan van
voormelde akte deel uitmaakte, en dan
wanneer bijgevolg de bestreden heslissing,
door te verklaren dat bewust plan met het
akkoord der partijen van de akte deel
uitmaakte, de bewijskracht van die conclusies geschonden heeft (schenuing van
de artikelen 1319 en 1320 van het BJirgerlijk Wetboek); 2° aanleggers in de v66r
de rechtbank genomen conclusies betoogden dat « een bij een notariele akte gevoegd plan, bij gebreke van een uiturukkelijke stipulatie, niet kan worden beschouwd als een integrerenu deel van die
akte uitmakend; dat het slechts een inllividueel bijgevoegd stuk uitmaakt · dat
niet uitgegaan is van de persoon tegen
wie het ingeroepen is vermits het het werk
van een derde is; dat eiridelijk het niet
gedekt is door de handtekeningen van
de akte, daar het niet door de in de ·zaak
staan<le partijen ondertekend is ll; dn.t
het vonnis, door te verklaren dat het plan
« met de instemming van de partijen ll
een integrerend deel van de akte uitmaakt, zich erbij bepaalt door een verklaring de stellingen van aanleggers tegen
te spreken, zonder de grondslag te verduidelijken van de beoordeling van de
rechtbank ten aanzien van de elementen
die aanleggers tot staving van hun ver·
weermiddel aangevoerd hebben, op .de
conclusies van aanleggers geen passend
antwoord verstrekt en niet overeenkomstig het voorschrift van artikel 97 van de
Gronclwet met redenen omkleed is :
Overwegencle dat de door verweerders
ingestelde vordering de erkenning beoogt,
ten hehoeve van hun onroerend goed, van
een erfdienstlJUarheid van overgang over
het erf van aanleggers;
Overwegende dat volgens de vermeldingen van het bestreden vonnis een genaamde Oastiaux llij akte van noturis
Delmotte van 17 februari 1953 aan aanleggers het onroerend goed verkocht heeft
waarop verweerders een erfdienstbaarheid van overgang willen uitoefenen, en
clat bij die akte een plan gevoegd was,
waarin de baan van de erfdienstbaarheid
beschreven was;
Overwegende dat het vonnis erop wijst
« dat het plan waarop de vermelcling voorkomt volgens voormelde akte van 17 fe!Jruari 1953 llij deze akte gevoegd en ermecle geregistreerd is; clat derhalve een
erfdi.enstbaarheid gelclig gevestigd en totstandgebracht is door het plan hetwelk,
met het akkoorcl van partijen, voortaan
een integrerend deel van de akte uitmaakt en als zodanig mag worden ingeroepen ll;
Overwegende dat, in strijcl met wat het
middel onderstelt, er nit deze gezamenlijke vaststelingen bli.ikt dat onder het
door het vonnis bedoelu akkoord client
verstaan te worden, niet een huidig ak-
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koord tussen de hier ten processe staande
partijen, doch het akkoord der partijen
bij de akte van 17 februari 1953 en op het
tijdstip van deze akte;
Dat het eerste onderdeel van het middel op een onjuiste uitlegging van het bestreden vonnis rust;
Overwegencle dat het vonnis, zonder in
clit opzicht aangevallen te zijn, erop
wijst dat « volgens de akte van 17 februari 1953 >J, het plan bij clie akte gevoegd en ermede geregistreerd is en clat
het met het akkoord van de contracterende partijen een integrerend deel van de
akte uitmaakt;
Dat het vonnis mitsdien, zonder het
ontbreken van de handtekeningen der
partijen op het plan zelf te betwisten,
vaststelt dat de alcte de bijvoeging vermeldt en dat bijgevolg partijen, door de
akte te ondertekenen, die bijvoeging
goedgekeurd hebben;
Dat deze beschouwingen van het vonnis een passend antwoord uitmaken op de
conclusies waarbij aanleggers het akkoord van de contracterende partijen betwistten;
Dat ieder van de onderdelen van het
mid del feitelijke grondslag mist;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanleggers tot de kosten.

DE VERBREKING MEDE VAN DE BESLISSING 0\'ER
DE EIS TOT VRIJWARING DIE ER HET GEYOLG
VAN IS.
1 o TV wnneer rle vrnchtyebr'lliker noch rlc

13 november 1958. - 18 kamer. - Voo1·zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslagge'Ue1·, H. Anciaux
Henry de Faveaux. - Geli:ikl'llidenrle concl·nsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt,
procureur-generaal. - PleUeTs, HH. An-

ARREST.

leveriny vraa.yt van O'I11'0C1"e'llrle yoerle1'cn met V'I"'U.ohtyebr'ltUc belast, noch rlo
staat e·rva.n rloet opma.lcen, nuty rle
lilote e·igenruw ht bezU va.n rle [JOerleren bz.ijven en rle h"U111"f]elrlcn e1·van 'inuen, behourlens af·relcenlnrJ met rlc
(Burg. Wetb.,
·vrucht,qebrufke1· (1).
artikelen 600 en 604.)
2° Wrmnee·r rle vruchtpelJr·u'iJ,;er noch de
leve·r-ing vwn rle onroerende rtoerleren
heeft rtevraagcl noch rle staat erran
heeft cloen otmta.lcen, verma[! cle rechter
niet 1/.it de enkele omstnnrlirJheden rlat
de lilote eigenaa.'l" de hu.m·rJelrlen lietmjjenrle rlM:e poecleren heeft yeTnrl het
liestna.n vwn een fou.t ten laste van de
b7ote c·igenaa:l" vwn 01Woe·renrle poederen
met vrnchtyebru:ilc lielast, a.j te leiden (2). (Burg. Wet b. artikelen 600,

604 en 1382.)
3° De verlireking van de beslissin [J 01jC r
rle hoofrleis bren [It rleze merle vnn rle
lieslissiny over rle cis tot vr-i;iwariuu
rlie er het yevolg van is (3).

(003YNS, T. STERPIN EN LlTISCONSOR'l'EN.)

BRENGT

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 578, 599, 600,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet, doordat, hoewel
vaststellencl dat eerste verweerster aanlegger nooit verzocht had om afgifte van
het vruchtgebruik op de twee litigieuze
onroerende goederen en dat haar houding
geheel passief gebleven was, het bestreclen arrest de inning van de huur door
aanlegger, blote eigenaar, aanziet als een
handeling waardoor de rechten. van verweerster-vruchtgebruikster gekrenkt werden, hem die handeling als font aanrekent
en hem veroordeelt om aan verweerster
als
schadevergoeding
de
som
Yan
106.983 frank te betalen, dan wanneer,
aangezien de blote eigenaar die in het bezit van de zaak is ten aanzien van de
vruchtgebruiker gecn enkele positieve
verbintenis heeft, hij geen font begaat
door het bezit van de zaak te behouden
en door de vruchten ervan - natuurlijk

(1) en (2) DE PAGE, bd. VI, nr 248; DEKimRS,
bd. I, nr 1193; KLUYSKENS, bel. V, Zalcen·recht,
ur 194; LAURENT, bel. VI, nr 355; PLANIOL en
RrPERT, bel. III, nr 823; AunRY en RAu, bel. II,

par. 230, 2o; BEUDANT, bel. IV, nr 459; Rf:pert.
pmt. rb·. beige, vo U sufruit, nrs 78, 489 en ·190.
(3) Verbr., 9 maart Hi56 (Bull. en PAsrc.,
1956, I, 723).

sis.ux en Simont.

1" KAMER. -
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1° VRUCHTGEBRUIK. -

VRUOHTGEBRUI-

KER DIE NOOH DE LEVERING VAN DE GOEDEREN

VRAAGT, NOOH DE STAAT EHVAN DOET OPMAREN.

zo

~ TOESTAND VAN DE DLOTE EIGENAAR.

VERANTWOORDELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST ONTSTAAN).
- BLOTE EIGENAAR DIE Dl<c HUURGELDEN VAN
ONROERENDE GOEDEREN, MET VRUOH'l'GEBRUIK
DELASTJ IN'l'. GEEN VRAAG TOT LEVERING
VAN DE GOEDERENJ NOCH OPlviAKIGN VAN EEN
STAAT VAN DEZE GOEDEREN. INNING DIE GEEN

FOU'l' IS.
3° VERBREKING. ~ Url'GESTREKTHEID.BURGERLIJKE ZAKEN, - VEHBREKING VAN
DE BESLISSING OVER. DE HOOFDEIS. -

YERBR., 1959. -

15

-226of burgerlijke ~ te innen, zolang cle
vrnchtgebruiker hem niet om afgifte van
het vrnchtgebrnik verzockt, en dan wanneer hij tronwens het rccht hceft zich te
verzetten tegen deze ingenottre<ling· zolang
de vruchtgebruiker niet in het bijzijn
van beicle partijen een staat van de aan
het vruchtgel>rnik onderworpen onroerende goederen heeft cloen opmaken, formaliteit waarvan het niet verrichten genoegza am blijkt nit de passieve honding
welke het bestreden arrest in hoofde van
vcrweerster vaststelt :
Overwegende clat het arrest de veroordeling· van aanlegger tot betaling, << ten
titel van schadevergoecling >>, van de som
van 106.983 frank, steunt op de font die
hij zou hebben begaan door, in overtreding met artikcl 599 van het Burgerlijk
Wetboek, de huurgelden te innen van
twce huizen, ten voordele van verweerster
Sterpin, met vrnchtgebruik belast;
Overwegende dat nit het arrest voortvloeit dat verweerster noch de levering
dezer goedcren geclurende de loop van
haar vruchtgebruik heeft gevraagd, noch
de staat heeft doen opmaken voorzien bij
artikel GOO van het Burgerlijk vVetboek;
Overwcgencle dat aanlegger, dienvolgens, in het bezit van de goeclercn mocht
blijven en de huurgelclen die ze voortbrachten mocht ontvangen behoudens gebeurlijke afrekening met verweerster; dat
aldus het arrest het bestaan van een font
niet heeft kunnen afieiden nit de enkele
omstanc1igheicl van het innen van de huurge lden door de blote eigenaar;
Dat het middel derhalve gegrond is;
Overwegende dat nit dit antwoord
blijkt dat de ten laste van aanlegger uitgesprokene veroordeling geen wettelijke
gronclslag he eft;
Dat clerhalve het derde miclclel, hetwelk
de beslissing over de cis tot vrijwaring
betreft, zonder voorwerp is geworden;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op cle
kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster Sterpin tot de kosten; zegt dat onclerhavig· arrest bindend
zal zijn voor Leon Cosyns; verwijst cle
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. VC1'Sla[![!C'GCT, H. De Bersaques. ~ GeUjkl1t,iclencle conclusie, H. Paul :Mahaux, aclvocaat-generaal. ~ Ple'ite1·, H. Demeur.
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1°

BERUSTING. ~ BURGERLIJKE ZAKEN.
~ S'l'ILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSINU. ~ BEGRIP.

2°

BERUSTING. ~ BUIWIGRLIJ.KE ZAKEN.
VRI.JWILLIGE BE'l'ALING \'AN DE KOSTEN. BicSLISSING DIE VATHAAR IS VOOR GEDWONGEN
UITVOERING. GEEN BERUS'rlNG.

3°

FAILLISSEMENT. ~ VnAAG TOT OPNAME VAN EEN SCIIULDVORDERING IN RET PASBlEB' VAN HE'l' FAILLISSEMEN'l'. ~ VONNIS OP
BETWISTINO. ~ VONNIS DAT NIET NOODZAKELIJK UITGESPROKEN IS (( IN ZAKEN VAN FAILLISSEMENT ll.
~ BunoERLI.JKE EN
COMMEROIELE ZAKEN. ~ 'J'EHMIJN. ~ VONNIS
DA'l' Ul'l'SPRAAK DOET OVER EEN IlETWISTING

4o HOGER BEROEP.

BETREFFENDJJ: DE

OPNA~1:E

VAN EEN SCHULDVOR-

DERING IN HET PASSIICD' VAN HET FAlLLISSE:NIENT. ~ BJG'l'WIS'l'lNG HOOFDZAKELI.JK OESTEUND OP EEN OORZAAK DIE ONAFHANKELLJK
IS VAN DE STAAT VAN FAILLISSEJ!.£ENT EN, BI.J.KOMEND, OP DE STAAT VAN FAILLISSICMENT. ~
GEWOON HOGER BEROEPSTEHMIJN.

.~a ken mag een stilzw'if[!encle IJePusUn[! ·in een rechte·rlijke IJesUssing slechts nfgeleir/. worrlen van
akten ot van teiten ilie een zelcere en
rmrlu1J1Jelz·ill·lli[Je toet·rerlill[! tot de n'ituespro Teen IJesUssin [! veropen 1Jnren (1).

1 o In IJ'II:rgerlijke

(Impliciete oplossing.)
2o De vrl:i'willi[!e betnlin[! van rle T.;osten

Voor-

i'mpUceert {!een 1Je·nt.st1mu ·in de 1Jeslissin[! rUe ertoe ·veroorrleelt, ·1.vanneer rleze
1Jesz.issing ·vatbruw is voo·r uerlwon{!en
ten tt'it·voer le[!gin[! (2).
3° H et vonnis ilnt tt'itsprrwk iloet ot,cr een
1Jet·w·isUn[! 1Jeforejjenile ile opname ·van
een soh·nlilvonleT'in[! in het tJassiet van
een trtilUssement is niet ·nooflzakelijlc
« ·in zitlcen van ta'ill'issemen t )) uewezen (3). (Wet van 18 april 1831, artikelen 465, 502, 504 en 503.)

(1) Verbr., 16 november 1957 (B1t/l. en PAsrc.,
195'8, I, 24).
(2) Verbr., 22 augustus 1940 (Bull. en PAsrc.,
1940, I, 209, en de noot). Raadpl. verbr., 14 november 1940 (ibid., 1940, I, 294) en 25 februari
1913 (A1T. Ye1·br., 1943, blz. 46).
(3) en (4) Verbr., 20 mei 1926 (Bttll. en
PAsrc., 1926, I, 383, en de noot 4); raadpl.
eveneens Fr. verbr., 23 april 1947 (Rev. des
jnill., 1948, blz. 36); Gent, 8 april 1952 (ibid.,

1952, blz. 73, en Rechtsk. Treekbl., 1952-1953,
kol. 508); MAERTENS, Couwwntnire cle Zc, loi dn
18 avril 1851, nr 346; NAMUR, Code de commerce beige, bel. III, nr 1710; RENOUARD en
BE VING, 'hnite des fnillites, nrs 213, 2027 en
2028; BoNTEMPS, Tndte de lu competence en matiere ci·vile, nr 177; DE PERRE, JJ!wnuel rZ.n curate·nr de faillite, urs 11, 355 en 356; HUMBLET,
'l'raite des faillites, nrs 259 tot 261; FREDERICQ,
Principes de rl1·oit commercial, bd. III, nrs 1235

14 november 1958.
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-2274° De termijn om beroqJ aan te tekenen
tcr1en een vonnis clat uitspmalc cloet
over een 7wtwi.sUnr; bet1·ejfenae de opname van cen schulclvonler,ing in het
passief van een fnillissement, betwisU,ng
hoofrlrsal"eUjk gegroncl 011 een oorzank
rlie onnfhnn kelijl" ·is vwn rle stnnt vnn
falllissement en, bijlcomeml, op cle stant
van faUlissement, is rle [JWWone term,ijn
·va-n twee '/IL({,anrlen en niet rle 1l-itZo'/lderli,ike te1·mijn van vijft-ien a((,gen (4).
nvetb. van burg. rechtspl., art. 443;
wet yan 18 april 1851, art. 465.)

BET HOF; - Gelet op het l1estreden
arrest, op 15 mei 1957 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over de grond van niet-ontvanke!ijkheicl tloor verwoerder afgeleid nit het
feit dat aanlegger, spontaan en zonder
voorbehond, de kosten van het lwg·er beroep betaald heeft en aldus in het bestre\len arrest heeft berust :
Overwegende dat een voorziening in
verbreking geen schorsend uitwerksel
heeft, zodat de betaling van de kosten
ann dewelke aanlegger zich niet kan onttrekken, zelfs wanneer die betaling zonder voorbelwud en zonder dwang geschiedt, niet volstaat om te bewijzon dat
<1eze laatste eon hem ter beschikking blijvend n~rhaal heeft verzaakt; dat de grond
van niet-ontvankelijkheid niet kan worden ingewilligd;
Over het middel, afgeleid nit de scllending van de artikelen 465 van boek III
van ht't vVetboek van koophandel, getitold : << Faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling Jl (wet van 18 april 1851),
4J3 (gewijzigd door artikel 22 van het koninklijk besluit nr 300 van 30 maart 1936)
en 444 van het W etboek van bnrgerlijke
rechtspleging, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 en
1322 van het Bnrgerlijk vVetboek, 97 van de
Grondwet, van het gerechtelijk contract
en van de ann de alden die het vaststel-

len te llechten bewijskracbt, doordat hct
bestreden arrest het hoger beroep van
eiser in verbreking niet ontvankelijk verklaard heeft, omdat het ingesteld werd
lmiten de door artikel 465 van de wet
van 18 april 1851 bepaalde bijzondere termijn van vijftien dagen, oordelende dat
het vonnis n qono gewezen zou geweest
zijn in zake faillissement om de redenen
« dat het uitspraak doet over de vraag
van appellante om in het bevoorrecbt passief van het faillissement Frederic Dirickx aanvaard te worden en dat deze
vraag haar oorsprong vindt en uitgeoefend is geweest ter gelegenheid van het
faillissement ll, dan wanneer het beroepen vonnis, dat de litigieuze schuldvordering gedeeltelijk verwerpt, ze gedeeltelijk niet bestaande of in haar principe
niet gegrond oordelende, aldus uitspraak
doet over een betwisting welke, hoewel
ze opgerezen is in de loop van het faillissement, niet uit het faillissement of naar
aanleiding van dit laatste ontstaan is en
onafhankelijk is van de staat van faillissement en dat het, c1ienvolgens, niet het
karakter heeft van een «in zaken van
faillissement ll gewezen vonnis, in de zin
van deze woorden in hierboven vermeld
artikel 465 :
Overwegende dat nit de procedurestukken op dewelke het hof acht vermag te
slmm blijkt dat aanlegger in het bevoorrecbt passief van bet faillissement een
schuld vordering heeft overgelegd groot
844.422 frank vermeen1erd met de interesten ll 1'ato van 12 t. h. van de dug der
sluiting yan het relceninguittreksel tot de
dag der betaling; dat de curator tot de
aanvaarcUng van de scbuldvordel'ing in
het bevoorrecbt passief concludeerde tot
op een l1edrag van 101.833 frank vermeerderc1 met de interesten, welke door de
consignatiekas zullen uitbetaald worden;
dat bet op deze betwistingen tussengekomen vonnis de schuldvordering in het
bevoorrecht passief opneemt ten lledrage
van 230.889 frank met de interesten op
dit bedrag door de consignatiekas uitgekeerc1 sedert het faillissement;
Waaruit blijkt dat het geding het lJedrag van de scbnl<lvordering tot voorwerp had alsook de toepassing van arti-

tot 1237 en 1401; Traitc rle droit commercial,
bd. VII, nrs 56, 57, 59 en 246; Panrl. belges,
vo AzJpel civil, nrs 372•, 37'8 en 380; vo Failli,
/!'a illite, nrs 2966 en vlg.; Repert. JnV:lt. dr.
belge, vo J!'aillite et bnnqueJ'O'ltte, nrs 2522 en
2523; vo Appel en nmtie'l'e civile et commel'ciale, nr 138; THALLER en PERCEROU, 'f'rai,te rle
1Zroit commercial, brl. II, nrs 1768 tot 1770;
WAHL, D1·oit commercicil, urs 2738 en 2741;
PERCERou, Des faillites et bnnque1·outes, bd. II,
nrs 1135 en 1136.
lVleer bijzonder wat betreft de draagwijdte

van artikel 12, 4°, van de wet van 25 maart
1876 en van de artikelen 502 en 504 van de
wet van 18 april 1851, raadpl., eensdecls,
verbr., 5 juni 1884 (Bull. en PAsrc., 1884, I,
227) en 5 september 1958, snpra, biz. 9,
anderdeels, Pnnd. belges, vo J!'nilU, Faillitc,
nrs 2760 en vlg. ; Repe1·t. pmt. dr. bel r1e,
yo Omn1J{dence en 1nati?J-re civile et con1'Jnerciale, nrs 572 tot 574 en 606; Fr. verbr., 30 januari 1911 (SIREY, 1911, I, 372, en de noot) ;
15 januari 1924 (ibid., 1924·, I, 315, en de noot);
11 april 1926 (ibicl., 1926, I, 175, en de noot).

(RIJKSDIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID, '1'. l\1EESTER LOUIS' STEVENS, CURATOR
VAN HET l<'AILLISSE~IENT VAN DIRIOKX FR.).
ARREST.

-228kel 451 van de wet van 18 april 1851, betreffende de faillissementen, op de interesten welke voortvloeien nit voormelcle
bevoorrechte schulclvordering;
Overwegencle dat zo deze laatste betwisting haar oorsprong in de wetgeving over
de faillissementen vindt en ondenkbaar
is bniten een staat van faillissement, hetzelfde zich niet voordoet betreffende de
betwisting over het bedrag· van de bevoorrechte schnldvordering;
Dat ofschoon die betwisting een invloed
uitoefent op de massa van de sclmldvorderingen zij een oorzaak kan hebben welke onafhankelijk is van de staat van faillissement;
Overwegende dat nit het bij de voorziening regelmatig gevoegd vonnis van de
handelsrechtbank spruit dat ter zake de
betwisting ging over het feit of een door
eiser aan de huiclige gefailleerde afgeleverd kwijtschrift het karakter vertoomle
van een voor slot van rekening gegeven
kwijtschrift; dat zulkdanig geLling buiten
het faillissement kon ontstaan; dat door
te beslissen dat dit vonnis hetwelk onder
meer over dergelijke betwisting nitspreekt
<< in zake van faillissement )) werd gewezen en dat Llienvolgens de termijn om hoger beroep in te stellen tegen clie beslissing op vijftien dagen is herleid, het bestreden arrest het artikel 465 van de wet
van 18 april 1851 heeft miskend;
Overwegende dat deze wetsbepaling een
uitzondering uitmaakt op artikel 443 van
het Wetboek van burgerlijke rechtspleging, hetwelk het hoger beroepstermijn
van gemeen recht bepaalt;
Overwegende dat een nitzonderingsbepaling in enge zin client verklaard derwijzc <lat, wanneer zoals ten deze een
vonnis slechts gedeeltelijk «in zake van
faillissement ll is gewezen, het gemeen
recht client toegepast;
Dat het middel derhalve gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder tot de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van beroep te
Gent.
14 november 1958. - 1" kamer. - Voo1·zitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Versla.gge·ve·r, H. Lonveaux. - Gelijlcl·uidencle oonolus·ie, H. Paul Mahaux, advo(1) NAMECHE, 2e uitg., n" 8 147, 155 en 156;
DELARUWIERE en NHtECHE, 28 uitg., nrs 323, 324,
339 en 342. Raadpl. eveneens de memorie van
toelichting en het verslag van de centrale afdeling van de Kamer der volksvertegenwoordigers, betreffende artikel 8 van de wet van
18 juni 1930 (Parl. Besch., Kamer, 1927-1928,
nr 98, blz. 92 en 93, en 1928-1929, n" 66, blz. 42

caat-generaal. en Struye.

l"

KAMER. -

Pleite·rs, HH. De Bruyn

14 november 1953

1°

ARBEIDSONGEVAL. BASISLODN. NIET-VOOR'l'DURENDE ONDERNKMlNGEN EN ONDERNEMINGEN MET BIJ TUSSENPOZJcN YOOTIKOMENDE WERKLOOSIIEID. BEGTilp,

2°

ARBlTIIDSONGEV AL. BASISLOON. NIET-VOORTDURENDE ONDERNKMINGEN EN ONDERNEMINGEN J>IET BIJ 'l'ITSSENPOZEN VOOTIKOl\[ENDE WERKLOOSHEID. BICOORDELING DOOR
DE FEITENRECIITER.

3°

GEREOH'l'SKOSTEN. BuRGERLIJKE
ZARI!:N. ARIJEIDSONGEVAL. VoonziENING
VAN DE WER;KNEMETI. VoOTIZll!:NING YERWDTIPEN. KOSTEN VAN VERBREKING. ~
KO~TEN DIE TEN LASTE VAN DE "WETIKGEVER
VALLEN OF TEN LASTE VAN ZIJN VERZEKERAAR.
UITZONDETIING.

1° Art'ikel G, Ud 3, vnn cle

sc~mengeorclencle

wetten bet·reffencle cle vergoecl'ing vnn
de sohacle voo1·tsz)'l··uitencle nU de wrbeiclsongevallen, awngaamde de onde1'1Wmingen waarvwn lle gewone ·J.verkti:id
1ninrler clan een ,iaar £l·wnrt, ·is toepassez.i.ik op cle nlet-voortclm·ende of sei:wenbeclri,iven clie u·itercwnl en kel k'W/1nen werken gerl·urencle een bepaalrle
pe,i·iode vnn het ,iaar; a:rtfkel 6, Ud 9.
'Van clezelfcle 1oetton, betrej.J'e'n cle de
onrler11em·ingen met bi.i tu.sse·JJ1JOZ'Cil rte'
·regelcl of on[Jeregelrl voorkome'}](le werlcloosheirl, is toez1asselijk op de ondernemingen cUe zelfs geregelrl sta liggen
gecl,u:rencle zelcere periocles vnn het ,iaar
ten gevolge vwn toevalUge en c~bnorm,ale,
va-n hwn eigen aot'i·uite-it los staall(/e
gebetwtenissen (1).
2° Of een ondernem'ing, nameli:il.; een
steenbnklceri.i, het knrnkter heeft van
een onrlernem·inrJ wna·r·uwn cle gewone
werktljtl ·mincler clan een jac~r cl·u·urt,
of cUt vwn een onde'r1wming met bij
t,ussen pozen ge1·egelcl
of onge1·egeltl
voorkmnencle ~oe1'7clooshe,itl, is een fe'itenlcwest-ie cUe behoort tot de beoonleling vwn de feitenreohter (2). (Wetten

bctreffende de vergoecling nm de sellade voortspruitemle uit nrbeidsongevaltot 46) alsook de rechtvaardiging en het verslag van de Commissie van de Kamer der volksvertegenwoordigers, betreffende artikel 8 van
de wet van 10 juli 1951 (Pcwl. Besch., Kamer,
buitengewone zittijd 1900, nr 235, blz. 4, en
zittijd 1950-1951, nr 480, blz. 13 en 14).
(2) Verbr., 6 februari 1930 (Bull. en PAsrc,,
1930, I, 109). Raadpl. verbr., 5 november 1953
(An·. Yerln·., 19M, blz. 142).

-229len, samengeordend op 28 september
1931, artikelen 6, lid 3 en 9.)
3o TVcwneer de voorzien·ing •va.n ile werl,>
nemer tegen een besl'issing ge~vezen
ove·r een vordering op de sMnengeo1·clende wetten bet·reffencle de herstelUng
van tle schacle voo1·tspni'itende uU arbeiclsongevallen gestewul, venvo·rpen
~vonlt, z·ijn de kosten van cle aanleg ·in
·ve·rbreldnrf ten lctste vwn cle werlcgever
of van ,;::·ijn verzekerctar, tenz·ij cle voorzieni.nlJ '/"Oekeloos en plageml ·is, zeljs
wanneeT de leas ten noodeloos z'ij-n (1).

(Wet van 20 maart 1938.)
(VAN DER AA, T. VENNOO'l'SCHAP ONDER SCHOTS
RECH'r (< GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE
ASSURANCE CORPORATION LTD ll.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 mei 1957 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen;
Over het midclel, afgeleid nit de schentling van de artikelen 6, meer bepaalcl
nlinea's 3 en 9, cler wet van 24 december
1903 en samengeschakelcle wijzigende wetten betreffende cle vergoecling cler schnde
voortspruitende nit de arbeiclsongevallen,
8 der wet van 10 juli 1951 tot wijziging
van deze wetten, 97 van de Gronclwet,
doordnt het bestredcn vonnis, na in feite
geconstateercl te hebben clat eiser het
~lachtoffer wercl van een arbeidsongevnl
tijclens zijn werk bij de firma « Steenbakkerijen Van Herck ll, dat in deze steenbakkei'i.i het getnl werklieden tijdens de
wintermaanden daalt tot 30 a 40 om naclien weder te stijg·en tot 140 a 150, en
da t respectievelijk in 1952 en 1953 a ch t
en achttien werklieden een geheel jaar
gewerkt hebben, daaruit afgeleid heeft
dat deze steenbakkeri.i een seizoenbedrijf
was, clat zij bijgevolg een onderneming
was die slechts een gewone arbeidsperiode
van min dan een jaar bedraagt en dat zij,
wnt betreft cle berekening van het basisloon van eiser, onder toepassing valt van
nrtikel 6 alinea 3 der samengeschakelde
wetten op de arbeidsongevallen, en venler
verweerster veroordeeld heeft tot het betalen van schaclevergoedingen berekend op
grond van het loon nan eiser toegekeml
voor de werktijcl en op zijn vercliensten
geclnremle het overige gedeelte van llet
jaar, wanneer uit de feitelijke vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt
(1) Verbr., 13 november 1953 (A1·1·. Verbr.,
1954, biz. 165) en de noten 2 en 3 onder hetzelfde arrest in Bull. en PASIC., 1954, I, 189;
14 januari 1955 (A1·r. Yerb1'., 1955, biz. 370).

clat de bedoelde steenbakkerij geen nietvoortdurende onclerneming was, die uitteraanl niet tijclens bet gehele jaar doorwerkt, doch een voortdurencle onclerneming, met periocles van minder intensief
werk, en dat eiser in de becloelcle onderneming zijn prestaties gedurende het
gehele jaar niet had kunnen verrichten
wegens bij tussenpozen geregeld of ongeregelcl in het beclrijf voorkomende werkloosheid, wanneer eiser bijgevolg recht
had op een basisloon vertegenwoorcligd
door het totnal van cle door hem tijclens
het beschouwde jaar gewonnen lonen,
vermeenlerd met een hypothetisclw bezolcliging die betrekking moest hebben op
de werklooslleidsclagen, wanneer het minstens tegenstrijdig was enerzijds vast te
stellen clat de becloelde onderneming geclurende het geheel jaar met een zeker
nantal - het vierde - van haar werklieden doorwerkte en anderzijds dat zij
slechts een gewone arbeiclsperiode van
min dan een jaar beclroeg, wanneer deze
tegenstrijcligheid in de motivering met
!let gebrek aan de door artikel 97 van
de Gronclwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat !let bestreden vonnis,
na erop gewezen te hebben dat het bij
de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt gescllil beperkt was tot de
berekening van het basisloon van aanlegger, die getroffen was door een arbeidsongeval dat zicll in de loop van zijn prestaties bij de firma cc Steenbakkerijen Van
Herck Jl voorgeclaan had, besli;;t dat clie
berekening client te gesc)1ieclen volgens de
voorscl!riften van artikel 6, lid 3, van de
samengeordende wetten betreffende de
vergoecling van de schade voortspruitencle
nit arbeidsongevallen en niet, zoals aanlegger betoogcle, overeenkomstig lid 9 van
lletzelfde artikel ;
Overwegende dut lid 3 van dat artikel
melding maakt van de onclernemingen
waarvan de gewone werktijcl mincler dan
een jaar duurt; dat de door aanlegger
ingeroepen bepaliflg van lid 9 betrekking
heeft op de onclernemingen met bij tnssenpozen geregeld of ongeregelcl voorkomende werkloosheicl;
Overwegencle clat de eerste wetsbepaling
toepasselijk is op de niet-voortdurende of
seizoenbedrijven welke uiteraarcl enkel
kunnen werken geclurende een bepaakle
periode van het jaar;
Dat de tweecle van toepassing is op de
ondernemingen die zelfs geregeld stil liggen geclurencle zekere periocles van het
jnar ten gcvolge van toevallige en abnormale, van hun eigen activiteit los staancle
gebeurtenissen;
Overwegende clat de vrang of een onderneming de kenmerken bezit van de ene

-230of de andere onderneming een feitelijke
vraag· is die tot de beoordeling van de
recllter over de grond belloort;
Overwegencle, te dien annzien, dat de
gecritiseerde beslissing releveert : 1° clat
de steenbakkerijen in het algemeen nietvoortclurende ondernemingen zijn omclat
zij gewoonlijk << niet werken JJ geclurende
een gecleelte van llet jaar en zij regelmatig en veriocliscll een << doocl seizoen ll
bellelzen, llet winterseizoen, gedurende
lletwelk het beclrijf cc vractiscll worclt stilgelegd ll ; zo dat cle kwestieuze omlerneming, cc Steenbakkerijen Van Herck JJ ook
« een clood seizoen Jl kent, waarov « practiscll ll niet meer aan de fabricatie van
stenen wordt gewerkt en clat, al is tijdens
de wintermaanclen nog cen zeker aantal
werklieclen in dienst, o}l de geringlleicl
van welk armtal het vonnis de nadruk
legt, hieruit niet mag afgelefcl worclen
clat llet geen niet-voortdurende om1erneming gelclt, naarclien becloelcl aan het
werk blijven voortspruit nit een cc roulement ll onder de werklieclen ingevoerd tijclens de werklooslleidsperiocle Jl ;
Overwegencle clnt cle reehter uit deze
elementen wettelijk lleeft knnnen afleiden dat het ten deze een niet-voortdnrencle onderneming betreft en da t geen
tegenstrijdigheid erin gclegen is aan de
ene kant vast te stellen dat, ten gevolge
van een tijclens de werkloosheiclsperiocle
ingevoerc1 cc roulement ll, enige arbeicler;,;
aan het werk blijven en nan de andere
kant te beslissen dat het een niet-voortdurencle onclerneming geldt welke een
dood seizoo1 heeft gecluremle hetwelk er
cc praktiscll ll niet nan de vervanrdiging
van baksteen wordt gearbeicl;
Dat het midclel niet kan ingewilligcl
worden;
Over de kosten :
Overwegencle dnt verweerster cloet gelden dat cle voorziening betekencl is ann
de maatschappelijkc zetel van de vennootsclmp in Scllotlnncl en vervolgens
aan de Belgische filiale van voormelde
vennootschal) te Antwerpcn, en c1nt nrtikel GH, 6°, van llet ·wetboek van burgerlijke rcclltsvordering toeliet bet verzoekschrift te betekenen zowel nan de
maatschappelijke zetel als aan de Belgiselle filiale, doch geenszins een gelijktijclige betekenillg aan elkc van die zetels
eiste; dat de kosten van de tweede betokening {]erhalve aanlegger ten laste moeten blijven ;
Overwegencle echter dnt de wet van
20 maart 1948 tot doel gehad heeft al
de kosten van alle vorcleringen, gesteum1
op de wet Oll cle verg·oeding· der scllade
voortspruitende uit nrbeiclsongevallen, in
nllc gevnllen - beha1Ye wnnneer de eis
roekeloos en plagenc1 is -, rle werkgever

ten lnste te leggen en dat cle ten deze
gemankte kosten tot betekening van de
voorziening clit karakter niet hebben;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroortleelt verweerster tot cle kostcn, hierin begreven de kosten die uit de
betekening· van de voorziening· te Pert1l
(Schotlancl) en Antwerpen voortg·evloeic1
zijn.
14 november 1958. - 1'8 kamer. - Voorzitter, H. Wouters, eerste voorzitter. Verslnr}[fever, H. Bnyot. - Gel·ijkl-lt-iclencle
concl·ns·ie, H. Paul l\1ahaux, advocaat-genernnl.
Plcile·rs, HH. Struye en De
Druyn.
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KAMER. -

RECH'I'BANKEN. STRAFZAKJ•~N. l\1AOHT VAN DE FEITENREOHTER. BEPALING
YAN DE FElTEN VAN DE 'l'ELABTLEGGING. NIET
VERDRAAIDE DAGVAATIDING. -

SOEVEREINE BE-

OORDELING DOOR DE FElTENREOHTER.

2°

BURGERLI.JKE
VORDERING.
VORDERING AANITANGlG GJGMAAKT YOOR DE
STRAFREOHTER. VERONDERSTELT EEN SCHADE VOORTSPRUITENDE UI'f IIET MISDRI.TF VOOR
HETWELK

DE

BEKLAAGDE

VERVOLGD

\VORDT.

VERVOLGINGEN Et\'KEL UIT HOOFDE VAN INBREUKEN OP HET VERKEER. GEEN VERVOLGINGEN

YVEGENS

VERWONDINGEN. GOEDING VAN EEN
0NWETTIGHEID.

3°

ONVRIJWILLIGE

SLAGEN

EN

VEROORDELING TOT VEULIOHAMELIJK NADEEL. -

BFJvVI.JS.
STRAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJ ZONDERE WI,JZE VAN
BEWIJSLEVERING VOORSOHIUJFT. ~ GETUIGENISSEN. SOEVEREINE BEOORDELING DJOR DE
FEI'l'ENRIGCHTER,

1. 0 D(tctl' (trti.kel182 van het Wetboelc van
strafvonlering cle tennen niet bepaald
Wa(win de fe-iten van een tel£tstlegging
clienen te wonlen inpelcleed, r·ust het
op de te-iten1·echter, voluens de elementen vwn rle zaa.l0, te oonlelen of het
fe-it dnt h-ij bestrnjt 'inllenlnarl cloor (le
rlct{/VCW}'(l-i'II[J becloeld ·is>. VOO'/' ZO'Ve/' h-ij
rleze dct.IJ'Vaanl-inp n·iet venlnwit ·is zi:in
beoonlelinu op cl-it p·unt een fe·itel-ijlce
besl-iss·inu cl-ie b·witen 's hots toezicht
vnlt (1).

zo

Voor cle st·m.f'rechte-r vermau rle b·uruerl-ij lee 1)(t1'tij niet een 'Veruoedinu te
vorde,ren van een schcule gespmten 1t-lt
een misrl1"ijf wegens het-wellce ae be-

(1) RaadpL verbr., 7 augustus 1925 (Bnll. en
1925, I, 387). Verge!. verbr., 8 maart
1948 (A1T. Yerbr., 1948, blz. 138) en 12 juli
195·1 (ibid., 1954, blz. 753)
PASIC.,

-231lclnagrle niet vervolgrl wonlt (1). Alcltf,8,
wau·11eci' de belclnngcle en kel vervolrtcl
wonU ·wegens een ·inbrmtk op rle Wertcoile en rl~tt en lcel het feit clnt ([it m·isfl1''ijf uUmaaJ.;t ten zijnen lnste tvorrlt bewezen verlclaanl, vennng cle strnjrechter
n·iet hem te ve·roo1Ylelen tot vergoecUng
van een Uchct1neUjlc muleel voortspru.1tencle wit een ·inb1·e·nlc op wrtikelen 1,18
en 420 van het 8trnfwetboelc, voo1· clewellce de beklaa[Jcle niet ver·vol.rJrl
wenl (2). (Wet van 17 april 1878, art. B.)
:3° In stra,jzaJcen, ·in het [Jeval WMt1'in rle
wet geen bijzonrlere ·wijze vnn bew1jsvoe1'ing voo·rsclwijjt, beoonleelt cle jeitenrechte·r soevere·in de elementen wacwop h'i.i z·ijn overt·nig·ing stewtt (3),
nnmeUj Tv de waarrle in jeUe van de
[Jettt1[Je·nissen (4), zoncle1· clnt het hem
verborlen 1s te ste·unen op elementen cUe
·in te[JeiiSJI'I'aaJc z·ijn met sommirte van
rleze yetni{lell1.ssen, met rle verkla·rhtrten
van een pa:rti:i en met cle mnterWle
vaststellin{len van de poUtie of ·van een
des lcttnclige (5) .
(DELHAYE, '1'. NATIONALE llfAATSCHAPPIJ",
VAN BELGISCHE SPOORWEGEN.)
ARRES1'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissing, gewezen over de tegen
aanlegger ingestelde publieke vordering :
Overwegende dat de substantH~le of op
straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig ·de wet is;
II. In zover de voorziening gericht is
tegen de beslissingen, gewezen over de
tegen aanlegger ingestelcle burgerlijke
vorderingen :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending· van de artikelen 182 van het
vVetboek van strafvordering, 97 van de
Grondwet en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het bestreden arrest aanlegger veroordeelt tot het vergoeden van het nadeel, zo het stoffelijke als
het liehamelijke, clat Pineur, Luc en de
Nationale Maatschappij van Belgiscl1e
spoorwegen omlergaan hebben in de loop
van een ancler verkeersongeval (derde bot(1) Verbr., 2 april 1951 (A1·r. Ve1·br., 1951,
biz. 426).
(2) Een wanbedrijf van onvrijwillige verwondingen kan, daarentegen, terzelfdertijd de oorzaak zijn van kwetsnren en van een zakenschade, en, in dib geval, is de burgerlijke
vordering tot herstel van de zakenschade een
vordering gesteunt op het wanbedrijf (verbr.,
1 maart 1957, Arr. Ferbr., 195·7, biz. 527).

sing) dan datgene (tweecle llotsing) wegens hetwelk aanlegger vervolgcl werd :
Overwegende dat aanlegger vervolgd
werd en veroordeeltl geworden is nit
boofde van overtrecUng van artikel 26-1
van het Algemeen Reglement op de politie
van het wegverkeer, en dat het bestreden
arrest de door de eerste rechter uit hoofde
van deze overtrecling uitgesproken veroordeling bevestigt;
Overwegencle dat, vermits artikel 182
van het Wetboek van strafvordering de
termen niet bepaalt waarin de feiten van
een telastlegging dienen te worden ingekleed, het op de rechter over de grond
rust volgens de elementen van de zaak te
oordelen of bet feit dat hij bestraft inderdaad door de dagvaarding betloeld is; dat,
voor zoveel hij de dagvaarding niet verdraait, zijn beoortleling op dit punt een
feitelijke beslissing nitmaakt die buiten
's hofs toezicht valt;
Overwegende dat de rechter over de
grond, zonder de dagvaarding te verdraaien, soeverein geoordeeld en in een
van elke dubbelzinnigheid vrije reden
verklaard heeft dat de feiten van de twee
opeenvolgende botsingen nit hoofde waarvan hij aanlegger veroordeelt in de dagvaarcling opgegeven waren;
Dat het middel, hetwelk op deze beoordeling stuit, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878, de voorafgaande
titel inhoudende van bet Wetboek van
rechtspleging in strafzaken, 63 van het
Wetboek van strafvordering, 418 en 420
van het Strafwetboek en 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest aanlegger veroordeelt tot
het vergoeden van het door verweerder
Luc geleden lichamelijk nadeel, dan wanneer het aanlegger enkel verooordeelt nit
boofde van overtreding van artikel 26-1
van het Algemeen Reglement :
Overwegende dat dit middel enkel gericllt is tegen de beslissingen over de bnrgerlijke vorderingen van verweerder Lnc
en van verweerster, de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen, die in
de rechten van Luc voormelcl getreden is;
Overwegende dat de bnrgerlijke partij
v66r de strafrecllter geen vergoeding
vermag te vorderen van een schacle, gesproten nit een misdrijf wegens hetwelk
de beklaagde niet yervolgd wordt ;
(3) Verbr., 28 october 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 205) en 30 juni 1958 (Arr. Yerb1·., 1958,
blz. 884).
(4) Verbr., 9 december 1957 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 370) en 30 juni 1958 (Arr. Verbr., 1958,
biz. 884).
(5) Raadpl. verbr., 7 mei 1956 (A1·r. Verbr.,
1956, blz. 746).

-232Dat noch uit de dagvaar<ling, noch uit
enig stuk der rechtspleging blijkt dat
aanlegger uit hoofcle van het wanbeclrijf
van toebrenging van onvrijwillige verwonclingen aan verweercler Lucien Luc
vervolgcl geworclen is;
Overwegencle clat het bestreclen arrest
aanlegger enkel uit hoofdc van inbreuk
op artikel 26-1 van het Algemeen Reglement veroorcleelt;
W aaruit volgt dat het arrest, door aanlegger te veroordelen om verweerder IA1C
voor het cle door hem ondergaan lichamelijk nacleel schadeloos te stellen, aan deze
en aan verweerster, de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen, de
vergoecling toekent van een schade gesproten uit een overtreding van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek wegens welke aanlegger niet vervolgd werd;
Dat het middel dus gegrond is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 154, 189 en 211 van het Wetbock van strafvordering, 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 26 van het
Algemeen Reglement, doordat het arrest
aanlegger geheel verantwoordelijk verklaart voor het ongeval in de loop waarvan het door verweerder Pineur bestuurd
voertuig in botsing gekomen is met de
aanhangwagen van de vrachtautomobiel
van de vennootschap Transexfor, om de
reden dat cc indien Delhaye voorzichtig gereclen en geremd had toen hij de lichten
van die aanhangwagen zag die zich midden op de weg in een abnormale positie
bevond, de bestuurcler die hem volgde verwittigcl zou zijn geweest van de aanwezigheicl van een hinclernis ll, dan wanneer
deze re<len niet kan verenigcl worden met
de verklaringen die Pineur tijdens het
vooronderzoek en OD de terechtzitting afgelegd heeft, en tevens met de door <le politie en de deskun<lige gedane materiele
vaststellingen :
Overwegende dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonclere wijze van
bcwijslevering voorschrijft, de rechter
over de grond soeverein de elementen beoorcleelt waarop hij zijn overtuiging
stennt, onder meer de bcwijskracht, de
Ol)rechtheid en de juistheid van de door
de gctuigen afgelegde verklaringen, zonder dat het hem verboden is te steunen
op elementcn die in tegenspraak zijn met
sommige dier vcrklaringen, met cle vcrklaringen van een partij en met de materiele vaststellingen van de politic en een
deskundige;
Overwegende clat de rechter over de
groncl, zonder verweercler Pineur een andere verklaring clan de door hem afgelegtle, en de verslagen van de politic en
van de deskundige andere vaststellingen
clan de daarin gedane toe te schrijven,

deze elementen van de hand heeft gewezen
en zijn overtuiging op de getuigenissen
van Hauquiez, Haubourdin en Motte gesteund he eft;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, cloch enkel in zover daarbij
uitspraak gedaan is over de burgerlijke
vorderingen, tegen aanlegger ingestelcl
door verweerders Lucien Luc en Nationale Maatschal)pij van Belgische spoorwegen, en het aanlegger tot de op die vorderingen gevallen kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het overige;
lleveelt dat melding van onclerhavig arrest zal gemaakt worden op de kant van
de gecleeltelijk vernietigcle lJeslissing;
veroordeelt vcrweerders Luc en de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen ieder tot een vierde der kosten, en
aanlegger tot het overige ervan; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
17 november 1958. - 2° kamer. - Voo·rzitte1', H. Sohier, voorzitter. - Ve1's7ngge·veT, H. Vroonen. - Gelijlcl11'idende conclu.sie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, HH. Oh. Mahieu (van de Balie bij het Hof van beroep te Brussel) en
Van Ryn.
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TUSSENKOMST. PLICIITE

STRAFZAKEN. -

VEH-

AANBPRAKELIJKTIEIDSVER,ZEKERING

INZAXE MOTORRIJTUIGEN. - Yt:IJWILLlGE
OF GEDWONGEN TUSSENKOMS'l' VAN DE VERZEXERAAR.- VODRWAARDE.- BEPERKING VAN
RET VOrlRWERP VAN DEZE TUSSENKOMST.

Doo'l" de V'l"i:i'tvnlige of ged-wongen tu.ssenkomst van cle verzelce·rnar voo1· cle strafreuhter nfhctnkeli.;ilc te stellen vnn cle
1!oo·J·-wawn7e rlnt v66·r deze 1·echter rle
bu.rge'l"li:i ke vonlering Ingestelcl Z'ij tot
herstelUn.rJ vnn de floor een motorrijt·zd[l
·veroomankte schrule, ·ingestelcl tegen cle
·verzelce'}'(le, en cloo1· tt'it te sht'iten clnt
rle st·mfrechter ·zt'itsz;nwlc kwn cloen over
rle rechten rUe cle ve·rzelcemwr kcm cloen
uelclen teuenover cle verzelcenle of cle
verzeke1"'inunenwr, heeft cle ·wetgever de
bevoegclhehl vnn cleze 1·echte·r bez;e'i'lct
tot hetueen nocUg ·is voor cle vrijwa'i'Ing
van cle belnn[!en va.n rle benncleelde
pctrUf en de verzekenle en heeft ki:i cle
'l!erzelceraar niet vemo'l"loofrl ·voo1· cleze
'/"echte·r cle to·nten te rluen gelclen clie rle
verzekerrle uebe·wrli:ik begcwn heeft en
zorloencle tegen. rleze t·u.ssen te lcomen
met het oog 011 een ·vervolr;eucl ve1·haaT
ter;en de ·verzekerrle of rle ·ver.<eelcering-

-

233

nemer (1). (Wet van 1 juli 1956, arti-

kel 9.)
(N. V. COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE
(( LE FOYER ll, T. ARGEMBEAUX.)
ARREST.
HE'!' HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 maart 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;
Over het enig miclclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 9, inzonderheid 9, vim·de lid, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreclen arrest, in dit opzicht het beroepen vonnis bevestigencl,
het recht van aanlegster om tussen te
komen in het v66r het strafgerecht hangende gecling beperkt heeft tot de behandeling omtrent de door cle burgerlijke
partijen tegen beklaagcle geeiste vergoedingen, om de reclen clat de wet van
1 juli 1956 haar geen ander recht zou verlenen, clan wanneer de tussenkomst van
aanlegster enkel ertoe strekte de door bee
klaagcle begane zware fouten te doen gelden, de wet van 1 juli 1956 zulke tussenkomst onbetwistbaar toelaat en het bestreden arrest, door uitspraak te doen zoals
het geclaan heeft, geen passend antwoord
verstrekt op de verklaring van aanlegster die, in haar conclusies in hager beroep, betoogde dat haar tussenkomst
diencle te worden beschouwd als strekkencl tot bewaring van haar recht :
Overwegende dat artikel 9 van de wet
van 1 juli 1956 de vrijwillige of geclwongen tussenkomst van de verzekeraar voor
het strafgerecht afhankelijk stelt van de
voorwaarde dat v66r dit gerecht de burgerlijke vordcring ingesteld zij tot herstelling van de door een motorrijtuig veroorznakte schade, ingesteld tegen de verzekercle, en dat deze bepnling uitsluit dat
het strafgerecht uitspraak kan doen over
de rechten die de verzekeraar kan doen
gclden tegenover de verzekerC!e of de
verzekeringnemer;
Overwegenclc dat nit deze bepalingen
volgt dat de wetgever becloeld heeft de
bevoegclheid van het strafgerecht niet
verder nit te breiden dan hetgeen nodig
is voor de vrijwaring van de belangen
van de benadeelde partij en de verzekercle;
(1) Over het afwijkend en uitzonderlijk karakter van de tussenkomst v66r de strafrechter, raadpl. verbr., 21 augustus 1958 (An·.
Y e1•b1"., lff58, blz. 900). en de in noot aangehaalde refertes.

Dat hij clienvolgens de verzekeraar niet
veroorloofd hceft v66r clit gerecht de
zwarc fouten te doen gelclen die zijn verzekercle eventueel zou begaan hebben, en
zodoemle tegen deze tussen te komen met
het oog op een vervolgend verhaal tegen
de verzekerde of de verzekeringnemer ;
Overwegende dat het bestreden arrest,
door aanlegster het tussenkomen tot clergelijke doeleinden te weigeren, de wet
juist toegepast en op de conclusies van
nanlegster een passend antwoord verstrekt heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening-; veroordeelt annlegster tot de kosten.
17 november 1958. - 2° kamer. - Yoo1·zitte1·, H. Sohier, voorzitter. - Ye?·sla{!gever, H. Valentin. Gez.ijlcl,u:idencle
concl-u.sie, H. Raoul Delange, advocaatgeneraal. - Pleite1·, H. Van Hyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - VRIJSPRAAK WEGENS INBREUK OP ARTIKEL 25-2, EERSTE LID, VAN DE
WEGCODE VAN 8 APRIL 1953. ~ VEROORDELING VAN DEZEU'DE BEKLAAGDE WEGENS INBREUK OP DE ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HE'l'
STRAFWETBOEK. - NIET NALEVING VAN DE
VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 23-2-b VAN DE
vVEGCODE WEERHOUDEN ALS FOU'.r DIE HET GEBREK AAN VOORUITZICH'l' EN VOORZORG UI'l'l\IAAK'l' WAARUI'l' DE ONVRIJWILLIGE VERWONDINGEN VOORT\ 1LOEIEN, ~ GEEN TEGENS'rRIJ-

DIGHEID.
Is niet strijcUg ·in zijn reclenen noah 'in
zijn clistJos-it-icf, hot vonn·is clat, eensrleels n.iet bewezen. verlclaa'l't een i.nbre,u.lc op adilcel 25-2, eerste Ud, van
cle Wegcorle van 8 april 1954 en rlnt,
wnrlenleels, lnstens rlezelfrle belclangcle
het niet nalcomen 1·eleveert van cle
voo1·sehdtten van het volgenrl l'irl vwn
hetzelfde wrt-ilcel, Uttera b, als fou.t die
het geb-relc awn voo1"11iit.'!-icht of voor.~·o1'[!
witmaaJct waarnit rle bewezen verlclrwnle ,inb,mu.lc op artilcelen 418 en 420
vwn het Strafwetboelc voo1·tvl.oeit.

(DETAILLE, T. PIERARD EN BARZIN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 april 1958 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Hechtbank
te Namen;
I. Aangaande de beslissing welke ge-
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wezen is over de publieke vorclering, ingesteld :
n) Ten laste van verweenler :
Overwegende dat aanlegger geen lloedanigheicl lltoeft om zicll tegen dcze beslissing te voorzien ;
Dat zijn voorziening niet ontvankelijk
is;
b) Ten laste van uanlegger :
Over !Jet enig midclel, afgeleid nit de
scllencltng van artikel 97 van clc Gronclwet, doorclat het vonnis tegenstrijclige
bescllikkingen en redcnen inhoudt, vcrmits het verklaart, enerzijds, clat cle telastleo·gingen G en D, clit \Vil zeggen de
overt;edingcn van de artikc~len 25-2 en 17
van het reglemcnt op het wegverkeer,
tc~gen Detame niet bewezen zijn, << zodat
de tegen hem uitg·esproken ge]{lboete enkel de telustlegging A bestraft ll, en, nnderziids dnt Detaille, om naar links af
te shian: clc Ynorschriften van artikel 25-.2
v·m het koninkliik beslnit van f> apnl
1954 cliencle in acht te nemen; dat llij
zich v66r het nitvoeren van de >~wenking
niet naar links begeven heeft; dat hij
nagelu ten lweft a rtikel 25 van evengemeltl
koniuklijk besluit na te komen en dat
deze nalatigheicl het gebrck aan voorzorg
uitmaakt hetwelk oorzaak van de vel'womlingen en de slagen aan cle slachtoffers was :
Overwegenclc llat de aan aanlegger betekende dag·vuanling onder letter a enkel
he[: feit, omschreven in artikel 25-2,
eerste lid, van het algcmeen reglement op
de politic van !Jet wegverkeer, vermel<lde
en uitclrnkkelijk naur dat enkel lid verwees; clnt de rechter over de groncl, na
de alllus luiclencle telastlegging niet bewezen te hebben verklaarcl, zich niet tegengesproken heeft door te wijzen op het
niet in acllt nemen van de voorschriften
van het volgencle lid, letter b, van voormeld artikel nls font clie het g·ebrek aan
vooruitzicht en voorzorg uitmaakt wnaruit de overtrecling van de artikelen 418
en 420 van !Jet Strafwetboek Yoortvloeit
die het voorwen1 van de telastlegging A
was;
Dat het miclllel feitelijke gronclslag
mist;
Jiln ovcrwegenclc clat de substantH~le of
op straf van nietiglleicl voorgeschreven
n~chtsvormen wenlen nngeleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aang·aamle de beslissing oYer de
burgerlijke vonleringen :
Overwcgencle dat aanlcgger g·een bijzonder miclclel cloet gelclen;
Om die rcdenen, verwervt de voorziening ; veroonleelt aanlcgger tot de kostcn.

17 november 1958. -

2e kamer. - VoorH. Sohier, voorzitter. - l'e,rslaguever, H. Valentin. - GeMjJ,,lni!lenrle eonclusie, H. Raoul Delange, advocant-generaal. - Pleiter, H. Gilson de Ronvrenx.
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OPFJNBARE DRONKENSCHAP.

lNBllEUI{ OP DE ATITIKELEN 1 EN 3 VAN DE BESLUI'l'WET VAN 14 NOVEMBER 19:JB. ELicJ'I.!ENT VAN OPENBAATIHEID VEUEIST. :il1If:.JDRIJF GEPLEEGD OP DE OPENRARE \VEG. AF\VEZIGHEID VAN GI!:TUlGE. ~ STRAFBAAR. :1iJSDRIJF.

2o

OPENBARE DRONKENSCHAP.
lNBRIDUK OP AR'l'lKEL

VAN

14

NOVEMBER

3

YAN DE Dl~3LU1T\VE'l'

1939. -

BEWIJS.

1o Het element van openbawrheicl flat ·vereist Is ·voor het 1wstna:n van fle ·inl!re·ulv
011 cwtiJ,,elen 1 en 8 vwn cle beslu:it,wet
van 14 november 1989 wonlt bewez·en
cloo·r fle ·vaststelling flat het feit plaa.ts
ureep OJJ ile otJen bare werr. ;nt wil ZW!ucn 011 een van de ·i11. a·rt1kel 14 ·van
rle besl-Jtit'Wet van 14 no·vem1Jcr .1989
omschre-ven openba.re vlantsen, zelfs
zoncler (tnnweziuhehl van getu.iuen (1).
2o De rcchter, bij wie Cll Inbreulc 011 artilcel 8 van cle 1Jeslui.twet vwn 14 no·vember 1939 aanhangiy '/.oonlt rJenuwJ,:t,
vennaq 'UU alle elemen ten clie zijn o·verte leiden rlat
t·u.iging J,:unnen vormen
een persoon die in cl'I'Onlcen toestanll
aan het stuur 1Ht:n zijn op cle openbnre
weg sti.lstcwml voert•n'i.q uevonrlen tver~l,
(lit voei't·wi.rJ op rle ope11 ba1·c wer1 1n
staat
·van
rlron h:enschap
bcstu'llrrl
heeft (2).

at

(l1AILLE1'.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestrcclen
vonnis. op 23 mei 1958 in hoger beroe11 gewezen ·door de Correctionelc Recht bank te
Nijvel;
Over llet cnig micl(lel, nfgeleicl nit cle
schem1ing· van artikel B van <le beslnitwet
van 14 november 1!JH!l, cloordnt annlegger
nit lloofcle van overtrecling vnn cleze bepaling tot een straf veroordeelcl is, clan w~n
neer deze hesluitwet enkel de be~trafl:ing
(1) Raadpl. verbr., 27 april 1D53 (An. T'erb?-.,
1953, blz. 581).
(2) Betreffende het bewijs van llet besl.aan
van de staat van clronkenschap, vergel. verbr.,
2 juni 1958 (An·. Verl!r., 1953, blz. 790).
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van de 011enbaarheid der dronkenschap
tot doel heeft, dat, zo de wetgever verduidelijkt dat de betrokkene in staat van
dronkenschap moet zijn « bevonden ll, cleze
term wel imuliceert dat <le dronkenschap,
om strafbaar te zijn, Y'66r getuigen moet
plaats gehad llebben, en clrm wanneer in
feite aanlegger, to en hij a an zijn stuurwiel in staat van dronkenscllap bevomlen
werd, in slaap was in zijn wagen en lleze
niet bestuurde :
Overwegende dat nit de vnststellingen
van de rechter over tle grand blijkt dat
aanlegger in slaap bevonden is aan het
stuur van zijn voertuig, dat op de openhare weg stilstond, en dat llij in staat van
llronkenschap verkeenle; dat de rechter
over de grand, uit onderscheillen feitelijke
elementen waarop hij wijst, afgeleidlleeft
dat aanlegger zijn voertuig in staat van
dronkenschap, op de openbare weg bestuurd had ;
Overwegende dat de rPchter over de
grand, door vast te stellen dat het feit op
de openlmre weg begaan werd, clit wil zeggen op een van de in artikel 14 van de
beslnitwet van 14 november 1939' omschreven openlmre plaatsen, gewezen heeft op
het element van openbaarlleid dat vereist
is voor het bestaan van de overtrecling van
de artikelen 1 en 3 van voormelde besluitwet; dat deze artikelen niet bovendien
eisen da t llet feit in tle uanweziglleicl van
getnigen gepleegd geworden is ;
Overwegende dat, aangezien geen bijzonclere wijze van bewijslevering door de
wet voorgeschreven is, de rechter, bij wie
een overtreding van artikel 3 van de llesluitwet vnn 14 november 1939 nanhangig
is, nit alle elementen die zijn overtniging
kunnen vormen vermag af te leiden dat
beklaagclc in staat van dronkenscha!) een
voertuig op de opcnbare weg bestuurd
heeft;
vVaaruit volgt dat het midclel nict kan
ingewilligd worden;
JDn overwegende llat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat cle
beslissing overeenkomstig cle wet is;
Om clie reclenen, verwerpt cle voorziening; :veroorc1eelt aanlegger tot de kosten.
17 november 1958. - 26 lmmer. - Foorzitter, H. Sohier, voorzitter. Ferslauuever, H. Valentin. - Geli:ilJnirlenrle conclnsie, H. R. Delange, aclvocaat-generaal.

(1) Verbr., 11 october 1954 (Arr. T'el'br.,
1955, blz. 63).
(2) Verge!., voor het beroep, verbr., 9 februari 1925 (Bttll. en PASIC., 1925, I, 14,1).
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1°

VERZET. STRAFZA'KEN. VAN HET VERZE'l'. GEYOLG.

2°

VERZET. S'l'RAFZAKEN.- VERZET VAN
DE BEKLAAGDE. MACHT VAN DE REOH'l'ER
DE IN HET VERSTEKVONNIS AAN RET FElT GEGEVEN KVVALIFICERING TE VERDUIDELLJKEN. VEilBOD DE TOESTAND VAN DE VERZET'l'ER 'l'E
VERZWAREN.

3°

MIDDELEN TOT VERDREKING.
STRAFZAKEN. I\'fiDDicL DA'l' EEN GEBREK AAN
AN'l'WOORD OP DE OONOLUSIES INROEP'l'. GEEN VERDUIDELI,JKING. NIE'r ONTVANKELIJK 1IIDDEL.

0NTYANGEN

1° In stnt.fzaken rloet het ve1·zet te[Jen een

b'i:i

ve·rstck uewez,en besl'is8'inr;, ·ww1111ee'r
het ontvan[}en wonlt, cleze besHssinu tc
n'iet en verzJUcht cle 1·eahte·r opn·iemv
·u'itspraftlc te cloen, b·innen cle perken
van flat verhaal, ove·r hetueen het voo·r1verzJ van cle eerste besl'iss'inr; VO/"'ncle (1).

(Wetboek van strafvorclering, art. 187;
wet van 9 maart 1908, artikel 1.)
2° De rechter, b'i:i wie fle Zftak door het
verzet van fle belclfta{fcle fuunhan[!i[J ·is.
1JWfJ, ·in stntjzaken, de 7cwnUjlce1"in[J awn
het feit in het verstekvonn·is uer;even (2) ve'}'(l'l{,·ifleUjlven voo·r zoveel lz:i:i
de toestan a vnn de beklaa[!fle n·iet verZWftart (3).
3° Is n·iet ontvnnlveU:ilc het mitlrlel ant een
[}ebrelc ftan wnttvoonl op fle concl·us'ies
·inroept, wanneer het n·iet de eis, het
1Je'l'weer of rle ewcept'ie aftndn·iflt '/,vaamp
ueen wnt·woonl wenl verstrelvt (4).
(,JAMINON EN LOUYRIER, 'l'. MALOWANYJ.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 31 mei 1958 gewezen door het
Hof van beroe:p te Luik ;
Aangaam1e tle over de 1mblieke vorclering gewezen beslissing :
Over het eerste miclclel door annleggers
afgeleid nit cle schem1ing van artikelen 519 vanh et Strafwetboek en 182 van
het Wetboek van strafvorclering, doordat
de in de clagvaarding aangehaalde telastlegging was << door vuren of lichten geclragen of achtergelaten, de brand van
een anders roerencle of onroerencle eigenclommen te llebben veroorzaakt ll, dat na
een verstekvonnis en het verhoor van een
(3) Raadpl. verbr., 8 mei 1950 (A1·r. Ye1·b1'.,
1950, biz. 565) en 13 october 1952 (ibid., 1953,
blz. 56).
(4) Verbr., 10 september 1958 (Bull. en
PASIC., 1959, I, 32).

-236niet ov tegenspraak gehoord getuige, cte
telastlegging nangevnld is door de woorden « zonder voldoende voorzorg l>, en dat
dit feit « een nict ontnmkelijke wijziging
van het gerechtelijk contract >> en een onwcttelijke verzwaring van de toestrmd
van aanlegger::;, op hun enkel verzet, uitmaakt :
Overwegende clat, wanneer het ontvnngcn wonlt, het verzet in strnfzaken tegen
een bij verstek gewezen be::;lissing dcze te
niet doet en de reehtcr verplicl!t ovnieuw
uitspraak te doen, binncn de perken van
dat verfianlJ over l!etgeen l!et voorwcrv
van cle eerste bcslissing vormde ;
Dat l!et op de rechter, bij wie de zaak
enkel door het verzet van de beschuldigde
aanhangig is, rust de qualificatic te vercluidelijken die in het verstckvonnis Yan
de feiten gegeven werd voor zovee1 hij de
toestam1 van cle beklaagde niet verZV\raart;

Overwegende dat cle verduidelijking
welke ten deze in de qualificatie aangebracht is en waarover aanleggers aanvaard hebben verweer te voeren, hun toestand geenszins verzwaard heeft;
Overwegende dat het middel naar reeht
faalt;
Over het tweecle middel, door aanleggers afgeleid nit de schencling van artikel 97 van de Gromlwet, cloorclat noch
het beroeven vonnis, noeh het bestreden
arrest het verweer beantwoorclen waardoor aanleggers het bestaan betwisten van
het materieel element van het tegen hen
als bewezen aangezien misdrijf, te weten
dat « het vuur niet achtergelaten, maar
nitgecloofd, noch naar buiten gebracht
werd>>:
Overwegende dat het milldel, in 11over
het tegen het beroepen vonnis opkomt,
niet ontvankelijk is, daar dcze beslissing
het hof niet ter beoordeling omlerworpen
is;
Overwegende dat het micldel, in zover
het tegen het bestreclen arrest opkomt,
feitelijke grondslag mist, claar deze beslissing vaststelt clat de oorzaak van de
brand gelegen is in het houtvuur dat
door aanleggers aangestoken werd, of althans in het overbrengen van de vurige
kolen nit de haard nnar buiten, doch in
de nabijheicl van de loocls ;
Over het derde middel door aanleggers
afgeleid nit de schending van artikel 519
van het Strafwetboek, cloonlat het bestreden arrest door een verruimencle nitlegging, wat in strafznken verboden is, cic~
veroordeling van aanleggers gesteund
heeft op een gelijkstelling van bet begrip van voldoende voorzorg met het begrip van algehele oplettendheid :
Overwegende dat het bestreden arrest

vaststelt dat de onvoorzichtigheid van
aanleggcrs duidelijk blijkt « rekening
houdemlmet een werkelijk gevaar dat zij
gemerkt hebben, cloeh wnartegen zij zich
evenwel niet voorzien hebben met de algehele oplettenclheid die alleen hen ertoe
had kunnen brengen de door de wet vereiste voldoende voorzorg te nemen >l ;
Dat nit cleze reden geenszins blijkt clat
de rechter over de grond de in het micldel aangevoerde gelijkstelling zou verricht hebben;
Dat hij, na bet bestaan vastgesteld te
hebben van het objectief element dat het
ontbreken van voldoende voorzorg uitmaakt, zich erbij beprmld hecft te zeggen
dat de oorzaak van cUt in gebreke blijven
gelegen was in de omstandigl!eid, van
snbjectieve nard, dat aanleggers geen algehele oplettendheicl zou geschonden hebben aan de middelen dienend tot het bestrijden van llet gevaar dat zij ontdekt
hnclllen;
Da t het middel, dat op een onjuiste
nitlegging van het bestreden arrest rust,
feitelijke gronclslag mist; .
l<Jn overwegende dat de substantii.lle of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werclen nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Aangaamle de over de bnrgerlijke vordering gewezen beslissing :
Over het vierde middel, door aanleggers afgeleic1 nit de schemling van artikel 97 van de Grondwet, lloordat « cle
bestreden beslissingen het toekennen aan
de bnrgerlijke partij van een vergoeding
van 60.000 frank niet genoegzaam motiveren ten antwoord op de opmerkingen en
conclusies van beklaagclen >> ;
Overwegende dat, daar het middel de
eis, het verweer of de excevtie niet a anduidt welke door aanleggers bij conclusies 11ou 11ijn voorgebracht en waarop
geen antwoorcl zou zijn verstrekt, het niet
ontvankelijk is ;
Over het vijfde middel, door aanleggers
afgeleid nit cle schending van de artikelen 97 van de Gronclwet, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, doorclat
deze bepalingcn het bewijzen van het
oorznkelijk verbnm1 tussen cle schalle en
de ten laste van aanleggers als bewezen
aangeziene foutcn eisen, dat het bestreden
arrest zich ertoe beperkt vast te stellen
dat de aan de burgerlijke vartij toegekende som haar << de voor hnar schaclelijke gevolgen, van de brand billijk znl
vergoedcn ll, dan wannecr het bestreden
arrest al<lus << schadeloos stelt wegens dee
nit de brand gesproten schade, en niet
wegens de font van beklaagden die snbsidiair aanvoerden dat de aarzelingen der
burgerlijke partij op het moment der feiten cle schade uitleggen, veel meer dan
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het feit zelf van de brand of hun font
zo er font bestaat ll :
Overwegemle dat bet bestreden arrest,
na vastgestelcl te hebben dat de brand
aan de font van aanleggers te wijten was,
door een juiste toepassing van de wet,
a anleggen; veroordeeld heeft om de door
die font veroorzaakte schade te vergoeden;
Dat de rechter over de grond, door te
verklaren dat hij, om bet bedrag van de
vergoeding globaal vast te stellen, met de
door aanleggers naar voren gebrachte opmerkingen rekening gehouden had in de
mate dat hij deze gegrond achtte, de vergoecling van iedere schade die niet aan
de schuld van aanleggers zou te wijten
zijn uitgesloten heeft;
Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
Om die redenen, voegt de voorzieningen, ingesteld door ;Jaminon en Louvrier,
samen; verwerpt de voorzieningen; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
17 november 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Versla[![!Cver, H. Valentin. - GeUjlcl,uiclencle conclnsie, H. Haotll Delange, advocaat-generaal. - Pleiter, H. Pirson.
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VERKEER. VASTSTELLING, DOOR DE FEITENREOHTER, DA'l' EEN 'VEGGEBR.UIKER DIE
's NACHTS, lnJ EEN NIET 1l'E HOGE SNELHEID
REED, VERPLICH'l' IS GE\:VEEST NAAR LINKS TE
STUREN DAAR HIJ ZICH P!,OTSELING Y'00R EEN
DOOR GEEN TEKEN AANGEDUIDE HINDERNIS BEYONDEN HAD. VASTSTELLlNG VAN DE OVEBllfACHT.

Stelt vctst clnt een we[![!ebn/iilcer op de
openbnre we[! In een [!cvnl vnn overmncht verkee1·cZ hceft, clie cle ontwi:ilcinsbewertin[! clo01' hem nnn zijn ri:itni[! [!C[!even rechtvnnnli[!t, het VO'it'J1'i8
clnt relevee,rt clat cleze wc[![!cbnliilcer, clie
's nnchts bij een n'iet te ho[!e snelheicl
reed en zich plotseUn[! v66,r een clOO'i'
[Jeen teken annr!ecltdcle ldncle1·nis beVO'}I(l, niets nnclers lcnnnen do en heett
dnn naar Unlcs te stnren (1).
(DAUBERMONT, T. BOSCARO EN LECLERCQ.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelet OJJ het bestreden
vonnis, op 30 juni 1958 in boger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te
Luilr;

I. Aangaancle de beslissing, gewezen
over de publieke vordering welke ingesteld is ten laste :
1° Van verweertler Doscaro :
Overwegende dat aanlegger geen hoeclanigheid b eeft om zich tegen deze besli;;sing te voorzien;
Dat zijn voorziening niet ontvankelijk
is;
zo Van aanlegger :
Overwegende dat, c1aar aanlegger vrijgesproken geworden is, zijn voorziening
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
En overwegende clat de substantiele of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en da t de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Aangaancle de beslissing, gewezen
over de door aanlegger tegen Boscaro en
Leclercq ingestelde burgerlijke vordering :
Over het enig micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek, 17 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954, houclende Algemeen Heglement op de politie van het wegverkeer, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, de voorafgaancle titel inhoudende
van het Wetboek van rechtspleging· in
strafzaken, 1382 en 1383 van het Durgerlijk vVetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat de rechters in hoger beroen, met
bevestiging van het !Jeroepen vonnis, na
de tegen Boscaro inge!Jrachte telastleggingen niet bewezen te heb!Jen verklaard, onder meer de telastleggingen van inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, en 17 van de vVegcode, zich onbevoegcl verklaarcl hebben om van de burgerlijke vordering kennis te nemen welke
door aanleg·ger in cassatie tegen Doscaro
en de partij Leclercq ingesteld geworden
is, om de redenen dat Boscaro, die zich
eensklaps v66r een door geen teken aangeduicle hinclernis heeft bevonclen, niets
anders kunnen doen heeft dan naar links
te sturen, doch clat hij zodoende geen bij
artikel 17 van de Wegcocle bedoelde manceuvre uitgevoercl had, clan wanneer artikel 17 van de Wegcocle van 8 april 1954
de manceuvres bedoelt waardoor de normale gang van lle andere bestuurclers belet of gehinderd kan worden, clit wil zeggen de rijbewegingen waardoor het normaal verkeer kan afgesneden worden,
welke een be!]aalcle verandering van richting impliceren, clat de bestuurder die
naar links afwijkt wel degelijk een beweging uitvoert waardoor het verkeer lnm
afg·esneclen worden, clus, een manceuvre in
(1) Raadpl. verbr., 21 maart
Verbr., 1955, biz. 612).

1955

(1i1T.

238de zin van artikel 17 van de vVegco<le, en
dat bet bestreden vonnis overigens lleslist
dat Dambermont de « vermijdingsmanoouvre ll van Boscaro niet kon verwachten,
betgeen kennelijk in tegenspraak is met
de verklaring dat deze, door naar links te
sturen, geen manceuvre uitgevoerd heeft,
waarnit volgt dat het bestreden vonnis
zijn Clispositief niet wettelijk gerechtvaardigd beeft :
Overwegenc1e dat het bestreden vonnis,
vaststelt, enerzijds, dat verweerder Boscaro clie 's nacbts llij een niet te hoge
snelheid reed eil zich Dlotseling v66r een
door geen teken aangeduicle bim1ernis llevonden had. « niets anders kunnen doen
heeft dan riaar links te sturen ll, en anderzijds, dat aaillegger de door Boscaro
uitgevoerde vermijc1ingsmanoouvre niet
kon verwachten;
Overwegende dat de rechter over de
grand c1aardoor lleslist heeft dat verweerder Boscaro in een geval van overmacht
verkeerc1 had en dat de beweging die hij
aan zijn voertuig gegeven had hem niet
viel toe te rekenen ;
Overwegencle dat !let mitsdien van belang ontllloot is te onderzoeken welk artikel van !let Algemeen Reglement op de
politic van bet wegverkeer, bij gebreke
van overnmcht, toepasselijk zou zijn geweest;
Dat !let middel niet ontvailkelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
17 november 19i:JS. - 2e kamer. - F oorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Fersln[J[JC'uer, H. Valentin. - Gelijkl·uhlenae conclusie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
- Pleiter, H. Van Ryn.
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DIEJFSTAL EN AFPEJRSING. -

NASTRE-

VEN VAN EEN ONRECI-I'l'l\fATJGF. \VlNS'l' OF EEN
ONRI!:OHTl\fATIG VOORDEEL. -----o VVEZENLI.JK gr_.E-

l\IEN'l' VAN HE'!' MISDRIJF. 0NRIWil'l'JilA'l'IGE
AANTASTING VAN ANDERMANS r·A'l'RilHONIUl\{ BEWEZEN ZELFS ZO DE DADER, GEHANDELD IIEEF'T,
NIE'l' IN ZI.JN PERSOONLLIK BELANG, MAAR UI'l'SLUITEND TEN VOORDELE VAN EEN DERDE.

l!ulien tle ajpers'ino VOOI'Zien l!i:i ari'ilcel }/'10 ·vnn het 8traj'Wetl!oek, WIJenals
lle (z,iejstnl, het nastreven vereist ·van
een onrechtmaU[Je 'Winst of een onrechtrnat1{! voonleel ten naclele van een antler (1), 'is het nochtwns n·iet ve1·e'ist ant
rle clarler n1tslu:itenll ·in .~ijn persoonUjk
IJelan{f gehwncleltl heejt. De on·rechtmaU[Je awntast-in[J van anclermans tJat?'imoni·nm 'is l!ewez·en zelfs wanneer de aj-

pe·rs'in[J 1t-itsln1tencl ten voonlele van een
tlenle wenl [!epleegcl.
(WORGES, CARPEN'l'IEH EN SAMMELS.)
ARREST.

HFJT HOF; - Gelet 011 het bestreden
arrest, op 20 september 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
I. Wat de voorziening van Carpentier
betreft :
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 66, '168, 470 van het
Strafwetboek en 97 van de Grom1wet,
doordat, hoewel het vaststaat dat aanlegger aan Paternotte, lmiten weten van Forges, het deel teruggaf dat deze hem overhanc1igde in de sommen die betnald werden ter voldoening nan <le lleweerclelijk
afgeperste schuldbekentenis, welke trouwens enkel ten bate van Forges opgemaakt was, het bestrPden arrest evenwel
aanlegger als clader of mededacler van cle
afpersing veroordeelt, dan wanneer, eerste onclercleel, deze houding van aanlegger, evenals het feit dat de schuldbekentenis enkel ten bate van :B'orges opgemaakt was, aantonen dat aanlegger geen
winst of onrechtmatig voordee.l ten nadele van een ander nagestreeft heeft, dat
dit intentioneel element bet fund amentee I
element van de misdaad van afpersing
nitmaakt en dns noodzakelijk moet aanwezig zijn bi.i de dader of de me<ledader
van dat misdrijf, dat het bestreden arrest
dienvolgens de veroordeling tegen aanlegger nit hoofde van afpprsing uitgesproken
telastlegging (telastlegging A, 1 o), omvettelijk llevestigd heeft; en dan wanneer,
tweede onderdeel, het bestreden arrest
zich tegenspreekt waar !let crop wijst, bij
overneming van de redenen van de eerste
rechter, « dat insgelijks client aangcstipt
te worden dat Forges aan C!irpentier de
helft van het zodoende verkregen geld
overhancUgde, doch clat deze aan Faternotte het deel dat hij gekregen heeft tPruggeeft, en cUt buiten weten v.an Forges ll, en dat de schuldbekentems ~nkel
ten voorclele van :B'orges opgemaakt 1s geworclen, en waar het in zijn eigen redenen
erop wijst « dat het beoogde voord~el niet
wettig was ll (schending van arhkel 97
van de Grondwet), en doordat, dercle ondenleel het bestreden arrest geen Dassend a~twoord verstrekt op de mi<ldelen
waarcloor aanlegger in zijn conclusies in
hoger beroep deed gelclen dat : 1 o er bij
hem geen oogmerk aanwezig was om zich
enig onrechtmatig voordeel of zelfs cen
voordeel zonder meer te verschaffen;
(1) Verbr., 3 juni 1942 (A1·r. Verb1·., 1942,
blz. 69).

-2392° hij onder de dwang van Forges gehandeld heeft, het bewijs hiervan zijnde dat
concludent het voor Forges verborgen
hield dat hij aan Paternotte overhandigde
wat Forges hem op de geldboete gaf, doordat het bestreden arrest dienvolg·ens niet
wettelijk met redcnen omklced is (scherrding van artikel 97 van de Gromlwet) :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat aanlegger en de mcdelleklaagde Forges veroordeeld zijn geworden ter zake van, hetzij door het misdrijf
nit te voeren, hetzij door tot de uitvoering
ervan rechtstreeks mede te werken, met
bchulp nm geweld of bedreigingen ten nadele van Emile Paternotte een schuldbekentenis van 4.000 frank afgeperst te hellben;
Overwegende dat, al is het nastreven
van een onrechtmatige winst of een onrechtmatig voordeel ten nadele van cen
ander een wezcnlijk element van de afpersing, het cvcnwel niet vereist is dat de
dader dier afpersing uitsluitend in zijn
persoonlijk belang gehandeld l1eeft; dat
het bestreden arrest, door de afpersing
bewezen te verklaren, al ware zij enkel
ten voordele van de medebeklaagde Forges gepleegd geworden en al had aanlegger van meet af aan het voornemen gehad
om aan de lJenadeelde het deel terug te
geven dat hij in de tcr voldoening aan de
afgeperstc schuldbekentenis betaalde sammen zou ontvangen, wettelijk een onrechtmatige aantasting van het patrimonium van het slachtoffer vastgesteld
heeft;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het op het eerste
onderdeel van het middcl verstrekte antwoord blijkt dat de redenen waarop in
het tweede onderdeel van het middel gewezen is niet tegenstrijdig zijn;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat, aangezien de veroordeling van aanlegger wettelijk gereehtvaarcligd blijft, zelfs indien hij niet gehandeld had met het oogmerk om voor
:Zichzelf een onrechtmatig voordeel te
verschaffen, het middel, in zover het aan
het arrest verwijt de conclusies niet te
hebben beantwoorcl waarin aanlegger clie
omstandigheid inriep, niet ontvankelijk
is bij gebrek aan belang;
Overwegende dat het arrest op passende wijze de tweede stelling, aangehaalll
in dit onderdeel van het middel, beantwoordt, door crop te wijzen dat << Om·pentier zich geenszins als een zogezegd
slachtoffer van eerste beklaagde (Forges)
gedroeg, zoals nit gans het dossier blijkt,
doch dat hij integendeel aan het tegen
Forges ingebracht misdrijf deelgenomen
heeft door het nit te voeren of door tot

de uitvoering ervan rechtstreeks mede te
werken JJ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan ingewilligd worden;
En overwegende dat de substantH!le of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat
de beslissing overeenkomstig de wet is;
II. vYat de voorzieningen van Forges
en Sammels betreft :
Overwegende dat de substantH!le of op
straf van nietiglleid voorgesclu·even
rechtsvormen werden nageleefd en da t de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt aanleggers tot de kosten.
17 november 1958. - 26 lmmer. - Yoorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Yerslaggw~;er, H. Vroonen. Gelijlclniclende conclus-ie, H. R. Delange, advocaat-generaal.
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1° INKOM:STENBELASTINGEN. -

RE-

CLAMATIE. BlcSLISSING VAN DE DIRECTEUR
DER BELASTINGEN. 1-\.ANSLAG DIE NIET MEER.
~fAG GEWI.JZIGD WORDEN DOOR DE ADMINIS'TRATIE.- UITZONDEIUNGEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

ROEP VOOR HET HOF VAN BEROEP TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DEB BELASTINGEN. ~ 00NCLUSIES VAN DE ADMINISTRA'l'IE
DIE EEN GEVRAAGDE ONTLASTING 'IOESTAAN. CONCLUSIES ZONDER INVLOED OP DE RENNISNEMING EN DE MACHT VAN HE'l' HOF VAN BEROEP,

go INKOMS'J'ENBELASTINGEN.- VASTSTELLING VAN DE BELAS'l'llARE GRONDSLAG. VERGELI.TIGNG MET DE NOR~IALE INJWMSTEN
VAN SOOR'l'GELI,JRE BELASTINGPLICHTIGEN. DIENEND RARAKTER. EN BE,:VI.JSV\TAARDE VAN
DE VERGELIJKINGSPUNTEN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

4o INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

ROEP VOOR HIGT HOF VAN BEROK?, 0NDERZOEKSJ.fAA'l'REGEL GEVRAAGD DOOR DE BERGEPER.. VRAAG ONDER VO:Jll,VAARDE GE,3'J'ELD
IN HET BEROEP EN NIET BIJ CONCLUSIES HERHAALD, __, GEEN VEUPLJOHTING VOOR HET HOF
VAN BEROEP OP DEZE VRAAG SPECIAAL 'l'E ANT·
WOORDEN.

1 o Wanneer cle directeu r der belast-ingen
'U.Uspraalc heeft [Jeclcwn over een ·reclama.t·ie te[Jen een aa:nslar1 'in de -inlwmstenbelastingen uesteuncl OfJ arUlcel 61,
pa:ra[Jnur,f 8, van cle samenueseha./wlcle
wetten, ve·rmag cle culminist·ratie ·niet
meer cle a.ansla.u te wijzi,qcn of te ver-

-240nietigen, met 'Witzoncler,iug uochtans van
rle clOO'I' de wet voo'!·ziene gevallen, en
nrtmeUjk rleze voorz,ien rloor rle prt'l'n(J'mten 7 en 8 van rlit a'i·tilcel (1).
2° De conclusies 1,vrwrrloor, voor het hot
'Van beroep 'Wtwrbi.i een Olltvanlceli.ilc
beroe11 vnn rle belnstbtgpUchUge ter1en
rle beslissinr1 van rle rli,recte,wr cler belasUn[len 'is aanhan(Ji(J ue11Uutkt, rle administrnUe een door rle belcts#ngzJUchtige
[/CV'/'futgrle ontlasUug toestaat hebben
VOO'i' 1tit1ve1·lcing noch rle /cenn,isnemin(J
vwn het hot va,n beroep te beperlcen.
noch rlit hot te ontslaan van zijn 1'e1·tJlichUn.rl 1titspnwlc te rloen ove1· ierleTe
betw,isting rlooT cle Teclama,Ue awn rle rU1'ecte,tw onrlenvoTpen of rUe het 'V001'werp 11Itmrwlcte van een besUsS'inu 1;an
de,ze lacttste en teuen dewelke het be1'0ep was en blijft gerioht (2). (Samen-

geschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artikelen 66 en 67.)
3° De feitenTeohtor beoonleelt soevwrern,
'in feite, het rUenenrl karctlcteT en rle
bewijswannle van de vergeUjkingspunten gebezigrl om rle belastbrwe g1'0nrlslart
te bepnlen (3), zoncle1· gebonrlen te zijn
rloo1· rle voor hen~ rloo1· rle rtclministntUe
n'itgebNwhte 1Jeoo1'rleUng.
4° Beslissenrl 'in znlcen vnn inkomstenlJelnsUnrJen, is het hof vnn 1Je1·oep niet
geho1tden een bewijsnwnbocl, in het 1Je1'0etJ, met een voo1'1Vrta1·clelijlc ka1·akter,
vervnt en in oonol1t,s'ies niet he1·haalrl,
speoictrtl te 1Jeant1vooTden (4).
( GODISIABOIS, T. BELGISCIIE STAAT,
MINISTER. VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HFJT HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 3 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over llet eerste mhldel, afgeleic1 uit de
schencling van de artikelen 97 en 110 van
cle Gronclwet, 28, lid 1, 51'i paragraaf 1,
lid 1, 62, van de wetten betreffende cle
inkomstenbelastingen samengeschakeld bij
het besluit van 31 juli 1943 en bij het
besluit van de Regent van 15 januari
(1) Verbr., 28 februari 1939 (Bull. en PASIC.,
1939, I, 104, en de noot 3). Raadpl. de noten 2
en 3 onder verbr., 16 februari 195'1 ('ibid., 1954,
I, 541), en « Les reclamations en matiere d'imp6ts sur les revenus~», rede uitgesproken ter
plechtige openingszitting van 1 september 1958,
biz. 51 en 58.
(2) Verbr., 28 februari 1939 (Bull. en PAsrc.,
1939, I, 104, en de noot 4); 16 februari 1954
(A1'1·. Ve>·b>·., 1954, biz. 428) en de noten 2 en 3
onder dit arrest in Bull. en PAsiC., 1954, I,
541); 30 septembe1· 1958 (Bull. en PAsrc., 1959,

I, 112).

1948, 1, 2 en 6 van de wetten betreffencle
de nationale crisisbelasting (samengeschakelcl bij besluiten van 31 juli 1943, en
16 januari 1!l48), 1134, 1135, 1315, 1319,
1320, 1322, 1349, 1350, 1353, 1356 van het
Burgerlijk Wetboek, 402, 403 en 480, 3°
en 4°, van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, doordat het bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben clat de
aclministratie iedere bewijswaarde ontzegt aan de door l!aar voorgebrachte vergelijkingspunten en bij v66r het hof genomen conclusies het beclrag van 210.000 fr.
als normale weclcle van de bestuurcler,
zoon van aanlegger, aanneemt, desniettemin beslist slechts het bedrag van
120.000 frank in aanmerking te nemen
om de reden dat cUt door de beslissing
van de clirecteur in aanmerking genomen
bedrag gesteund is op vergelijkingspunten
die het als passend aanziet door te vercluidelijken dat het bedrag van 120.000 fr.
beter strookt met de economische omstandigheclen welke tijclens becloelde periode heersten en met de belangrijkheicl
van de onderneming, llet voorstel van de
aclministratie tenslotte iedere bewijswaarde ontzeggend aan de overgelegcle
vergelijkingpunten, clan wanneer, eerste
ondercleel, nadat de aclministratie aldus
voor het dienstjaar 1946 het beclrag van
210.000 frank aangenomen had, er in dit
opzicht geen geschil meer bestond, clan
wanneer bijgevolg het hof van beroep,
door een ancler bedrag te bepalen, cle
grenzen van 'het geschil te bniten gegaan
is, de door verweercler afgelegcle gerechtelijke bekentenis geschonden en de bewijskracht van het gerechtelijk contract
en de conclusies van verweerder niet in
acht genomen heeft, clan wanneer, tweede
onclerdeel, het hof van beroep zich tegengesproken en de bewijskracht der akten
geschonden heeft door vergelijkingspunten
als passend te laten gelden waarvan de administratie erkende clat zij niet geldig waren, clan wanneer, derde ondercleel, het hof
van beroep, door uitspraak te cloen zoals
het gedaan heeft, impliciet een nieuwe
aanslag gevestigd heeft, en dan wanneer
het hof van beroep, door zijn bcslissing
Daarentegen, wanneer de belastingplichtige
hetzij in zijn beroep, hetzij in zijn later genamen conclusies, het voorwerp van zijn beroep
beperkt, beperkt hij ook de kennisneming van
het hof van beroep (verbr., 16 november 1955
en 20 april 1956, A1·r. Verbr., 1956, blz. 199
en 687; 18 juni 1957, ibid., 1957, blz. 881).
(3) Verbr., 6 november 1956 (A1'1·. Ve1·br.,
1957, blz. 155) ; lO december 1957 en 18 februari 1958 (ibid., 1958, blz. 214 en 426).
(4) Raadpl. verbr., 13 juni 1957 (Arr. Yerbr.,
1957, blz. 856) en 24 september 1957 (ibi(l.,
1958, blz. 29).

-241te steunen op wettelijke bewijzen, ten
deze vergelijkingspunten die de administratie, op welke de bewijslast rust, niet
meer inriep, zijn bevoegdheclen te buiten
gegaan is, en clan wanneer, vierde ondercleel, llet bestreden arrest cle stukken van
het dossier niet aangetluill heeft die, volgens lletzelve, passencle vergelijkingspunten uitmaken, hoewel aanlegger in zijn
beroep verklaarde clat er te Ronse soortgelijke belastingpliclltigen bestonden die
in 1945 meer verdiend hadden clan hij,
en aangeboclen had clit feit te bewijzen
.(loor alle rech tsmicldelen indien de administratie die gunstige vergelijkingspunten
niet onder ogen nam; doordat het arrest
aldus zijn conclusies niet beantwoord
heeft en het hof niet in staat stelt om
na te gaan of het hof van beroep zijn
beslissing
op wettelijke vermoeclens
steunt, claar verscheiclene in het dossier
voorkomende vergelijkingspunten onvolleclig zijn :
Over het eerste en het tweecle onclerdeel :
Overwegende clat, enerzijds, door het
ontvankelijk beroep van de belastingplichtige de beslissing van de clirecteur over
een reclamatie uitspraak gedaan heeft,
de aclministratie buiten de in de wetsbepaalde doch ten deze vreemde uitzonderingen, niet meer vermag deze beslissing
te wijzigen of te vernietigen; dat eruit
volgt da't ten deze de door de achninistratie v66r het hof van beroep genomen
conclusies niet als uitwerking konclen
hebben de kennisneming van het hof van
beroep te beperken, of cUt te ontslaan
van verplichting tot het onderzoeken en
het afcloen van iedere betwisting die aan
de clirecteur onderworpen wordt of waarover cleze een beslissing genomen heeft en
waartegen het beroep gericht was en
bleef; dat de enkele beschouwing clat de
aclministratie bij conclusies een outlasting
toestaat de rechter over de grond noch
verplicht, noch in staat stelt om het beroep in te willigen;
Overwegencle, wat in het dossier voorkomencle vergelijkingsplmten betreft, dat
het hof van beroep het dienend karakter
en cle bewijswaarde ervan soeverein in
feite beoordeeld heeft, zoncler verbonden
te zijn door het aclvies van de aclministratie waarvan het ait tegensprekend,
noch cle termen, noch de draagwijdte
miskend heeft ;
Over het derde ondercleel :
Overwegende dat het hof van beroep,
door het tegen de beslissing van de clirecteur der belasingen ingesteld beroep te
verwerpen, geen nieuwe aanslag gevestigd
heeft, cloch de aanslag aangenomen heeft
YERBR., 1959. - 16

zoals hij uit de beslis:_ .
teur der belastingen e::s~l_lg van de direcOverwegencle dat d
hJkt;
grond, door zijn bes~ ~echter over de
regelmatig voorgelegde ::tssmg op de hem
dossier te steunen sl
elementen van het
voegdheclen gebrulk :;:•chts van zijn bebeoordeling die een pa~ t;J?aakt heeft, de
haar overgelegde stuk: l::IJ omtrent de door
op becloelcle bevoegdhe :ren gegeve~ heeft
zijnde;
"C:l.en zonder mvloecl
Over het vierde oncl~
,-rcleel:
Overwegencle clat h~ _
zijn beslissing hierop
"t hof van beroep
van 120.000 frank die i'Steunt dat de som
ter strookt met de econ ~et. laat gelden beheden die heersten t~~msche omstancUgwaarop zij be trekking l Jclens de periode
langrijkheid uer onclet• _hee~t, met de beovergelegde vergelijkin~lemmg en met de
Dat deze beslissing, ~ spnnten;
van vermoeclens berust che 0 P een geheel
beoorclelingsmacht van ~ tot de soevereine
grond behoort en buite- c1e rechter over de
het hof valt;
l.:t het toezicht van
Dat, bij ontstentenis
.
.
door aanlegger o·enom van m cht opzicht
hof van beroep ';ijn t':ll .co~clusies, het
voeriger met redenen b esllssmg niet nitden ;
ehoefde te omkleDat, gezien het voo1·
ter van het bewijsaan}:;vaarcleli.jk karakroep vervat is en bij ocl dat .m h~t beherhaald, voormeld ha1'('on~lus1es n1et is
hoeflle erop in te gaan . met vercler beDat geen van de 01{
miclclel kan ingewilligd d.erclelen van het
>vorclen·
Over het tweecle midcl
' .
.
scllencling van de artik~E'l, afgeleicl mt de
de Gronclwet, 28 lid 1 le~ 97 en 110 van
~icl 1, 62 van ~l~ wett~ 5o, P~ragraaf 1,
mkomstenbelastmgen sa n betr effende de
besluit van 31 juli 1943 liien~·~schakeld bij
de Regent van 15 janu· (On biJ besluit van
van de wetten betreff ~ll•i 1948, 1, 2 en 6
crisisbelasting (sameno:'llcle de nationale
sluit van 31 juli 1943 "'~Sch~}reld b.ij bede Regent van 16 janua .~ biJ beshnt van
1315, 1319, 1320, 1322, 13~ 1 1918) 113_4, 1135,
van het Durgerlijk Wet:• 1o50, 13t>3, 1356
bestreclen arrest ten 0111• oek, doorclat het
verwerpt clat ertoe str.:chte het verzoek
maal erkencl worden kt dat als nor369.800 frank, en cleze >v cle weclde van
240.000 frank, het door eclcle ~re~gt van
de clirecteur in aamner~;:(~e beshssmg van
fer, op 300.000 frank, l~g .genomen cijop de voor het dienstjaa (ht IS 250. t. h.
king genomen weclde' (I{ 1946 in aanmerde reclen dat nit de door· 0.000 frank), om
ovcrgelegcle vergelijkin . de aclministratie
volgens de voorbeelde11g 8 l~nnten, en dns
tratie zelf inroept, er b]·(~Ie de adminisnische bestnurders van lJft da~ de techstukken vermelcle soort . {~~ dne in die
l!;ehJke zaken een
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verhoging van 250 t. h. genoten llebben,
dan wanneer, e.erste onderdeel, anngezien
het bestrellen arrest in bet gescbi1 in verbancl met bet dienstj nar 1B4G vastgesteW
heeft dat de administratie de cloor baar
aang·ebanlde
vergelijkingspunten
niet
meer inriep, clcze niet Z01l{1er tegenstrijdigbeid als gronclslag komlen diencn voor
bet lJerekenen vtm de voor bet c1ienstjaar
11J47 in aamnerking tc nemen weclde; en
dan wanneer, tweecle onclenleel, bet bestreden unest, om de som van 3(19.800 fr.
h~ verwerpen, steunt OD vergelijkingspunten cUe enkel op tccbniscbe bestuunlers
van anckre onclernemingen betrekking
llebben, terwijl de be8tnnn1er van aanlegger talrijke functies tezamen uitoefemle, de win8ten van mmleggers bellrijf
van bet ene jaar tot bet andere tot
mcer clan hct llubbele gcsteg0n wnren, zekere stukken voor als soortgelijke bescbouwdt' belastingplicbtigen bogere wedden vennelcle clan bet kwestieuzc en de
grotc onclernemingen die over een bt'stuurslmcler beschikkcn niet als ve.rgelijkingspunten in aanmerking konclen komen, en dan wanneer bet arrest bewuste
miclclelen die aanlcgger had doen gelden
nict benntwoordt :
Over bet eerste ondenleel :
Overwegende clat de grief om de ten
untwoorcl op bet eerste en bet tweelle onderdeel van bet eerste micldel vt,r8trekte
redenen niet gegrond is ;
Over het tweecle onderdeel :
Overwegende dat bet arrest, na op pnderscbeillen vergelijkingspuntcn te bebben
gewezen en vastgesteld te bebben dat de
dam·in vermelde wedlle gemicltleld met
250 t. 11. waren verboogd gcworc1en, besloten bceft clat bet als normaal cliende
te >vortlen bescllouwd dat de weclde van
de bestuurder der omlerneming, die in
1\l45 120.000 frank beliep, op 300.000 frank
gebracbt is in 1946, vooral wanneer men
overwoog dat cUe bestuurcler teg·elijkertijll fnncties van teebniscbe en commerciele aard en in verbancl met de vertegenwoordiging en bet werven van klanten uitoefende en {]at cle bruto winst van
lld bedrijf van aanlegger van 661.109 fr.
in 1945 gestegen was tot 1.63B.531 frank
in 1U4G;

Overwcgemle, cnerzijds, dat llet bof van
beroep, door de betwiste wedde te ramen
lloofclzakelijk op de voet van llet gemiddelll verllog·ingspercentage dat de wed<len
(1) Raadpl. de verklaringen afgelegd in de
Co1nn1issie van fmanciBn van de Senaat, in de
Senaat en de Kamer der volksvertegenwoordigers door de Minister van financien, auteur
van het amendement dat artikel 2 van de wet

onc1ergnan bebben die soortgelijke belastingpliclltigen van 11J45 tot 1946 ontvangen
hebbcn, gebrnik gemaakt beeft van zijn
soevereine beoonlelingsmacbt;
Overwegende, anderzijc1s, dat uit cle
hierboven uiteengezette redenen blijkt
{lat llet llof van beroep de door aanlegger
voorgebrachte verweren beuntwoordlleeft;
Dat gcen van cle omlerclclen van bet
micldel kan ingewilligd worclen;
Om {lie redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleclt aanlegger tot de kosten.
18 november 11J3S. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadslleer waarnemenll
voorzitter. - Verslauge,ver, H. Vale11tin,
-- Oeli}Jclu:irlcnrle concln8ie, H. Palll JVIa-

haux, advocaat-generaal.
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INKOMSTENDELASTINGEN.

SPE-

CIALE BELASTING 0? DE "liNSTEN VO.OTITVLOEIEND UIT LEVERINl\EN EN PRESTATIES AAN
DE VI.JAND. WI'r vAN lii OCTODER 11J45,
AR'l'lKEL 1,
PAI-tAGRAAF J, EN. '''ET YAN
lf) MAAHT 19J3, AU'l'IKl~L 2. - BE.':)ALIN{H:~
DJE DE GJGLlJ'KSTEI.LING 1'0ELATEN vAN ZEKERE:
BEVELE~ .MET l1~EN o: 1 1~ISINO. ~ TIEPALINGEN
NIET 'l'DE1>ASSELI.TK "'ANKICER DE LEVERINGEX
GEDAAN \VERDEN ((DANK ZLJ YERIIOOGDE PRODUCTIEMIDDELEN )l. /';IN VAN DEZE LAATSTE
'l'EH.~iEN.

11oor de toepassing '!:an artfkel .l, tJW'afJI'aaf .j van rle wet 'IHtn .l5 october .191/i
tot tnvoel'i'llg van een szwciale belastfll[!
op de winsten voort'L'loeienrl 'U'it leveriH[JCn en presta.Ucs aan cle vija'llf/,,
(tan,rwvul(l aoor nrtUcel Z2 van cle 1.vet
'IJ(UI 19 maa rt 1953, wenlcn ae le,verin.vcn << ila:n J; zij 'Verhooude lii'Orlttetiemirlrlclcn ll vcrueleken l1ij rlie wa.amvcr 11et
berl,rijf vr!6r .10 mel. .1940 bescl!:ilcte, f/Cdaan en kunncn zi'i rHenvolqe11s nict 7Je,\chou:wa '1.00'}'(/Cn rtl8 [!Cil(W.JI zi_iii(/C iii(/C'IYJl[/C CCII met een .opcisinp gelijlrstelliaar l!evel, 'WWIIIIcer de lwveraa:r zicli in
staat rJestelil ltarl tot lc,veren cloor ti,irlcns de oorlop dfn producticmiflclelen
tc ver/wge11, zTlfs InrUen llaanloor zijn
jirorl,uciie 11 iet vcrl!ooorl ·we nl (1).

van 19 maart 1953 werd (Pnrl. Besch., Senaat,
1051-1952, ur 27, blz, 18; Parl. Hawl., Senaat,
13 clecember 1951, blz. 152; Parl. H ancl., Kamer, 18 juli 1952, blz. 9).

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

-243{N.Y. ((ANCIENS :li:TABLISSEli1ENTS OSCAR BASTIN)),
'1'. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

RET I-I OF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 januari 19i58 gewezen door
het I-I of van beroep te Luik;
Over het tweecle rniddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk ~Wetboek, 1, inzonderheid paragraaf 4,
van de wet van 15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op de winsten voortvloeiencl nit leveringen en prestaties aan cle vijaml, aangevuld door artikel 2 van cle wet van 19 maart 1953, tot
wijziging van voormelde wet van 15 october 1945 en van de wetten van 1G october
19-[5 en 30 mei 1949 tot invoering van een
extrabelasting up <le in oorlogstijd behaalcle exceptionele inkomsten, winsten en
llaten (Stnnt8blncl van 1 april 1953), doordat het bestreden arrest, na vastgesteld
te hebben << dat verzoekster in de loon van
de periode tijdens welke de leveringen gedaan werden, een groot aantal van haar
oude getouwen vervangen heeft door sneller werkend materieel, juist daardoor
haar productiemiddelen moderniserend en
verhogencl vergeleken bij die waarover zij
v66r 10 mei 1940 beschikte ll, en overwegend « dat nit de voorllereidende werkzaamheden tot de wet van 19 maart 1953
cluidelijk blijkt dat ue bedoeling van de
wetgever geweest is de belastingvrijdom
te weigeren aan de belastingplichtigen clie,
zonder dat hun productie daardoor verhoogd werd, zich in staat gesteld hadden
meer te leveren dan v·66r de oorlog door
hun uitrusting te vermeerderen of hun
productie- of leveringsmicldelen nit te
brei den ll, beslist he eft « da t het bijgeyolg
van belang ontbloot is na te Sl1oren of <le
oorlogsproductie van verzoekster lager geweest is <Ian haar productie in yredestijd
en clat de bestreden beslissing ten aanzien
van de leveringen aan Zentratex terecht
het voorcleel van de gelijkstelling met de
opeising gevveigercl heeft ll, dan wanneer
deze redenen van het bestreden arrest,
door te laten gelden dat aanlegster zich
ertoe beperkt had aan te voeren « dat
haar oorlogsproductie lager geweest was
dan haar productie in vreclestijd ll, de bewijskracht miskeml hellben van de conclusies van aanlegster cUe opgeworpcn had
dat « nog moest worden onderzocht of de
litigieuze leveringen niet zijn kunnen geschieden dan dank zij deze verhoging, hetgeen llet leggen van een verband van oorzaak tot gevolg tussen deze verhoging en
de leveringen impliceert )) (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk vVetboek), en nagelaten heeft
clit middel te beantwoorden dat ontwikkeld werd in de namens aanlegster geno-

men conclusies (schendi ng van artikel 97
van de Grondwet), dan wanneer het bestrede~ arrest, door vas~ te stellen dat de
verhogmg van ~e product::iemicldelen plaats
g_e_had heeft << m cle lo? p van de periode
hJdens welke de leven1:1gen gedaan werclen ll,_ wat n?odzakelij kerwijze uitsloot
clat che verhogmg· van d-e productiemiddelen de oorsprong van de litigieuze leveringen ":~s, op .deze basis het voorcleel van
de gellJl~stellmg met d~ <:Jpeising niet meer
kon wergeren_,. naard1~11 deze weigering
s_lechts mo!liellJk was llllgeval de vrijwilllge verhogmg van de t,1roductiemiddelen
d~. oorsprong was van d"" ten bate van de
VIJ ancl ~·crstrekte l_everir 1gen en presta ties
(schendmg van _artlkell~ paragraaf 4, van
de wet _van 1o october~ 1H45, aangevuld
door artlkel 2 van de "'•et van 19 maart
1953) :

. Overwegende clat aanl egster bij conclusres aan.voercle « clat bli jkens de formele
bewoordmgen v~n ~le \Vet, de verhoging
van de productrenudde len niet volstaat
V?~r het afwijzen van cl_(2 exceptie van ~p
ersmg, clat tevens veret st is clat de litigieuze leveringen _ver_ric-llt zijn clank zij
verhoogde productremidclelen, wat het leggen van een verbancl van oorzaak tot gevolg tussen cleze verhogtng en de leveringen impliceert ll;
Overwegende dat het bestreden arrest
erop wijst « clat nit de tn het dossier berustencle elementen, en Gncler meer uit de
brieven ... b~ijkt d.~t verzoekster in de lo~p
van de penocle t1Jc1ens welke de leveringen gec1aan werden een groot aantal van
haar oude getouwen vervangen heeft door
sneller werk~nd _materieel, juist claarcloor
haar productremrddelen moderniserend en
verhogend vergeleken bij cUe waarover zij
~··66r 10 mei 1940 besch~kte; clat zij zlch
mgcspannen heeft om cht nicuw en verbetercl ma~erieel te bekon1en ... ; clat uit de
voorbererclende werkzaatuhcden tot de wet
van 19. maart 1953 cluiclelijk blijkt cla t de
bedoel_mg 1:t~n de wetg~l'er geweest is de
belastmgvnJclom te wetg:eren aan de belasti?gplichtige clilo, zonC!er clat hun productle daarcloor verhoog;cl wercl, zich in
staat gestelcl haclclen meer te leveren clan
v66r de oorlog door hun uitrusting te vermeercleren of hun procluctie- of leverino·smiddelen nit te breiclen )) ;
"
Overwegencle clat het Qrrest mitsdien in
feite vastgesteld heeft clat aanleo·ster zich
tot het verrichten van kwestie~1ze leveringen in staat gesteld hacl door gedurencle de o01·log haar productiemidclelen te
verhogen, en naar recht beslist heeft clat
cl_eze omsta~d~gheid volstond om de exceptre van opersmg te doen afwijzen;
Dat het alclus llet cloot aanlegster voorgesteld verweer, met Yerwerping ervan,
beantwoord en de wet juist toegepast
heeft;

-
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Dat het midclel niet kan ingewilligd
worden;
Overwegende dat, daar de gecritiseerde
reden op zichzelf cle beslissing van de
rechter over cle grond wettelijk rechtvaardigt, het eerste middel hetwelk teg·en
overtollige reclenen oukomt niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
18 november 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Giroul, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaorwver, H. Valentin.
- GeUjlclu.iclencle conclusie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal.
Pleiters,
HH. Van Ryn en Fally (lleze laatste van
de Balie van het Hof van beroep te Brussel).
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1° INKOMSTENBELASTINGEl"\f. -

AAN-

SLAG EN I~'KOHIERING. VERNIETIGING VAN
EEN AANSLAG DOOR DE DIRE01'EUR. NIIGUWE
AANSLAG. __, r.fERMIJN VOOR. DE VESTlGING. AANVANG VAN DEZE TERMIJN.

2° BEWIJS. -

ZAKEN VAN DIREOTE BELASTINGEN. REGIS1'ERS EN HUISHOUDELIJKE l'APIEREN. BE\YIJS\\'AARDE.

1 o TVanneer, door besUss'hlg 1!an tle !lirecteur !le·r belastingen, een aanslau vernietigcl ·wen'l, neemt ile termijn waadn
rle aclm:inistrnt·ie een nieuwe aauslng
lean vestoigen, zo cle vereisten van arUJ,oel 74bis, eerste Ua, van cle saJJwnueoJ·aemle wetten betretfenae ae ·inkomstenbelast'inuen verenigcl zijn, een awnvnnu
01J cle clatmn waa·rop ae besUss·i:n,q rlefi.n·iNef is gewonlen tenuevolge van het
verstr·i:ilcen VM1 cle tennifn voorgesclweven voo1· het ·instellen van het be1·oep
voor het hot vcm be1·oep (1).
2° Re,qiste1·s en h·wishoncleUflce 1WtJieren
van een 1Jelast-ingpUcht'i,qe leveren gee·n
titel op tegenover cle aclm·in:istrnMe van
cle be lasting en/ cl001' clegene cUe ze gesohreven heejt of rloor z·ifn J'eohtheb1Jenclen lcu.nnen ze slechts nls feUelijke
vermoeclens waarvan cle 1·echter cle bew1jswaanle 1Jeoonleelt oingeroepen wor(1) Verbr., 30 november 1954 (An·. Yerbr.,
1955, blz. 212).
Uit do voorbereidende werken blijkt dat de
wetgever een zo volledig mogelijk parallelisme
heeft willen instellen tussen het geval waarin
de aanslag vernietigd werd « door een beslissing van de directeur der belastingen >> en eli t
waarin hij vernietigd werd door een « rechter-

(2). (Burgerlijk
kel 1331 en 1353.)

clen

Wetboek,

arti-

(HARTIN, T. JJELGISCHE S'l'AAT,
~HNISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HO]'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1958 gewezen door
het Hof van lleroep te Brussel;
Over het eerste middel, afgeleicl nit de
schencling van de artikclen 97 van de
Grondwet, 5i:i, 61, 65, 66, 67, 74 en 74Ms
van de wetten betreffende cle inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van cle Regent van 15 januari 1948,
19 van cle wet van 16 october 1945, doordat het bestreden arrest niet vastgesteld
heeft clat de litigieuze aanslagen nietig
zijn wijl gevestigd lmiten de termijn van
drie maand, bepaald bij artikel 741Jis
van evengemelde samengeschakelde wetten betreffencle de inkomstenbelastingen,
dan wanneer, daar de oorspronkelijke
aanslagen wegens schending van een
rechtsregel vernietigd zijn llij beslissing
van de directeur der belastingen van
2 mei 195i:i, de nieuwe aanslagen, die op
26 augustus 1955 op het kohier gebracht
werden, te laat gevestigd zi;in aangezien
vo01·meld artikel 741Jis de te eli en einde
voorgeschreven termijn doet ingaan op de
datum van de clefinitievc beslissing· van
de directeur, clit wil zeggen op de datum
waarop de beslissing van de llirecteur gonomen wordt :
Overwegende dat in de uitdrukking· « definitieve beslissing Jl van artikel 74b'is,
lid1, van de samengeschakelde wetten, het
bijvoeglijk naamwoorcl « clefinitieve ll toegepast op een beslissing van vernietiging
van een aanslag wegens schencling van
eeh rechtsregel, clit wil zeggen op een beslissing die uiteraarcl noch een voorbereiclencle beslissing noch een beslissing interlocutoire is, geen draagwijdte kan hebben
clan inclien het een beslissing bepaalt
waarbij aan cle zaak een eincle worclt gemaakt;
Overwegende dat het eventueel instellen door de belastingplichtige van een beroep tegen een beslissing van de directeur, waar bij ecn aanslag vernietig<l
wordt, door geen wctsbepaling uitgesloten is;
lijke beslissing >>. Daarenboven kan een beroep
tegen een beslissing die een aanslag vernietigt
belang hebben voor de belastingplichtige, namelijk wanneer deze staande houdt dat de vernietiging had hoeven te gebeuren wegens forclusie.
(2) Raadpl. verbr., 24 december 1957 (Bull.
en P ASIC., 1958, I, 448) en de noot 1.

245Dat voormeld artikel 7-±bi-s <lerhalve in
lid I cloelt op een beslissing van cle clirecteur die. clefinitief geworden is ten gevolge
van het verstrijken van de termijn voorgeschreven voor het instellen van het
beroep v·66r het hof van berocp;
Dat him·uit volgt dut, in strijd met de
stelling waarop het middel rust, de door
<lie l.Jepaling voorgeschreven termijn van
clrie maand en voor het vestigen van een
nieuwe aanslag een aanvang· neemt, niet
op de <latum waarop de beslissing van de
directeur gcwezen is, doch waarop deze
beslissing alclus definitief is geworden;
Dat het micldel naar recht faalt;
Over het tweecle middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetl.Joek, 55 nm de wetten l.Jetreffende de inkomstenbclastingen, samengeschakeld bij het beslnit van de Regent,
van 15 j annari 1948, 1, 2, 3 en 19 van de
wet van 16 october 1945, doordat het bestreclen arrest, na vastgesteld tc hebl.Jen
dat de documenten, overgelegd ten blijke
van de samenstelling der activa op 1 januari 1940, oprecht en juist waren, desniettemin geweigerd heeft ze 1n aanmerking te nemen om de enkele reclen dat
die documenten reeds in het bezit van de
belastingschulclige waren op het tijclstip
van het opmaken van zijn aangifte, dan
wanneer het rekening ermel1e had dienen
te houclen om aan te nemen clat cle belastingschulclige in zijn aangifte een tweevoud1ge verg1ssing begaan had :
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt dat, wat de raming van de
Hqulde activa en van de goederenstocks
op 1 januari 1940 aangaat, de aanslagen
gevestigcl z1jn volgens de bedragen clie in
de aangifte van de belastingsch ulclige
voorkwamen;
Dat het erop wijst dat de documenten
welke aanleggers overgelegd hebben om
te bew1jzen dat hun rechtsvoorganger in
zijn belastingsaangifte een vergissing zou
begaan hebben, bestaan in schrijfboeken
die de belastingschulclige bijgehouden
heeft en die een « omstanclige inventaris ll
voor een bedrag van 553.187 frank en een
vermelding « reserves 258.653 frank ll inhouden;
Dat het besHst dat, daar de belastingschuldige van die schrijfboeken kennis
had toen hij zijn aangifte opmaakte en
daar de vermelding « reserves ll niet uitsluitend liquide activa aanduidt, deze

documenten, hoewel een karakter nm ovrechtheill en juisthei!l vc>rtonPntl, niet !Jewijzen da t de belastingschulclige, bij het
vermelden in zijn aangifte van andere cijfers dan clie van de schrijfboeken, noo<lzakelijkerwijze ecn Yergissing zou begaan
hell ben;
Overwegende dat, ten opzichte van de
administratie der !Jelastingen, de in het
middel becloelde schrijfboeken enkel private geschriften uitmaken clie voor de opsteller ervan geen titel opleveren en door
hem .of door zijn rechtsopvolgers slecht~
kunnen ingeroepen worden als feitelijke
vermoedens;
0Yerwegende dat aanleggers v66r het
hof van beroep enkel een << feitelijke vergissing ll c1eden gelden waarvan het beoordelen uitsluiteml aan de rechter over de
grond staat;
Overwegenc1e c1at het bestreden arrest
uit de feiten en omstanc1ighec1en waarop
het wijst wettelijk heeft kunnen afieiden
dat, ondanks hun oprechtheic1 en hun
juistheid, de door aanleggers overgelegde
schrijfboeken niet bewijzen dat de belastingschulllige in zijn belastingsaangifte
de aangevoerc1e tweevouc1ige vergissing
zou begaan hebben;
Waaruit volgt dat geen van de onuerdelen van het middel kan ingewilligcl
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; yeroordeelt aanleggers tot de kosten.
18 november 1958. - 28 kamer. - Yoorzitte?· en verslaggever, H. Gil·oul, raac1sheer waarnemend voorzitter. - GeU;ikz,nidende conclnsie, H. Paul Mahaux, advocaat-generaal. - PleUe1·, H. Van Leynseele.
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VOORZIENING IN VEHBREKING. DOOR \VIE EEN VOORZIENING KAN \YORDEN INGESTELD. ZAKEN VAN DIREC'l'E RELASTINGEN.
-

SAJ'rfENWERlE:ENDE VENNOOTSCHAP. -

\TER-

TEGENWOORDIGD DOOR EEN PILRSOON DIE NIE'l'
REWIJS'l' DAT HIJ HET WETTIG OJ<' STATUTAIR
ORGAAN VAN DE VENNOO'l'SCHAP IS OJ<' VAN DIT
OTIGAAN DE BIJZONDERE LAS'l'GEVING ON'l'VANGEN

HEEI<''f 011I DE VOORZIENING IN 'l'E STELLEN. NIE'l' ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Is niet ont,vanlcelijk, 'in z:aken van rlirecte
(1) Verbr., 6 januari 1956 (An·. Ferbr., 1956,
blz. 344).
Een pleitbezorger wordt verondcrstelcl op te
treden ingevolge een regeln1atige Jastgeving,
gegeven door een vennootschap die hij verklaart te vertegenwoorcligen slechls clan wan-

neer het niet blijkt uit zijn verklaring of uit
de stukken waarnaar hij verwijst clat de lastgeving niet gegeven werd door een orgaan van

cleze vennootschap; raaclpl. hierover vet·br.,
3 maart 1952 (A1·r. Yerbr., 1952, biz. 313) en
14 juli 1955 (ibid., 1955, biz. 948).
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belast'ingen, cle V001'Z'iel1'ing ·ingestelcl
cloo·r een samen~verkencle vennootsehap
verterJenwoonl·igcl cloor een persoon rlie
n·iet be·w'ijst clat Mj het wett'ig of stat·ntct'i·r orga.wn va.n cleze vennootschnp,
rle hoerl({/wiglwirl hebbencle om namens
cle.ze 'in rechte te treclen, ·is, of flat h:ij
van cUt rl1'ga.an de bijzonrlere lastgev·inu
heeft ont·vanyen mn rle voo·rziening ·in
te stellen (1).
(SAMENVYERI{ENDl~

VlDNNOOTSCHAP (( CO:M:PAGNJE
INTERCOnfi£UNALE DES EAUX DE LA R~lf:GION DE
DURBUY ll, T, BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Lnik;
Over de groncl van niet-ontvankelijkheic1, gesteund op het feit dat aanleg·ster
in de voorziening niet wettelijk yertegenwoorcligd is :
Overwegencle dat cle voorziening· ingesteld is in naam van de samenwerkencle
vennootschap « Compagnie Intercommnnale des Eaux de la region cle Dnrbuy ll
door JY1'81' de Beco, pleitbezorger bij het
Hof van beroep te Luik, c1ie verklaart OD
te treclen krachtens de bij de voorziening·
gevoegde volmacht;
Overwegende dat deze volmacht verleend is door Antoine le Maire, voorzitter
van de beheersraad der vennootschav;
Overwegemle dat nit dezer statuten,
waarvan de tekst bij de voorziening gevoegd is, blijkt dat de macht om in rechte
to staan nan de beheersraacl toebehoort;
0Yerwegem1e dat, daar geen enkele beslissing van cle beheersraml in c1it opzicht
overgelegd is, de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die reclenen, verwerpt de Yoorziening; veroonleelt aanlegster tot de kosten.
20 november 1938. - 1 8 kamer. - Yoo·rzitter en verslaggever, H. Bayot, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - GeUjkluiilencle concluS'ie, H. F. Dumon, aclvocaatgeneraal. - Ple'iter, H. Fally (van de Balie bij het Hof van beroeD te Brussel).

VAN DE SPECIALE BELASTING BEDOELD DOOR ARTIKEL 1, EERSTE PARAGHAAF, a, YAN DE WET
YAN 15 OCTOBER :HJ45. ALLE ALI)US DOOR
DIT BEDRIJF VERKREGEN INKOUSTEN ONDERWORPEN AAN DID SPECIALE BELASTlNG.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. -

SPE-

CIALE BELASTING OP DE WINSTEN YODRTVLOEIEND UIT LEYERINGEN EN PRESTA'l'IES AAN
DE YIJAND. :i\1AKELAAR IN PUBLlCITEl'l'. BEZOLDIGINl-i ONTVANGEN V\7EGENS ZI.JN PRESTATIES AAN EEN Ul'l'GEVERSI!'IR1\£A TIEDOELD
DOOR. ARTIKEL 1, EERSTE PARAGRAAF, (L, VAN

DE WET VAN 15 OCTOBER 1945. GANSE BEZOLDIGING AAN DE SPECIALE BELASTING ONDERWORPEN, ONDER YOORBEHOUD VAN DE BESCHIKRINGEN VAN DE DERDE PARAGRAAH' VAN ARTII\:EL 1 VAN DEZELFDE \VJDT.

3° INKOMSTENBELASTINGEN. -

SPE-

CIALE BEL.\STING OP DE WINSTEN YOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE YIJAND. ~ AUTONOOM AGENT BEZOLDIHD
DOOR EEN BELASTINGPLICHTIGE INZAKE SPECIALE BfcLASTING. A UTONOOM AGIDN'l' ZELI!'
AAN DE SPECIALE BELAS'l'ING ONDERWORPEN
],fAAR. ENKEL IN DE 1YIATE V{ AARIN ZIJN EEZOLDIGING EEN NOR:MALE BEZOLDIGING OVERTREFT.

-

'TEREISTEN.

1 o Z'ijn cwn cle spea'iale be last-ing cloo'r de
wet ·unn 15 october 191,5 ·intJCStelcl omler'l.vorpen, nlle ·inlcomsten t·u.ssen 10 mei
191,0 en 3l clecemller 1944 verlcregen
rlan k zij zowel cle verspreill1ng vnn a·rtiJcelen en inlicht'ingen vwn vijancleUjke
·insp·i·mt1e, als cleze van wnclere 1J'llblicaUes, cloo1· een n'itgeve1'Sjt1'1net ·wa(tr·van
cle gwnse cwt-iv'ite-it ten cl'ienste van cle
'Vijwncl stoncl en rUe cl·ns becloelcl is door
ct'rt-ikel 1, ee1·ste para.u·mnf, a, vwn gezegcle ·wet (2).
2° Beho·nllens cle beschikld'llyen 'VWn a·rtikel 1, paraura.af 3, van de ·wet van
15 october 191,5 tot 'in·voerintJ van een
spccia.le bclnsUnrt op cle ·winsten ·voo1'tvloeiencl ·wit le·ve·ringen en Zl'l'estat'ies
ann cle vi:ia.nrl, zi:in oncle·rworpen ctan
cle.z·e lJelasNnu alle bezolcligingen verkregon floor een ma7celart1' tengevol[fe
van het aanllrengen, hrssen 10 mei 191,0
en 31 clecember 1944 vwn p·ubUCI:twrre
reclame, aan een ·u:itrJe·va1·sfinnn cUe ·in
£Uenst ·urm cle vilrmul stoncl en rUe al.s
rlu sclan·ig becloeli 'WO'I'flt floor a:rUkel 1.,
eerste paragmnf, a, van ·voorme/.cle wet.

(Impliciete oplossing.)

l"

KAMER.-

20 november 1958

~ SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN VOORTVLOEIEND Ul'l' LEVERINGEN EN PRESTATIES AAN
DE VIJAND, DAGBLADUITGEVERIJBEDRIJF
DAT TERZELFDERTIJD ARTIE:ELS EN INLICHTINGEN VAN VIJANDELIJKE INSPIHATIE EN ANDERE
PUBLTCATIES VERSPREIDT. DEDRIJ~' DAT
EEN VAN DE BELAS'l'INGPLICHTIGEN IS IN ZAKE

1° INKO:M:STENBELAS'J'INGEN.

3° Opdat een autonoom a{!ent c7ie be.zolrli!Jrl 'iS gewonlen aoo1· een lielastill[fplichti.,rte ·inza.),;e cle Speciale /Jelastill[f OJ)
ae ~vinsten voortvloeiencle uit leve'l"ingen
(1) Zie noot vorige bladzijde.
(2) Wanneer de nitgeversfirma een belastingplichtige is bedoeld door artikel 1, eerste paragraaf, c, van de wet van 15 october 1945,
raaclpl. verbr., 4 juli 1956, twee arrcsten (A>·r.
rerbr., 1956, blz. 939 en 942).
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en prestaties awn de vi.iand, zelf aan
deze belnsting enlwl In de mate tvaarin
2'ijn be.mlrTiging een normale be.zolcliging
overtreft zan ondeJ"worpen z·ijn, 'is terzelfrlerti:id vereist flnt hi:i 'in cUenst fieweest 'is van een ·vi;iwntleli:ike firma en
clnt hi:i ·reeds v66J' 10 moi 1940 in clienst
van rle firma ·was. (Wet van 15 octo-

ber 1945 gewijzigcl door artikel 5 van
de wet van 30 mei 19i9, artikel 1, paragranf 3, tweede lid.)
·
(CORVTLAIN, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN JfiNANCli~N.)

ARREST (1).

I-IEYr HOF; - Gelet op llet bestre<len
arrest, op 2 december 1957 gewezen door
llet Hof van beroep te Luik;
Over llet derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Bnrgerlijk vVetlloek, en, voor zoveel als noc1ig, 1 (inzomlerlleid paragraaf 1, letters a en c J van de wet van
li"i october 1945 tot invoering van ec>n SDeciale belasting 011 tle winsten voortvloeiend nit leveringen en prestaties aan
cle vijaml, 97 en 112 van de Grondwet,
tloortlat het bestretlen arrest het beroev
van aanlegger tegen de speciale taxatie
van zijn inkomsten, gelast op de voet van
letter c van artikel 1 van tle wet van
15 october 1945 verworpen heeft, om de
rellen dat beweerdelijk niet betwist was
dat tle naamloze vennootschap Ec1itoria aan welke aanlegger de prestaties, die de
belaste inkomsten opgebracht haclden,
verstrekt had - onder de bepalingen van
artikel 1, paragraaf 1, letter n, van voormelrle wet viel, dan wanneer aanlegger in
zijn verzoekschrift tot de rechter over de
grontl van 8 juni 1956, onder herhaling
van de redenen van zijn beroep van
2J ju1i 1051, betwistte tlt1t zulks het geval
was, aanvoerend <lat « het agentschap
~ditoria ten aanzien van de reclame activiteit van vertoger (hier aanlegger) niet
mocht beschouwd wor<len als een vennootschap of een organisme in dienst van
tle vijand zoals de wet van 15 october 1945
bedoelt ll, doordat het bestreden arrest,
door nan de bovenaangednicle procednreakten een clraagwijclte toe te schrijyen
die il1l1rnist tegen de tlraagwijdte welke
nit de duidelijke en nauwkenrige tekst
ernm llleek, de bewijskracht van die akten miskeml heeft (sclwmling van tle artikelen 1819, 1320, 1322 van het Durgerlijk
Wetboek) en, cloor vervolgens op ueze
gromlslag aanleggers lleroev te verwer(1) Hot hof hBeft in deze zaak ecn eerste
arrest. uitgcsproken op 24 april 1956 (Arr.
T'crbl'., 195G, biz. 706).

pen, de andere in het middel aangednide
wetsbepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest, om te lleslissen dat de onclerneming Eclitoria « onder de bepalingen van artikel 1, paragraaf 1, letter a, van cle wet van 15 october 1945 valt ... ll, niet enkel steunt op de
omstandigheid dat aanlegger znlks niet
zou lletwist hebben, <loch ook op het feit
« dat niet kan lletwist worden )) dat clit
werkelijlr het geval is, daanloor op onclubbelzinnige wijze aanduiclend clat het
aan cle han<l van de aan het hof van beroep voorgelegcle feitelijke elementen beslist clat voormel<le onderneming een van
de door die bepaling becloelcle ondernemingen is ;
Dat bijgevolg het mid<lel, al ware het
gegrond, zonder invloed zou b1ijven op het
aangevallen clisvositief en het derhalve·
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het eerste micldel, afgeleid. uit de·
schending van tle artikelen 1 (inzonderheid in paragraaf 1, n en c) en 2 van de
wet van 15 october 19±5 tot invoering van
een speciale belasting op de winsten
voort1·loeiend uit leYeringen en prestaties
aan de vijan<l, 97 en 112 van de Grandwet, doordat het bestreden arrest aanleggers heroep tegen de taxatie in de speciale belasting van de hezoldigingen die
hem in tle vorm van restorno of makelaarslonen gedurende het belastbaar tijtlperk door de vennootschap Eclitoria betaaltl werden, verworpen heeft, om de·
retlenen dat de altius bezolc1igde prestaties
van aanlegger verstrekt werden aan eeu
persoon bedoeld in letter n van paragraaf 1 van artikel 1 van de wet van
15 october 1945 tot invoering van een speciale belasting op cle winsten voortvloeiencl nit leveringen en prestaties aan
de vijand en dat zij geen door aanlegger
aan die uitgeverij bewezen cliensten voor
het dagelijkse leven uitmaakten, hoewel
het nochtans als vaststaancl beschouwt
dat, zoals aanlegger in zijn beroep en in
zijn v66r de rechter over de grond regelmatig genomen eonclusies aanvoenle, « de
kwestienze reclame-plaatsingen volstrekt
vreemcl waren aan ieclere icleologie ll ;
clan wanneer, inclien zulks het geval was,
de rechter over de grond nit de enkele
omstandigheid dut de vennootschap Eclitoria « 's vijancls zaak venledigde en onder meer, onder controle, de bladen GasscMuke en Le Nouvenn Jou.rnal uitgaf ll
niet geldig kon afieiclen clat de makelaars
prestuties van aanlegger voor een louter
commercH~le reclame al ware cleze voor
het llestaan van clie uitgeversfirma onontheerlijk geweest - verstrekt waren geworden aan een persoon llecloelcl in letter n van paragraaf 1 van urtikel 1 van
voormelde wet, naarclien artikel 2 uit-
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clienst ll, clit wil zeggen die een actieve
bijdrage insluit tot de vijandclijke propaganda of tot 's vijands oorlogsinspanning;
dan wanneer de wetgever niet bedoeld
heeft aan de speciale belasting ten bezware van de personen, aangeduid in
lid c van paragraaf 1 van artikel 1 van
de wet, de inkomsten en prestaties te onderw<~rpen waarvan de baten, ontvangen
door hen die de verkrijgers ervan waren,
aldus aan voormelde belasting zouden
ontsnappen als voortkomend van een activiteit die aan 's vijancls dicnst vreemd is,
doordat het bestreden arrest, door ten
aanzicn van de toepassing van artikel 1,
paragraaf 1, letter c, van de wet als « onverschillig ll aan te zien het karakter van
vreemdheid aan iedere pro-Duitse ideologic van de door aanlegger bij Eclitoria
ingebrachte reclame, en door niet na te
gaan, of althans door niet ten genoege
van recht vast te stellen dat bij lDclitoria
de vereisten, omschreven in artikel 1, paragraaf 1, letter a, en artikel 2 van de
wet verenigcl waren, cleze wetsbepalingen
geschonden heeft of in ieder geval naar
recht niet genoegzaam met reclenen omkleed is :
Overwegende, clat, wanneer de rechter
over de grond definitief vastgestelcl heeft
dat de onclerneming waaraan aanlegger
vrestaties verstrekt had, een cler onclernemingen is als aangecluid in lid a van
paragraaf 1 van artikel 1 van de wet van
15 october 1945, en onder meer clat zij een
organisme was waarvan geheel {le activiteit ten clienste van de vijand stoncl welke umstandigheid tot gevolg heeft,
naar de termen zelf van evengemelcle bepaling, clat alle gedurende het belastbaar
tijdperk behaalde inkomsten, winsten en
baten aan de speciale belasting onclerworpen zijn, - de rechter niet meer hoefcle
in het bijzonder vast te stellen dat zowel
de verspreicling van artikelen of inlichtingen cUe los sta-an van de vijandelijke propaganda, als de verspreiding van artikelen of inlichtingen met vijandelijke propaganda aldus een door meergemelde wet
bedoelde prestatie aan "de vijancl nitmaakte;
Dat het miclclel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede midclel, afgeleid nit de
schending van artikel 1, paragraaf 1 (inzonderheicl letters n en c) en paragraaf 3,
licl 2 (artikel 5 van de wet van 30 mei
1949) van de wet van 15 october 19±5 tot
invoering van ecn speciale belasting op de
winsten voortvloeiencl uit leveringen en
prestaties aan de vijancl, en van de artikelen 97 en 112 van de Gronclwet, doordat
het bestreden arrest, na achtereenvolgens
in zijn reclenen vaststaand verklaarcl te

hebben dat aanlegger ((reeds voor 19±0.. ~
makelaar in reclame was ll, (( clat hij bij
het begin van de oorlog al in dienst getreclen was bij de naamloze vcnnootschap
Eclitoria ... die hem aangeworven had wegens zijn beroepsbekwaamheicl, en ten
eincle die vennootschap door een vakkundige, voortdurencle en volgehouden activiteit een clientele te bezorgen die voor haar
bestaan zelf onontbeerlijk was ll, en dat
aanleg·ger cc hoewel1net bovengemelde vennootschap niet verbonden zijnde door een
beclienclencontract, haar feitelijk bijna al
zijn activiteit als autonoom agent wijdde ll,
in het clispositief het beroep verworpen
heeft dat aanlcgger ingestelcl had tegen de
beslissing waardoor het integraal beclrag
van de restorno's, bekon1en van de vennootschap Eclitoria van 10 mei 19JO tot
31 december 1944, in de speciale belasting
aangeslagen wertl, eerste onclercleel, clan
wanneer in de evenaangehaalcle reclenen
tegenstrijcligheicl schuilt of zij althans
de juiste hoedanigheicl in het onzekere
laten waarin aanlegger de belaste baten
bekomen had (schencling van artikel 97
van de Gronclwet); tweecle ondercleel, clan
wanneer het bestreden arrest, in zover
het om die redenen aanlegger aangezien
heeft als reeds v66r 10 mei 1940 cc in
clienst l) van de vennootschap Eclitoria,
paragraaf 3, lid 2, van voormeld artikel
geschonden lweft door een beroep, ingesteld tegen de speciale aanslag op een
normale bezoldiging, niet in tc willigen;
clan wanneer althans, het bestreclen arrest, door de onnauwkeurigheicl van de
termen cc bij het begin van de om·log ll en
door het ontbreken van iedere aanduiding
over de mate waarin de door de speciale
belasting getroffen bezolcligingen van aanlegger een normale bezolcliging zouclen
overschreden hehben, niet naar de eis van
de wet met redenen omkleecl is (schencling van alle in het miclclel aangecluicle
wetsbepalingen) :
Over het ecrste onclerdeel :
Overwegende clat, in strijcl met het in
het michlel aangevoertle, het bestreclen
arrest geenszins de hocclanigheicl waarin aanlegger de aangeslagen baten behaalcle in het onzekere laat; clat het immers zoncler tegenstrijlligheid of clubbelzinnigheitl verklaart dat aanlegger, hoewei hij met de vennootschap Editoria
niet verbonclen was door een bediendencontract, haar feitelijk bijna geheel zijn
activitei t wij dele;
Over het tweecle onderdeel :
0Yerwegenc1e clat, naar luid van paragraaf 3, lid 2, van artikel 1 van de wet
van 15 october 1945, zoals deze paragraaf
gewijzigcl en aangevuld werd door artikel 5 van de wet van 30 mei 19±9, de autonome agenten aan de speciale belasting
in tlc daarin opgegeven beperkte mate
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slechts onderworpen ZlJll op de tweevoudige voorwaarde dat zij in dienst van
vijandelijke firma's zijn geweest en dat zij
reeds v66r 10 mei 19JO in dienst van de
firma waren;
Overwegende dat, waar aanlegger niet
aanvoerde en het arrest niet vaststelde
dat de firma Editoria in welker dienst
aanlegger geweest was, een « vijandelijke firma ll was, de rechter niet hoefde
uitvoeriger te verduidelijken of aanlegger
al dan niet v66r 10 mei 19JO in haar
dienst getreden was, naardien deze omstandigheid ter zake van belang ontbloot
is voor de toepassing van voormelde paragraaf 3 van artikel 1 van de wet van
15 october 19J5;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om cUe redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot c1e kosten.
20 november 1958. - 1 6 kamer. - VooTzitter, H. Dayot, ram1sheer waarnemend
voorzitter. - VeTslnggM:e·r, H. Rutsaert.
GeUjlcltddenile conclusie, H. F. Duman, advocaat-generaal.
Ple'ite1·s,

HH. Van Ryn en Fally (deze laatste van
de Balie bij het Hof van beroep te Brussel).
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INKO:iVISTENBELASTINGEN.
DRIJFSBELASTING.

-

AANVULLENDE

BEAANSLAG

GEYESTIGD OP INKOHSTEN WAARVAN YER1IOED
'VOR.DT DA'l' ZE YODH'l'KOMEN UIT EEN HANDELS-

EXPLOlTATlE. liOF VAN REROEP DA'l' DE AANSLAG VERNIETIG'J' OM REDEN DE DOOR DE ADMINIS'l'RA'l'IE VOORGEBRAOHTE BEWIJSELEMENTEN HE'!' BESTAAN VAN DERGELIJKE EXPLOITAHOF VAN BEROEP N1ET
1'IE NIE'l' BE\VIJZEN. GEHOUDEN, GEZIEN HE'l' ONTBREKEN VAN OONOLUSIES, TE REOH'l'VAARDIGEN DAT DEZE INKOUSTEN OOK NIET DEZE ZlJN BEDOELD DOOR
DE ANDERE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 23, PARAGRAAF 1, VAN DE SAMENGIGSCHAKELDE \VET-

TEN OF DOOR ANDERE BELASTINGWE'l"l'EN.

TVnnnee;·, u.itspnwlv rloenile over een beroep tegen rle beslissing wm ile cU·recteu:r vnn cle Techtstreekse belasNngen,
het hof van be,mep zonrler bewijswanrcle
verklaa1·t cle bewijselementen rlom· de
culministraUe verstrekt om het bestaan
te bewijzen van een hnnclelsemploUatie
clie cle vermoecle inkomsten zou. ·voo'/·tgebnwht hebben ~vctarotJ ze een aanvnllencle aanslng ge·vesUgcl hnrl, 'is het, ll'i.j gebrelve van oonclnsies •cl'ie'IJawngnancle, niet
,r;eho·uclen, om rleze awn slag te mogen ver·nicti,r;en, clau.ren boven te rechtvaanligen
dnt cleze vermocrle inkomsten oolc niet
cle.ze zijn becloelrl cloor cle wnclere bepa-

lingen van a;·UJvel 25, parngraaf 1, vnn
cle samengeschnlcelcle wetten betrejJende
cle ·J~nkomstenbelastingen of cloo·r nnilere
belnsUngwetten (1).
{BELGISOHE

STAAT,

MINISTER

VAN

FINANOIEN,

'!'. VAN DEN HOVE.)

ARREST,

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 januari 1958 gewezen door
het hof van beroep te Gent;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 97 en 112 van de
Grondwet, 1319 tot 1322 van het Durgerlijk 'Wetboek, 25, paragmaf 1, 42, paragraaf 1, 55, paragraaf 1, 65, 66 en 67
van de wetten en besluiten betreffende
de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het koninklijk besluit van 12 september 1936, de besluiten van 3 juni 1941
en ill juli 1943 en het besluit van de
Regent van 15 januari 1948, en, bijgevolg,
2 en 6 van de wet van 17 juni 1938
tot wederinvoering van de nationale crisisbelasting, 2 en 7 van de besluiten van
16 jnni 1941 en 31 juli 1943, 2 en 6 van
het besluit van de Regent van 16 januari
1948 tot samenschakeling van de wetten
en besluiten betreffende de nationale crisisbelasting·, doordat het bestreden arrest,
na elke bewijswaarde ontzegc1 te hebben
aan het document waarop de administratie gesteund heeft om te besluiten dat
verweerder gedurende de jaren 194:1- tot
1944 een activiteit als becloeld in artikel 25, paragraaf 1, 1 o, van de samengeschakelde wetten uitgeoefend heeft, de
litigieuze aunslagen vernietigt om de reclenen dat de administratie ten onrechte
de vermoedens in aanmerking genomen
heeft die bepaald zijn in de wet van
16 october 1945 tot invoering van een
extrabelasting; dat zij het bekomen van
onder de inkomstenbelastingen vallende
inkomsten niet kon afleiden uit het enkel
bestaan van zekere activa-elementen
welke door de muntmaatregelen van 1944
aan het Iicht gebracht zijn, doch de oor·
sprang van die elementen of althans hun
aard van aan de belasting onc1erworpen
inkomsten moest bewijzen - wat zij niet
geclaan heeft; clat de balans van activa
die aan de taxatie ten grondslag gelegen
heeft bovenclien onjuist is, dan wanneer
de administratie van het vermoeden, omschreven in artikel 55, paragraaf 1, van
de samengeschakelcle wetten, enkel gebruik gemaakt heeft om te besluiten tot
het bekomen van hogere bedrijfsinkomsten dan de aangegevene; zij niet verdcr
hoefde te bewijzen dat de tekenen en
(1) Raadpl. verbr., 21 november 1957 (A1·r.
F erin·., 1988, blz. 168).

-

250

imlicien waarnit een hogere graad van
gegoedlleid bleek dan uit cle aangegeven
inkomsten voortkwamen van aan cle bedrijfsbelasting onclerworpen inkomsten;
llet llof van beroep in iecler geval zelf
in feite en naar recht het beclrng van
verweerclers belastingschnld cliencle te
beoorclelen :
Overwegemle <lat nit llet bestreclen arrest en nit de stnkken cler procedure
blijkt clat verweercler aanvankelijk overeenkomstig zijn aangiften voor de clienstjaren 1942 tot 1945 aangeslagen geworden
vvas op een zniver globaal beclrag van
iiO.S2S frank bezolclig·ingen als loontrekkemle ·
Dat 'de administratie, achtencl dat verweercler tljclens die clienstj aren niet enkel
inkomsten als loontrekkencle gehad llad,
doch tevens inkomsten als bedoeld in artikel 25, paragraaf 1, 1°, van c1e samengescllakelcle wetten, aanvnllencle aanslagen vestigde op de voet van -inlwmsten
nit een handelsexploitatie tot een globaal
bcdrag van 146.7S2 frank voor de clienstjaren 1942 tot 1945 en tot een beclrng van
SG.GS2 frank voor llet dienstjaar 1941;
Overwegencle dat llet bestreden arrest
c;oeverein in feite beslist clat geen bewijswaarcle kan worden toegekeml ann llet
enig bewijselement dat de administratie
overlegt ten blijke dat verwecrcler, buiten
zijn activiteit als loontrekkenc1e, de activiteit uitgeoefcnd hacl die zij aanvoerde
om haar aanvnllende aanslagen te verantwoorden;
Overwegende ()at llet beRtrec1en arrest
door cleze beslissing zijn clispor;itief,
waarbij het aanvnllende mmslagen vernietigt, wcttelijk rechtvaarcligt;
Overwegende clat cle ac1ministratie te
genen tijcle doen gelllen had dat verwecrcler als loontrekkende hogere bezoldigingen gellacl had dan de door hem aangegevcne; clat, bij g·ebreke van conclnsies
dienaangaancle, het hof van beroep niet
hoefcle te rechtvaarc1igen clat de sommen
waarop die aanslagen gevestigd zijn, niet
cnkel niet voortkwamen van een activiteit als bedoeld in artikel 25, paragraaf l.
1 o van de samengeschakelde wetten, doch
evernnin van een ller activiteiten becloeld
door de anc1ere bepaling;en van lletzelfde
artikel of door andere belastingwetten;
Dat het middel in clit opzicht niet kan
ingewilligcl worden;
Overwegende dat de redenen, waardoor
llet bestrellen arrest verweerclers stclling
betreffende de vermogensaccressen waarop cle administratie gesteund had om de
b("lastbare grondslag van aanvullemle aanslagen te ramen, ten overvloecle gegeven
zijn, en dat derhalve het middel, in zover
het die reclenen critiseert, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroonleelt aanlegger tot de kosten.
20 november 1958. - 1° kamer. - Voo1'zitter, H. Bayot, raadsheer waarnemencl
voorzitter. - Verslaggever, H. Rutsaert.
Gel'ijkl~ticlencle concl·usie, H. F. Dumon,
aclvocaat-generaal.
Ple'iteJ,
H. Van Leynseele.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN. -

BE-

DRIJFSBELASTING. BEDRIJFSUI'l'GAVEN, ~
SOMMEN DOOR EEN NAAMLOZE YENNOOTSOHAP
AAN HAAR BEHEERDER OVERHANDIGD OM BELAS'l'BARE INJl:O~ISTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
TE YERE:RIJGEN OF TE BEE:O:MEN, - BEDRIJFSUITGA YEN VAN DE YENNOOTSCHAP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN. DRIJFSRELASTING. -

Bru-

BEDRI,TFSUI'l'GAY!m. -

AFTTIEKKEN YAN DEZE UITGA VEN VAN DE Bli:-

LASTBARE INKOMSTEN ONDERGESCIIIKT AAN
HET BEWIJS, DOOR DE BELAST!NGPLJCHTIGE,
VAN HUN WERE:ELI,TKHEID EN HUN BEDRAG.

S 0 INKOMSTENDELAS'l'INGEN. -

BE-

DRIJFSBELAS'l'ING. A.FHOUDING Bl.J Dl!: BRON,
SOMMEN DOOR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AAN HAAR BEHEERDER OVERITANDIGD 011
REIS-, HECEP'l'IE- EN REPRESENTA'l'IEKO:-:'l'EN 'l'E
llEKKlcN. ~ VENNOOTSCHAI' DIE NlET KAN BlcWIJZEN OAT DEZE SOIYThiEN A!<'THEKBARE BEDRIJFSLASTEN, YOOR ITAAR HEKENING GE~IAAKT, YERTEGENWOORDIGEN. VERPLICHTING VOOR DE YENNOOTSCHAC' Op DEZ!c SOMMEN
AFHOUDING BIJ DE EltON 'l'E DOEN.

1 o De sommen rl'ie cloo·r een naamloz·e vennootsclwp ann hr(.(L'/' behee·rrler overhanrliocl ~oe·rrlen om belastbn·re inlcomsten
wtn rleze vennootschap te ·verk·r·i:ioen of
te uchouclm1. en rUe tot rlit rloel r;erlienrl
hebben, z·ijn becl'l"ijfs·u:itgnven rlic van cle
inlvmnsten van rleze lnatste nwoen afr;etroklcen toonlen.
2° De belnst-inopUcht'i[!e moet rle we·rlcelijlche'irl en het berl-rng bewl,Jzen ·vnn rle
berlri.jfsnU[!nven rUe lvij In zijn armo·ifte
van zijn b'i'·nto-inlcomsten njt'i'Ckt (1).
1-V nnneer een nrwmloze vennootschap
aan han'/' beheerrler sommen heejt O've·J'hwnrl·iorl tot rleklcino vnn 1'els-, ·J'eceptieen ·1'ep1·esentrrU.elwsten, nuwi' rlnt ze
niet lcwn 1'echtvnanlioen rlat rleze sammen [!eclienrl heb ben om ·voor haM' 1'elcen'ino, befl'!"ijfslasten berloelrl b'i.j a.rtikel 26 vwn cle samen[!eschalcelrle ~oetten
1Jet1·ettenrle rle ·inlcomste·nbelnst-ingen te
rlelcken, heeft ;:;-e cle ·wetteUjlce 1JerpUcll-

so

(1) Verbr., 16 september 1958, s11pra., blz. 42.

-251Ung op cleze beclmr1en cle belctsting bi:i
cle bran at te ho'/l.rlcn, claar rle aclm:inistratie ·in clit geval ge1·echtirJcl ·is gezegcle
berka.gen te beschouwen a.ls bezolrlig·inflen berloehl bij art1kel 2.5, pnrartra.af 1,
2°, wtn clezelfcle snmengeschakelrle '/Vetten. (Samengeschakelde wetten betref-

fende de inkomstenbelastingen, art. 31,
parngraaf 1, b, en koninklijk besluit
van 20 mnart 1951.)
(N. Y. << ETABLISSEMENTS G. FOURCROY ll,
T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
AHRES'l'.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 25, paragraaf 1, 2°, letter b, 29, 31,
paragraaf 1, letter b, 54, 55, 5G, G2 en 74
van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij het besluit van de Regent van 15 januari 1948,
1315, 1319, 1320, 1321 en 13-19 van het Burgerlijk Wetboek, en 1 van het koninklijk
besluit van 20 maart 1951, doordat het
bestreden arrest : a) de bewijslast van
het bestaan van een belastbare grondslag
en der voorwaarden tot opeisbaarheid
van een belasting onwettelijk omlegt,
waar het zegt dat het de belastingplichtige zou behoren het bewijs te leveren van
de echtheicl van cle in zijn boekhouding
voorkomende vermeldingen of het bewijs
ervan dat de voorwaarden tot opeisbaarheid van een belasting zouclen ontbreken,
dan wanneer clit bewijs rust op de Staat,
eiser in zijn aanspraken, die zulks niet
!Jetwistte, aldus tegelijk alle in het middel aangeduide wetsbepalingen schendend;
b) lledrijfsuitgaven in de zin van artikel 2G van de samengeschakelde wetten
- over welk punt geen geschil hangend
was - kennelijk verward heeft met << vergoedingen verleend voor bedrijfsuitgaven ll in de zin Yan artikel 29 Yan de samengeschakelde wetten, en alclus op de
argumentatie van aanlegster, - volgens
welke cc de administratie ten onrechte gemeend heeft het recht te hebben tot het
vestigen van amlltswege lluiten de normale aanslagtermijnen van de litigieuze
aanslagen, hoewel zij vooraf niet bewijst
· dat verzoekster naar luid van artikel 31
de belasting verschuldigd was als schuldenares van inkomsten, aangeduid in het
2° van paragraaf 1 van artikel 25 van de
samengeschakelde wetten ll, geen of
een dubbelzinnig antwoord verstrekt en
zonc1er dat het mogelijk is in te zien of
het dispositief van het bestreden arrest
op feitelijke of juridische beschouwingen
rust, noch het afcloend karakter na te

gaan van de redenering clie tot de overtuiging van de ovstellers van het arrest
geleid heeft (schending van artikel 97
van de Grondwet en 1349 van het Burgerlijk Wetboek); c) geen antwoord verstrekt op de argumentatie van aanlegster
die hierop gesteund is dat cc aangcnomen
zelfs, om ook het vrijwel onmogelijke on·
der ogen te nemen, dat verzoekster door
Mevrouw Fourcroy misleid geworden is
en dat deze nit het tot stand gekomen
akkoord een voordeel gehaald heeft dat
eventueel onder de bedrijfsbelasting kan
vallen, clit voorcleel evenwel bekomen is
buiten weten van verzoekster, aan wie
niet kan verweten worden belastingen
niet bij de bron afgehouden te hebben op
een inkomen waarvan het l1estaan lmar
onbekend was en hetwelk met ontduiking
van haar rechten zon zijn bekomen geworden ll (art. 97 van de Grondwet);
rl) de bewijskracht van de conclusies van
aanlegster en van cle Staat miskent door
erop te wijzen « c1at de verzoekende vennootschap vergeefs opwerpt dat in ieder
geval de gedane uitgaven in haren hoofde
een bedrijfskarakter behouden; dat het
ten deze een eenvoudige van bewijs ontblote bewering geldt ll, daar deze opwerping door aanlegster niet voorgebracht
geworden is om de lleslissende reden dat
er aangaande het karakter van aftrekbare last, in hoofde van aanlegster, van
de litigieuze som van 3±7.000 frank, geen
betwisting bestond, de enige vraag zijnde
of cleze som ten bczware van Mevrouw
Fourcroy belastbaar was als beheerdersbezolcliging en of aanlegster bijgevolg de
daarop te heffen belasting had clienen af
te houden en 'aan de fiscus te storten met
indiening van de passemle aangiften binnen de wettelijke termijnen (art. 1319 tot
1321 van het Burgerlijk Wetboek); e) ten
onrechte als beginsel vooropstelt dat het
feit cc dat de administratie voor de vorige
dienstjaren anders zou gehandeld hebben
ter zake niet dienencl is, claar het beginsci van de eenj arigheid cler bela sting zich
ertegen verzet cla t claarmede rekening
worclt gehouden ll, dan wanneer, al is
het juist dat de administratie niet gebonden is door de houding die zij ten opzichte van hetzelfde vraagstuk aangenomen heeft voor de vorige of navolgencle
jaren, er desniettemin blijft dat niets de
rechter over de grond belet clit element
in aanmerking te nemen indien de omstancligheden van de zaak het rechtvaardigen als element ter lleoordeling van het
afdoencl karakter van de opmerkingen
die een belastingplichtige tot staving van
zijn eisen doet geld en ( artikelen 1349 van
het Burgerlijk Wetlloek en 62 van de samengeschakelde wetten betreffende inkomstenbelastingen) :
Over het eerste onclerdeel

-25201·erweg·ende dat de v66r de rechter
over de grand gestelde vraag was of de
ten name van :Mevronw Fonrcroy geboekte som van 347.000 frank wedden,
aan lmar betaald, belichaamde, ofwel toegekend geworclen was tot terngbetaling
van uitgaven die zij ten behoeve van de
vennootschap gedaan had;
Dat, in de eerste uitlegging de aanleggende vennootschap de door haar beheerder te betalen bedrijfsbclasting bij de
bran diencle af te houden, dan wanneer
zij nagelaten had deze afhouding te doen;
Dat zij in de tweedc uitlegging· wettige
rcdenen had kunncn hebben om zulke afhouding niet te doen;
Overwcgende dat het op aanlegster
rustte te bewijzen dat de << boekhoucling ))
ten name van :Mevrouw Fourcroy plaats
gehad had om bedrijfslasten te dekken;
Dat het bestreden arrest, door de aanleggende vennootsehap op te leggen aan
te tonen dat zij de litigieuze som als dergelijke lasten betaald had, de wettelijke
orde der bewijslevering niet omgekeerd
heeft;
Overwegende dat het bestreden arrest
niet beslist clat de ann :Mevrouw Fourcroy gedane !Jetaling van 347.000 frank in
werkelijkheid <le toekenning aan deze van
een vermomde JJezolc1iging uitmaakte welke dus generlei bedrijfsuitgave hoefde te
dekken, doch dat hct vaststelt dat de aunleggende vennootschap niet bewijst dat
Yoormelde som werkelijk bctaald werd,
zoals zij !Jeweerde, tot terugbetaling van
«door haar beheercler gemaakte reis-, receptie- en representatiekosten )) ;
Overwegende dut dergelijke onkosten,
in de onderstelling dat zij gemaakt werden en in cle bepalingen van artikel 26
Yan de samengesehakelde wetten vallen,
bedrijfslasten der vennootsehap uitmaken;
Overwegende dat de belastingschuldige
de echtheid en het bedrag der bedrijfsuitgaven cUe hij, naur hij beweert, heeft
moeten doen, client te verantwoorden;
Dat bij ontstentenis van zodunige verantwoorcUging, de administratie het recht
heeft te aehten dat clit bedrag niet voor
znlke uitgaven gebruikt wenl;
Overwegende dat, wanneer de belastingschuldige bewijst dat dergelijk bedrag aan zijn beheerder gestort werd, hij
het voorzeker van zijn belastbare inkomsten zal mogen aftrekken, doch dat, wanneer hij bovendien het bewijs niet levert
dat bewust bedrag bedrijfsuitgaven dekt
welke door die behecrder voor de rekening van de vennootschap gedaan werden
tot dekking van bedrijfslasten, de aclministratie vermag te laten gelden dat het
een van de bezolcUgingen, aangeduicl in
artikel 25, paragraaf 1, 2°, van de samengeschakelde wetten, uitmaakt en derhalve

te eisen dat, overeenkomstig artikel 31,
paragraaf 1, b, van dezelfde wetten en
het koninklijk besluit van 20 maart 1951,
die belastingschulcUge op dat bedrag de
afhoudingen bij de bran verricht;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat niet in te zien is
waarin het bestreden arrest tussen beclrijfsuitga ven en vergoedingen een verwarring zou hebben begaan;
Dat het enkel vaststelt dat niet bewezen is dat de ten name van Mevrouw
Fonrcroy geboekte sommen zouden zijn
toegekend om de bedrijfsnitgaven ten behoeve van de vennootschap te dekken, en
hie1·uit afieidt dat het een bezolcUging ten
bate van die beheerder gold, op welke bezoldiging afhondingen bij de bran mogen
worden gedaan;
Over het derde omlerdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat de beweerde uitgaven, gedaan door
M:evrouw Fourcroy, en welke de vennootschap, naar deze betoogt, terugbetaald
zon hebben, niet verantwoord zijn;
Dat bet niet nader hoefde in te gaan
op het argument dat aanlegster in het
clerde onderdeel van het middel naar voren brengt, dan wanneer, in de gedachtengang die het aannam, de ten name van
Mevrouw Fourcroy geboekte betalingen
niet de door haar gedane uitgaven dekten, doch een bezoldiging welke haar toegestaan werd, naardien generlei rechtvaarcUging de tegengestelde oplossing
staufde;
Over het vierde onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond ten uanzien van de wezenlijke elementen van het geschil tnssen partijen
lle draagwijdte van de conclusies, zowel
van aanlegster nls van verweerder, juist
beoordeeld heeft; dat de interpretatiellwaling die hij begaan zou hebben geen
weerslag blijkt gehad te hebben op het
cUspositief;
Overwegende dat geen enkel van de eerste vier onderdelen van het midclel kan
ingewilligd worden;
Over bet vijfde onderdeel :
Overwegende dat het arrest zich niet
erbij bepault bet beginsel van de eenJarigheid cler belasting in te roepen om te
weigeren rekening te houden met feiten
betreffende vroegere dienstj aren, maar
clat het eraan toevoegt dat cUe feiten ter
zake niet afdoend zijn, omdat « de fiscale
toestand van :M:evrouw Fourcroy zich ten
gevolge van haar echtscheicUng te enenmale gewijzigd heeft )) ;
Dat de gecritiseerde reden clienvolgens
geen invloed heeft op bet cUspositief en
dat cUt onderdeel van bet middel derhulve
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

-253Om die redenen, verwerpt de voorzie>ling; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
20 novem!Jer 1958. -

1 e kamer. -

F OO'r-

zitte1· en ve,rslagyever, H. Bayot, raadsheer waarnemend voorzitter. - Gelijklni,den{le cond,nsie, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Lon-

gueville (van de Balie bij het Hof van
beroep te Brussel) en Van Leynseele.
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ARBEIDSONGEVAL. WERK. - BEGRIP.

WEG NAAR HET

De arbeirler clie, 11er ,motorjiets, rle nor'Jnale wey van de JJlaats van zijn tverkZ'{UOnheden naar zijn woon11laats aflegt
mcuw terugkeenle om een znkje met herstelgerief dat hij bij vergetelheid op de
openbare weg harZ rNlaten bi:i het herstellen van een defekt aan zijn motorfiefs, en die bij het aflermen van doze
lantste verplants,ing het slachtoffer van
een ongeval wonlt is het slnchtoj]er van
een ongeval op de weg vwn het work.

(Besluitwet van 13 december 1945, artikel 1.) (Implicicte bcslissing.)
(N. V. ((

L'URBAINE

Jl,

T. YERHASSELT.)

ARREST.
HET HOI<'; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2£1 november 195G gewezen door
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, beslissende op hoger beroep;
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 van de besluitwet
van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende nit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen, en 97 van de Grandwet, <loordat, in weerwil van de conclusies waarbij aanlegster betoogde da t verweerder <r in zijn huis is binnen geweest
en da t hij vervolgens opnieuw vertrokken
is tussen het ogenblik van het achterlaten
van zijn zak, en het ongeval; dat ge1ntimeerc1e (hier verweerder) niet bewijst dat
hij materieel de tijd niet heeft gehad om
in zijn huis binnen te gaan JJ, het bestreden vonnis onder bevestiging van het beroepen vonnis beslist heeft dat het litigieuze ongeval zich op de weg van het
werk voorgedaan had, dat de vergoeding
van de geleden schade op aanlegster
rustte en deze veroordeeld heeft om aan
verweerder een provisionele vergoeding
van 75.000 frank te betalen, om de redenen « dat het niet bewezen is dat eerste
ge!ntimeerde (hier verweerder) eerst naar

huis is gegaan en dat hij dan maar het
verlies van zijn herstelgerief zou bemerkt
hebJJCn JJ en dat «de verschillendc inlichtingen cUe gegeven wen1en betreffendc het
ogcnblik op hetwelk het ongeval plaats
greep, minstens strijdig zijn en aldus niet
toela ten de veronderstelling van beroepster (hier aanlegster) te sta ven JJ, aldus
nit llet oog verliezend dat het verweerder
was die, als beweerd slachtoffer van Pen
ongeval op de weg van het werk, diende
te bewijzen da t het ongeval zich op de
weg van het werk voorgedaan had, en
meer in het bijzonder dat hij zich alstoen
op de autosnelwcg Antwerpen-Brussel bevindende in de tegengestelde richting aan
die welke hij normaal moest volgen om
zich van de plants waar hij zijn werk verricht te begeven naar zijn verblijfplaats,
hij inc1erc1aad een omweg maakte, dit wil
zeggen, vooral, dat hij te voren niet naar
huis teruggekeerd was, welke omstandigheid het begrip van omweg uitsluit, waaruit volgt dat de lJestrec1en beslissing de
bewijslast verlegd heeft, en niet wettelijk
m0t rec1enen omldeed is :
Overwegende dat het bestreden vonnis
niet cnkel zijn beslissing op de inhet middel gecritiseerde beweegredenen steunt,
doch naar de « zeer nauwkeurige omschrijving van de feiten JJ gegeven door de
eerste recllter, verwijst;
Overwegende dat deze laatste, de tegenover elkaar staande stellingen en de omstandigheden van de zaak onc1erzoekenc1,
vastgesteld hac1 da t de verweerc1er die van
zijn werk kwam een defekt aan zijn motorfiets hersteld had, dan zijn weg had
voortgezet doch terng is gekeerd toen hij
bemerkte dat hij zijn zakje met herstelgerief vergeten had ter plaa tse waar hij
het defekt herstelc1 had; en dat gelet op
het uur waarop het ongeval zicll heeft
voorgedaan <r verweerder praktisch geen
tijd gehad heeft om eerst naar zijn woonst
te rijden Jl ;
Dat nit die vaststellingen blijkt dat verweerder het bewijs dat op hem rust heeft
geleverd en dat de bestrec1en bcslissing
derlmlve wettelijk met redenen omkleed
is;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroon1eelt aanlegster tot de kosten.
16 kamer. ~ Tloo1·de Clippele,
raadsheer waarnemend voorzitter. - GeUjlcl1t'idemle conclusie, H. Raoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiters, HH. Simont en Demenr.
21november 1958. -

zitter en ve1·slaggever, H.
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TUSSFJNKOMST.

-

BURGERLUKE ZA-

KEN. RECHTBHKCK VAN EERSTE AANLEG. AANLEGGER. DIE DE VER.\VEERDER DAGVAARD'l'

IN BETALINO VAN EEN SO~£ EN EE~ DEllDE IN
TUSSEKKOJHST DAGVAARDT O:NI 'l'E HOREN ZEGGEN DAT EEN GIGDEELTE VAN DICZE SOn£ HEll£
DOOR DE VERWEERDER ZAL GESTORT ,NORDEN.
TUSSENKOMENDE PARTI.T DIE BlGWEER'l' DAT
HE'l' DOOR AANLEGGER Ul'l'GEOJGFEND RECHT AAN
HAAR TOEBEHODR'l'. TUSSIGNKOMENDE PARTIJ DIE VRAAGT DAT VERWEERDER ZOU VEROORD1~ELD "\VORDEN DE GANSE son£ IN HAAR
HANDEN TE BETALEN. __, 'THAAG DIE NIET NOODZAKELI.JK DOOR· EEN DAGVAARDING 1\£0ET INGELEID WORDEK.

2°

BEVOEGDHEID J<JN AANLFJG.
BUHGERLIJKE ZAKEN. 0NBI~VOE~lDHEID VAN
DIG REC'HTER EN NIET-ONTV ANKELI.JKHEID VAN
DE VHAAG. 0NDERSCHEIDENE BEGRIPPEN.

3°

TUSSENKOMST. BURGEll.Ll.JKE ZAKEN. HOOFDEIS NIET ON'fVANKELI.JK VERRLA;'\.RD \Vl~GENS GEBRE'I< AAN HOEDANIGHElD
VAN AANLEGGER. TITSRE~KO:M:ENDE PAR'riJ
DIE EI~N EIS INSTELDE DIE TIE'l'ZELFDE VOORWERp HEE;'T. 'l_'USHEN:KOMENDE PARTIJ DIE
HOEDANIGIIEID HAD O~f OP '-fli~ 'l'REDE~. Rl~CH'l'EH EI.J DE\VEL.KE DEZE LAAT3TE EJR
AANHAN<iiG 13LJ,JFT, VOOR ZOYEEL DEZE DlNl\EN
DE I'ERKEN VAN ZLTN EJ!:'~·m~~WHElD VALT,

(1) De in gedwongen tussenkomst gedaagde
partij die regelmatig geclagvaarcl werd, wordt
partij in het geding (verbr., 10 juni 1948, A'rr.
Ye1·br., lfHS, blz. 320; 3 juni 1954, ibicl., 1954,
blz. G32). Door te doen gel den dat l1et recht
dat de eiser in de hoofdzaak, die haar in tussenkomst clagvaardde, beweert uit te oefenen,
haar zclf toebehoort en door v66r rle •·echthauk
vaTb eeJ·ste aa.nleg de veroordeling van verweerder, te harcn gunste, zelf te vorderen,
geeft voorzeker de tussenkomende partij een
agressief karakter aan haar tussenko1nst, n1aar,
daar haar eis hetzelfde voorwerp heeft als
d~ze die bij de rechtbank aanhangig is, is het
;net. de h1ssenkome::1de partij die het gechng
mlmdt. D1envolgens is zij niet verplicht zich
te gedragen naar de voorschriften van artikel G1 van het W etboek van burgerlijke rechtsple~ing, voor zoveel de andere partijen aanwezlg of verLegenwoordigd zijn (Fr. verbr.,
13 december 1'893, Sircy, 1896, I, 141; DALLOZ,
JUpertoire de procedure ci·vile et co1mnerciale,
V 0 lnteJ"Ven.twn, nrs 5, 42 en 47; Rcpe1·t. prat.
<lr. belge, v 0 Intervention en 1/Wii/:,·e cicile
nrs 62, G3, 64, 68 en 189).
'
De vraag of, in dergelijk geval, de tussenkomende partij zich eTtoe mag beperken haar
e1s te formuleren door betekencle conclusies
(in die zin : MoREL, nr 370, blz. 303; GARSO]!NET
en 0EZAR-BRu, bel. III, nr 939) ofwel verplicht
is, bij ontstentenis van dagvaardina haar
vraa,g in te leiden door een door pleitb~zorger
betekend verzoekschrift (in die zin : GLASSON,

1° 1Fnnnee·r, voor de rechtbanlc va:n ee·rste
aanleg, een aanlegge·r een 'Ve'/'1.oeenlm·
dauvaanlt -in betaUn q vwn een sam !felrl
en een rle·rrle ·in t·nssenkomst rlagvaarrlt
om te ho1·en beslissen rlnt ecn uerleelte
van rle som rloor verweenler rum rleze
17-enle zal moetcn gesto·rt wonlen, 'is
rlczc lantstc ontvanlJeliJk, zo het 1·echt
rlat nanleuuer bewee,rt ·wit te oefenen
lwm toebehoo,rt, om, rloo·r arm rle anrlere
tege1! ~ooo'}'(lige
of
'Vertegenwoonliurle
part-t]en beteh:cnrle conclusies, en alrl·us
,zonrlcr te moeten uebJ··uilv maken vnn
rle doo1· a·rtikel 61 'Van het 111 etboek
wt.n bu 1'{/C'/'li.ilce recht.splc[!in q voo1·ziene
rlar,.vnanlinu. te VJ'(l{fC/1 rlat 'verweerrler
ertoc ,~·on 'VCroonleelrl ·wonlen rle uanse
srnn a an 11 em te beta len (1).
2°
on bevoegilheirl van tle rechter om
over een znak 'lliitspnwk te rloen en rle
onont,uankeU:ikhehl van ,rle.~e zrwk ziin
ond ersclwiclcne be[Jrippe11.
·
3° TVanneer, 1De[!ens uelwek nan hoerlani[Jheirl 'IXt,n rle a.anlerJ.rJCI'. ecn hoofdeis
n·iet ontvnnkeU:ilc W01Ylt vwrklaa·Nl
1Jli:ift rlc cis, rlie hctz'cl,trlc voo·rwer1;
heeft en rUe reuelmatir! ·inf!estelrl wenl
rloor cen andere pnrti:i. weze het rloor
CC'I!· t·nssenlcomencle parU:i rUe hoerlan'i[!hcuz heett om op te tretlen, b'i/ de
'rcr:hter aanltwnrJir!. voor zoveel hi/ Mnnen de JJerken van z(in bevoe{f(llteitl
valt (2).
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TrssiER en MoREL, bd. I, nr 245), is nochtans
een twistpunt.
(2) DE PAEPE, Eludes s1w la competence,
bel. I, blz. 520; GLASSON, TrssrER en MoREL,
bel. I, nr 246; DU1'RUC, 81lp]1lhn., II, yo JnteT·vention, blz. 297; BroCHE, vo lnterventio·n,
nr 62; CARRE en OrrAUVEAU, Question 1273, 4o;
Repe1·t. prat. d1·. bel(fe, vo lnte>·vention en 11Wtih·e civile, nr 237, in fine; DALLoz, JU:pertoi,·e
rle P.rocerlu,re civile et CO?nmereiale, vo Intervent<on, nr 56; Fr. verbr., 12 mei 1908 (Si1'ey
1911, I, 113). Contra : Fr. verbr., 12 august;,~
1889 (Dall., 1890, I, 457) €11 24· mei 1913 (8 i1'ey,
191<1, I, 317); GARSONNET en 0EZAR-BRu, bel. III
nr 563, en MoREL, nr 369, 4o. De laatste au~
teurs nemen nochtans aan dat de afstand door
de eiser in de hoofdzaak de agressieve tussenkomst laat voortbestaan (GARSONNET en OEizARBRu, op. cit., nr 573; MoREL nr 369 4o)
Uit de regel dat slechts w~nneer de re.chtel'
bevoegcl is om over de door de tussenkomende
parLij gestelde cis, afzonderlijk heschouwd uitsp.raak te . doen, deze eis bij hem aanhangig
bhJft, vloe1t voort dat dergelijke eis niet voor
de eerste maal in hager beroep mag ingesteld
worden (vergel. verbr., 4 maart 1955, A>1· 1••
Ve,rb1·., 1955, biz. 567, en de noot 3, in fine
onder hetzelfde arrest in Bull. en PAsrc. 1955
I, 733).
'
'
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.SPOORWEGEN, T, DIENST VAN HET SEKWESTER.)
ARRES'l1 •

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 october 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het rnidclel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 61 en 337 tot 340
van het vVetboek van burgerlijke rechtsvordering, en rnachtsoverschrijding, doorclat het bestreclen arrest de von1ering van
verwec"rc1er tegenover eiseres ontvankelijk
heeft verklaard om reden dat <<de ontvankelijkheic1 van de oorspronkelijke eis betwist wercl en zulks enkel omdut, ten gevolge van de ondersekwesterstelling van
haar goecleren, rechten en belangen, cle
oorspronkelijke nanlegster het beheer en
de beschikking o>er cleze goec1eren heeft
verloren; clnt de ontvankelijklleicl van de
gezegde oorspronkelijke eis, voor zoveel
hij tegen gei:ntirneerde (thnns verweerder)
gericht werc1, niet be twist is; ... dat de
vordering van gei:ntirneercle tegen appellante (tllans eiseres) hetzelfde voorwerp
als de oorspronkelijke eis heeft; dat de
Dienst van het sekwester de rechten uitoefent van de oorspronkelijke aanlegster
in wier plaats llij zich stelt; clat cleze
vordering, hoewel ingeleicl omler cle vorm
van een tussengeschil, in werkelijkheicl
€en hoofdvordering uitrnaakt, hebbencle
voor doel het gebrek mm hoedanigheid
van de oorspronkelijke aanlegster te herstellen wat haar goederen betreft en de
regeling te bekomen van de door haar
ingestelcle eis ; .. . clat inclien, krachtens
artikel 61 van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering, een dagvaarding
vereist is uls inleiding van een gecling,
zulks overboclig wordt wanneer in een gecling hangende voor cle rechtbank en
tussen partijen die een pleitbezorger hebben uangesteld, een partij een eis instelt
die ertoe strekt het gebrek aan hoedaniglleid van de oorspronkelijke te verhelpen
en die hetzelfde voorwerp lleeft ; da t het
clan aan deze partij volstaat haar eis in
te clienen bij betekencle akte van pleitbezorger tot p1eitbezorger bevattencle rle
mirlclelen en besluiten; ... dat het verzoek::;chrift voorgescllreven door artikel. 339,
vVetboek van burgerlijke rechtspleging
niet verplichtend is op straf van nietigheid; . . . dat appellante (thans eiseres)
geen ernstige reden kan inroepen om het
betekenen ener afzonderlijke clagvaarding
te eisen; da t zij niet kan beweren zich
niet te hebben kunnen verdedigen claar de
eis door gei:ntirneercle ingesteld clezelfde
is als deze ingestekl door de oorspronkelijke aanlegster en dat bijgevolg appellante, door haar voorbereicling van haar

verweer over de hoofdeis de zaak grandig kem1e en in staat was zich te verclec1igen tegen de eis ingesteld door gei:ntimeenle >>, dan wanneer, eerste onderdeel,
cle eis gericht door verweercler tegen eiseres een hoofdeis zijncle, nooclzakelijk
bi.i mic1clel encr dagvaarding ingeleid
moest worden, onverschillig of deze hetzelfde voorwerp heeft als· een andere
hoofclei8 of ertoe strekt het gebrek aan
hoeclanigheid van een andere eiseres te
verhelpen (schending van artikel 61 van
hct Wetboek van burgerlijke reclltsvorclering) ; tweede onc1erc1eel, de niet-ontvankelijkverklaring van de oorspronkelijke
vordering van Verlmyck, Weduwe Sonclervorst, tegenover eiseres en tegenover
venveenler, waardoor de rechtbank onbevoegcl wercl om van de cis te kennen,
cveneens de onbevoegtlheic1 van de rechtbank inllield ten opzichte van de eis door
verweercler tegenover eiseres bij besluiten
gestelcl, onverschillig of de oorspronkelijke vonlering wegens gebrek aan lloedanigheid niet-ontvankelijk verklaard
was, zodat het bestreden arrest de in llet
mi.lltlel aangehaalcle wetsbeschikkingen geschonden heeft :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende clat uit de stukken waarop
het hof acht vermag te slaan blijkt dat
de genaamde Verhuyck, wier goederen
overeenkomstig de besluitwet van 17 jannari 1945 onder sekwester werclen gesteld, aanlegster gedaag{1 heeft tot het
bekornen van een overlevingspensioen ingevolge het overlijden van lmar echtgenoot; dat zij, bij aezelfde akte, de Dienst
van het sekwester in tussenkomst gedaagcl
heeft om te horen zeggen dat aanlegster
zal veroordeeld worden tot het betalen
van vier vijfden van cUt pensioen aan
Verlmyck voornoeml1 en van een vijfde
nan de Dienst;
Overwegende dat de Dienst, alclus
partij geworden in het geding, bij een
zowel aan Verhuyck als aan aanlegster
betekencl schrift, ertoe geconcludeenl
heeft dat Verhuyck, gezien haar goederen
onder sekwester werden gestelc1, geen hoedanigheid had om de betaling van het
pensioen te bekomen en dat de aanleggemle maatschappij cliende veroorcleelc1 te
worden tot het betalen van gans het pensioen a an de Dienst;
Overwegende dat de Dienst van het sekwester, in tussenkomst opgeroepen, het
vermocht op onafhankelijke wijze te conclnderen tegenover elkeen cler andere pari.ien; dat hij door het recht, hetwelk de
partij Verhu~'ck bewecrde hoedaniglleid te
hebben om nit te oefenen, als een hem
eigen toebehorend recht te doen gelden,
voorzeker een agressief karakter aan zijn
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voor de rechter bracht;
Dat de ontvankelijkheid van zijn eis
ingesteld voor de rechtbank van eerste
aanleg tegen de aanwezige of vertegenwoordigde partijen, dienvolgens niet ondergeschikt was aan het naleven der
pleegvormen voorzien bij artikel 61 van
het Wetboek van burgei'lijke rechtsvorclering;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende, aan de ene zijde, dat, in
strijd met wat het middel voorhoudt, de
niet-ontvankelijkheid van een eis en de
onbevoegdheid van de rechter aan dewelke de eis overgelegd wordt, onderscheiaene begrippen uitmaken;
Dat de eis van Verhuyck en deze van
de Dienst van het sekwester tot de bevoegdheicl behoorden van de rechtbank
voor dewelke zij ingesteld werden;
Overwegende, aan de andere zijde, dat
wanneer de hoofdeis wegens gebrek aan
hoedanigheid van aanlegger niet ontvankelijk verklaarcl worclt, bij de rechter
de eis aanhangig blijft die, zoals het bestreden arrest het ten deze vaststelt, hetzelfde voorwerp heeft en die regelmatig
ingestelcl werd door een partij in het geding welke hoeclanigheid had om op te
treden, voor zoveel deze laatste eis binnen
de perken valt van de bevoegdheid van
de:r.e rechter;
Dat beide onclerdelen van het middel
naar recht falen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
21 november 1958. - 1'8 kamer. - Foo1'zUter, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ferslngqever, H. Delahaye.
GeUjklnhlende
conclnwie,
H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleiters, HH. Van Ryn
en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRES'l'EN. ~ BURGJGRLIJK!c ZAKEN. VERWI,JZING, DOOR DE RECHTER IN HOGER
BEROEP, NAAR DE REDENEN VAN DE EERSTE
RECHTER. UITGESTREKTHEID,

Door te verklcwen clnt de feUel(ilce omstcmcUgheclen vnn rle zank cc bWijlc door
cle eerste ·reclder weer{fe{feven wenlen ll
ve·r·wijst cle rechte·r in ho[!er be·J'Oep niet
nlleen naar cle n'iteenzetUng vwn cle
feiten be,rrrepen ·in het beroepen VOII'!J.'is,
maar oak nnar cle beoonleUng ervwn
door cle eerste 1'echter.

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ALFIT. T. N.Y. (( FIRME DE
\'OGEL ET cie ll.)
ARREST.

HE'l' HOF; - Gelct op het bestreden
arrest, op 9 juli 1956 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 der Grondwet,
en voor zoveel als nodig 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, doordat het
bestreden arrest de vorclering van eiseres
tot schaclevergoeding wegens de inbreuken
van verweerster op de verplichtingen lmar
opgelegd door ·het getrouwheiclscontract
afwijst, om reden dat verweerster << clie
het met het ronclschrijven ingesloten getrouwheiclscontract heeft onclertekend te
recht voorhoudt dat zij vrijgestelcl wercl
alle kopen van asbestcement bi.i n11pellnnte (thnns eiseres) te doen, tot op ecn
toe te komen dntum van intrekking clezer
vrijstelling; clat ap]wllnnte ann gei'ntimeerde (thans verweerster) nooit liet kcnnen cla t de vrijheid elders te kopen een
eincle had genomen; dnt appellante te vergeefs de waarde vnn bedoeld ronclscllrijven betwist, en voor zover nls noclig voor
het hof ontkent enig dergelijk ronc1schrijven aan gei:ntimeerde gestuurc1 te hebben; clat im1erc1aad de:r.e stelling niet kan
aangenomen worden, omc1at het vast staat
niet alleen da t het ronclschrijven afkomstig is van appellante, maar ook dat het
getrouwheiclscontract in hanclen van gei'ntimeerde toekwam met het ingesloten
rondschrijven, waarop gei:ntimeercle het
contract ondertekencle en het aan appellante stuurde; clnt de brief van appellnnte vnn 1 februari 1950 geen in morastelling uitmaakt, maar enkel een uitnodiging de reclen van achteruitgang der verkopen te laten kennen ll, zoncler te antwoorden op het micldel, waarop eiseres
zich uitclrukkelijk beriep in haar regelmatig v66r de rechters genomen besluiten, en volgens hetwelk cc cle dagvaart1ing
in hnar geheel zeer duiclelijk steunt op het
nfschaffen van een vrijstelling, die overigens niet erkencl worclt door beroepster;
clat dientengevolge nooclzakelijkerwijze de
dagvanrcling aan beroepene moest bewi.i:r.en clat zi.i de verplicllting had al haar
aankopen te cloen bij beroepster ll, zoc1at
Jwt bestreclen arrest, beslissende clat cle
eis ongegroncl was omcla t cle circulaire,
waarin verweerster vnn haar verplichtingcm spruitende uit het getrouwheiclscontract werd vrijgeste1c1, wel clegelijk opgestuurcl was te samen met het contract
en omclnt de brief van eiseres van 1 februari 1950 geen inmorastelling was maar
enkel een uitnocliging om de reclen van
de kleine verkopen tc kennen, en zoncler
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te antwoorden op de besluiten waarin
eiseres staande hield cla t de kwestieuze
vrijstelling in ieder geval ingetrokken
geworden was door de dagvaarcling, die
desaangaancle geen twijfel kon laten, alzo
de in het middel aangehanlclo wetsbeschikkingen geschonclen heeft :
Overwegende dat het bestreclen arrest,
om te beslissen clat verweerster vrijgesteld was en bleef van de verbintenis alle
kopen van asbestcement bij aanlegster te
cloen, niet enkel steunt op clo in het middel overgenomen beweegredenen, cloch ook
hierop dat cc de feitelijke omstandigheden
cler zaak billijk door de eerste rechter
weergegeven werden ll; clat het arrest,
door die beweegreden niet aileen naar de
uiteenzetting van de feiten van hot beroepen vonnis verwijst, doch ook naar de
beoordeling ervan door de eerste rechter;
Overwegencle dat hot beroepen vonnis
onder meer vaststelt (( dat de dagvaartling ook de vrijstelling negeert en dus
niet kan aangezien worden als een afscha:ffing der steeds bestaande vrijstelling ll;
vVaaruit volgt clat het bestreden arrest
een passend antwoorcl op de conclusies
van aanlegster heeft verstrekt;
Dat het midclel, in zover het de schencling aanvoert van artikel 97 van de
Gronclwet, feitelijke gronclslag mist;
Overwegencle dat het miclclel, in zover
bet op andere wetsbepalingen steunt, niet
preciseert hoe het arrest ze zou geschonclen hebben;
Dat het clienaangaancle niet ontvankelijk is;
Om cUe rorlenen, verwerpt cle voorziening; veroorcleelt de aanlegster tot de
kosten.
21 november 1958. -

1" kamer. - Voo1'H. de Olippele,
raadsheer waarnemencl voorzitter. - Gelijkl-niflende oonol'lt,.~'ie, H. Haoul Hayoit
de Termicourt, procureur-generaal.
Pleiter, H. Van Hyn.
zitter en verslaggeveJ·,

:iVJIDDEL DAT VOORHOUDT DAT

DID

BETIOHTE

NIET ONDERVRAAGD 'YERD v~66R RET VERLENEN

VAN HE'r BEVEL 'l'OT AANHOUDING. - ARREST
DAT,. DOOR VERWI.TZING NAAR DE REDENEN VAN
DE \'ORDERING VAN HET OPENBAAR MINIS'l'ERIE,
VAS'l'STELT DA'l' DE BETIOHTE DOOR DE ONDERZOEKSREOHTER WAS ONDERVRAAGD GEWEEST.
- iYJIDDEL DA'l' FEI'l'ELIJI\:E GHONDSLAG 1\IIS'l'.
2° VOORLOPIGE HEOHTENIS. - BEVEL
TOT AANHOUDING VERLEEND DOOR DE KAMER
VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. ~ BEVES'l'IGING DOOR DE RAADKAMER.- HOGER BEBOEP.
ARRES'l' UITGESPROKEN DOOR DEZELFDE
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.
vVETTIGHJciD.
1° Mist feitelijke gro11ilslag het mitltlel
hiernft a.fueleiil flat het bevel tot awnhoucUng cloor cle lcamer vnn ·inbesclwlcligingstelling verleencl werd zoncle·r £lett
cle lietiohte voomfgnancl onclervntagd
1.venl, clew wanneer het arrest verlclawrt
cle ·1·eclenen voo1· cle vonle·ring .van het
openbaar ministe·r·ie over te nomen, clio
vnststelcle £lat aan dU vormve·reiste
volclcwn tve}'(l.
2° Wanneer cle lcnmer van inbesohnlclig·ingstelz.ing, cUe een bevel van cle onclerzoelcsreohter, clnt zegcle flat er ueen
cwnle·ifl·ing liestoncl een beUchte ·in
staat vnn aanhotuz.ing te Jllcw.tsen, hervo1·mt, zelf een bevel tot annhoucUn,q
verleenfl heeft, sohrijft geen enkele
wetsbepnz.inq voor clat, om •lfiitspraalc te
cloen ove·r het hor1er beroep te[!en hot
bevel vnn cle ·raa.cllcnmer rlat cUt mandaa.t van arrest bevesUgt, cle lca.mer van
·inbeschu.lcz.irJinstelling ancle1·s moet samengesteltl zijn (1).

(HOET.)
ARREST,

1° MIDDELFJN TOT VERBREKING.
S'l'RAFZAKEN. - \TOORLOPIGE HEOH'l'ENIS.
BEVEL TOT AANHOUDING VERLEEND DOOR DE
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 october 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschulcligingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 7, 97 van de
Grondwet, 94 van het Wetboek van strafvortlering, 1 van de wet van 20 april 187-±
op de voorlopige hechtenis, cloordat het
bestreden arrest het bevel tot aanhouding
bevestigd heeft, 011 2 october 1958 verleend
door bet I-Iof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, en alclus
heeft beslist dat het bevel tot aanllouding
regelmatig was verleend geworden en de

(1) Over de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling om, in geval van weigering van de onderzoeksrechter, een bevel tot
aanhouding te verlenen ten laste van de be-

klaagde die m1dervraagd werd, zie de noot 2
onder verbr., 17 december 1941 (Bull. en PAsrc.,
1941, I, •159) en verbr., 7 september 1950 (AlT.
Yerb1·., l!l50, blz. 7•14).

2e
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VERBR., 1959. -· 17

-258in onclerhavig geval gevolgde rechtspleging door geen enkele sullstantH:;le nietigheid was aangetast, dan wanneer geen
enkel stuk der rechtspleging toeluat na te
gaan of cle verdachte voorafgaandelijk
regelmatig is ondervraagd geworden, of
na te gaan of er in tegenwoordig geval
een doorslaggevende hinderpaal was voorhanden gcweest die de voorafgaandelijke
ondervraging van de verdachte had onmogelijk gemaakt, hoewel de voorafgaandelijke ondervrag·ing, uitgezondcrd in geval
van overmacht, een wezenlijke voorwaarde is voor de wettelijkheid van het
bevel tot aanhouding :
Overwegende dat het arrest gewezen
op 2 october 1958 door het Hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, naar cle vordering van het openbaar ministerie verwijst, welke uitdrukkelijk vermeldt dat de betichte op 23 september 1958 door de onderzoeksrechter
wenl verhoord;
Dat het midclel feitelijke gronclslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 97 van de
Grondwet, 4, in het bijzonder alinea 1, en
1H van de wet van 20 april 1874 op thl
voorlopige hechtenis, doonlat het llestreden arrest, waarbij het bevel tot aanhouding op 2 october verleend door het Hof
van lleroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, wordt bevestig·d, is
geveld geworclen door hetzelfde rechtsprekeml co liege, samengesteld uit dezelfde
magistraten, te weten de heren Schuermans, Rey en Stocquart die ook het bevel
tot aanhouding hebben verleend, op 2 october 1958, tegen verdachte, zodat de llevestiging van het llevel tot aanhoucling is
tussengekomen in omstancligheden die de
betichte hellben beroofd van de waarborgen van toezicht clie hem worden verleencl
door de wetsbepalingen die de rechtspleging tot bevestiging van het bevel tot
aanhoucling beheersen :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling· oplegt clat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, zoals ten cleze, een
bevel van aanhouding heeft verleend, ze
enkel kan beslissen over een later door
de raadkamer gewezen bevestiging van
zulk bevel indien de samenstelling van gezegde kamer van inbeschuldigingstelling
verschillend is;
Dat het middel naar recht fault;
En overwegende clat de sullstantiele of
op straf van nietigheid voorgcschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlcgger tot de kosten.
2.± november 1958. -

26 kamer. -

Voor-

zitte·r, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. De
Bersaques. GeUjlcl1~·iclencle oonol1lsie,
H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste
advocaat-generaal. - Ple·iter, H. Van
Ryn.
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MILITIFJ.

MILI'l'IERECHTSCOLLEGES.
RECH1'SPLEGING. HERKEURINGSRAAD DIE
UITSPRAAK DOET OYER DE GESCHIKTHEID VOOR
DE DIENST NA IN OBSERVATIE STELLING. 0PGEROEPEN EN VERSCHIJNENDE DIENSTPLICHTIGE. -HOREN VAN DE DIENSTPLICHTIGE VERPLICHT.

TV nnneer cle herke·wr-in[J81'aacl ·witspmalc
c7oet O'IJo·;· cle gesoldktlw-ia voo1· ae cUenst
'Vnn een cUenstpUoht·ige 1DCta'rvnn lL'ij cle
-in observat-ie stalling h(td. bevolen en
-wamneer cle cUenstpUchUge opgeroepen
wenl en versoh'ijnt, moot h(i gehoora
wonlen en in ae uelegenheicl gestelcl
aile clooumenten cUe hij nntt-i.IJ aoht voor
te brengen (1). (Dienstplichtwetten ge-

coiirclineerd op 2 september 1957, artikel 44 en 45, paragraaf 3.)
( RCIIREIBE R. )
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 juni 1958 gewezen door
de hcrkeuringsraad van de provincie Antwerpen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 45, paragraaf 3, 43, paragraaf 2, en 44 van de
clienstplichtwetten op 2 september 1957
gecoiirdineerd, doorclat zowel op 6 maart
1958, wanneer aanlegger in een inrichting
van de gezonclheidsclienst van het leg·er,
te weten het militair hospitaal, in observatie wenl gesteld, als op de terechtzitting van 5 juni 1958 wanneer de bestreclen beslissing werd getroffen, aanlegger
tocgelaten werd, noch zijn uitlcg te verschaffen noch stavingstukken over te leggen, noch aanmerkingen tc maken aangaancle besluiten van het door het militair hospitaal opgestellle protocol, dan
wanneer hogergemel<lc welsbepalingen aan
cle herkeuringsraad voorschrijven betrok(1) De oplossing is anders wanneer de dienstplichlige verschenen is v66r de in observatie
stelling en dat de herkeuringsraad, oordelende
dat een nieuwe verschijning onnodig is, de belanghebbende niet doet oproepen (verbr., 1 october 1956, Bnll. en PASIC., 1957, I, 77).
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kenen, zijn advocaat of Zl.Jn gevolmachtigde te horen en hem mogelijk te maken
een memorie of verweerschrift in te dienen :
Overwegende dat, in zover het de op
6 maart 1958 gewezen beslissing betreft,
llet middel niet ontvankelijk is vermits
de voorziening alleen tegen de op 5 juni
1958 gewezen beslissing gericht is;
Overwegende dat nit de llestreden lleslissing blijkt dat aanlegger op de terechtzitting van 5 juni 1958 behoorlijk
opgeroepen werd en vcrscheen;
Dat hieruit volgt dat, krachtens artikel 45, paragraaf 3, van de dienstplichtwetten, de herkeuringsraad gehouden
was, overeenkomstig de artikelen 43 en
44 te handelen;
Overwegende <lat, volgens die laatste
bepaling, toepasselijk in omlerhavig geval wanneer de dienstplichtige opgeroepen werd en dientengevolge verschijnt,
hij, door de raad wordt gehoord en alle
stukken mag overleggen welkc hij dienstig acht; dat de alclus voorgeschreven
rechtsvorm substantieel is;
Overwegende dat ieder vonnis moet
vaststellen dat de substantHHe rechtsvormen wer<len nageleefd en <lat de vormen,
waarvan naleving in de lleslissing niet
vastgesteld is, als niet nageleefd clienen
beschouwd te worden;
Overwegende dat de herkeuringsraad
in onderhavig geval niet vastgesteld
heeft dat aanlegger werd gehoord;
Dat derhalve het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt de llestreden beslissing; beveelt dat van onderhavig arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de herkeuringsraad van de provincie Brabant.
24 november 1958. - 2• kamer. - Vo01'zUter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggever, H. van
Beirs. - Gelijlcluidende conclusie, R. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaa t-generaal.
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VERKEER. ~ BOTSING VAN TWEE YOERTUIGEN. - VEROORDELING VAN DE BES'l'UURDERS,
DE ENE HOOFDENS INBREUK OP DE AR'l'IKELEN 12-1 EN 15, DE ANDERE HOOFDENS EEN INBREUI( OP ARTIKEI, 17 VAN DE WEGCODE VAN
8 APRIL 1954. - VEROOHDELINGEN GESTEUND
OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - 0NTBREKEN

verlceersongeval ve·roo1·zaakt cloo·r de
botsing van twee voe1·tu·igen, ae best·u:U:J'(le·J·s e1·van ·ve1·oorrleelt cle ene wegens ·inbreuk op rle artUcele!t 12-1 en 15,
de wrule·re wegens inbre·uk op a:rUkel 17
van rle Wegcode van 8 np'l"il 1fJ54, wannee·r deze ve·roo')'(lelingen stettnen, enerzi:hls h'ie1'01J flat ae gang va.n ae eer8te
bestu.u.nle1· in te,qenst·ri:icl met het 1'e[/le·m.ent toftS en, ((!/Ule·rz·ijclS hie·rop clat clez·e
,qnng norma.al wns (1).
(DE

WINTER EN VAN HOOF.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 januari 1958 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen;
I. Wat betreft beide voorzieningen in
zover ieder aanlegger zicll tegen de beslissing gewezen over de te zijnen laste ingestelde publieke vordering heeft voorzien :
Over het middel, afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 12, 15 en 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 hondende Algemeen
Reglement op de politie van het wegverkeer, doordat het bestreden vonnis, de
ene weggebruiker veroordeelt wegens inbreuken op de artikelen 12 en 15 van gemeld reglement en de andere weggebruiker veroordeelt wegens inbreuk op artikel 17 van hetzelfde reglement en aldus
beide weggellrnikers verwijt niet normaal
verder gereden te hebben en bijgevolg
zich niet wederkerig de verkeersvoorrang
te hebben gelaten, dan wanneer een van
beide weggebruikers noodzakelijk het
recht had v66r de andere weggellruiker
zijn weg te vervolgen en dat een veroordeling van de ene weggebrniker op grond
van artikel 17 de veroordeling van de andere op grond van de artikelen 12 en 13
niet meer mogelijk maakte :
Overwegende dat, op grond van de feitelijke omstandigheden die hij vaststelt,
de rechter, enerzijds, beslist << dat De
Winter op de aansluiting in << Y-vorm ''
waar hij naar links moest, de voorrang
diende te laten ten voordele van de weggebruiker komende van rechts, dat hij
deze voorrang niet heeft geeerbiedigd en
zich tevens te vlng en te veel naar links
heeft begeven ll om gevolglijk deze beklaagde te veroordelen tot een enkele
straf wegens de door hem begane inbreuken op de artikelen 12 en 15 van het koninklijk besluit van 8 april 1954;

VAN HEDENEN,

Is tegenstrij(Ug ·in zijn bererlener·ing en
schcn(lt (tJ"t-ilcel 97 vwn de G1'0n(ltvet het
vonn·is dat, naar aanlc-i(Ung van een

(1) Raadpl. verbr., 16 april 1956 (An·. Verb>·.,
1956, blz. 674); 4 maart 1957 ('ibid., 1957,
blz. 533); 10 juli 1958 (ibd., 195ll, blz. 890).
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Dat hij, anderzijds, verklaart dat waar
Van Hoof cc het verbrede gedeelte van de
Deso·ninlei met tramsporen moest oversteken"' van links naar rechts ll hij een manCEnvre hecft uitgevoerd en cc clat deze
manoeuvre moet ondergebracht worden
onder artikel 17 van de Wegcode ll en
clientengevolge deze beklaagde veroordeelt
wegens inbrenk op bedoeld artikel 17;
Overweo·ende dat, door De Winter wegens inln~uken op cle artikelen 12 en. ~5
te yeroorclclen, de rechter noodzakehJk
beschonwd heeft dat de gang· van deze
bestuurcler in de mate waarin hij, door
vercler te ~ijden zoals hij het deed, cleze
inbreuken heeft begaan, niet normaal
wns;
Overwegcnde clat, ten ancleren, om Van
Hoof wegens inbreuk op artikel 17 te veroordelen, cle rechter vaststelt, vennits hij
hierdoor beslist dat deze bestuurcler door
de mano:mvre welke hij heeft uitgevoercl
de normale gang· van de andere weggebruiker heeft belet of gehinclerd, clat de
gang van De Winter, op het og~nblik van
de botsing tussen beide voertmgen, nornlaal was;
OvPrwegencle dat clerg·elijke beoorclelingen aangaancle dezelfde feitelijke omslandigheden tengevolge waarvan de vo~r
tuigen in botsing zijn gekomen, onveremgbaar zijn;
Dat derhalve de feitelijke beoorcleling·en
w·narop een van de beslissingen steunt
met de feitelijlre beoordelingen waarop
de andere beslissing gegrond is, tegenstrijdig zijn en dat, bijgevolg, noch de
ene noch de andere van die beoordelingen
als gromlslag van de ene of van cle andere beslissing kunnen geld en;
Waaruit volgt dat het micldel gegrond
is;
IL Over beicle voorzieningen in zover
ieder aanlcgger zich tegen de beslissingen
gewezen over de burgerlijke vorderingen
heeft voorzien :
Overwegencle dat de verbteking van de
beslissingen gewezen over de publieke
vorderingen cle verbreking medesleept
'\'an lle · beslissingen gewezen over de burgerlijke vorcleringen tot herstelling van
de door de misdrijven veroorzaakte
schalle;
Om clie redenen, verbreekt het bestreclen Tonnis; beveelt llat van onderhavig
arrest 1nel<1ing znl gemankt worden op de
kant van clc vernietigcle beslissing; veroorcleelt ieclere partij tot de helft van de
kosten; vei·\Vijst de zaak naar de Correctionele nechtbank te Mechelen, zetelende
in hager beroep.

gcr .Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op hct bestreden
nrrcst, op 17 mei 1958 gewezen door het
Hof van lleroep te Brussel ;
Over het midclel, afgeleicl uit cle sell ending van de artikelen 1 en 44 Yan het
koninklijk besluit vnn 31 mei 1885, 17
en 18 van de wet van 12 maart 1818
en 97 van cle Gronclwet, cloonlat het bestreclen arrest het vonnis bevestigt uitgesproken op 28 januari 1958 door de negencle knmer van de Correctionele Rechtbunk te Anwerpen, waarbij eiser veroorcleeld wercl hoofdens onwettige uitoefening
van een tak der geneeskunc1e, om reden
nit het onderzoek zou gebleken zijn dat
eiser aan zieken genecsmiclclelen voorge:whrcven heeft, dan wannel~l' nit cle interpretatieve wet van 27 maart 1853 blijkt
dat er slechts sprake van onwettige uitoefening cler geneeskunde kan zijn wan"
neer door de betrokkene specifiek genceskunclige claden gestelcl werclen en deze daclen gewoonlijk door hem gestelcl worden :
Overwegende {lat, waar het verklaart
c< clat {lC betichting lastens Vlcugels gelegll, bewezen is gebleven door het onclerzoek v66r het hof geclnan ll, het bestreden
arrest, bij outstentenis van conclusie, op
voldoencle wijze, het bestaan vaststelt van
de bestandclelen van het misclrijf vermits
de telastlegging in de bewoorcliugen van
d<~ wet omschreven is en namelijk bepaalt clat aanlegger als onbevoegd persoon gewoonlijk het beroep van doctor in
geneeskunde uitgeoefenll heeft ;
Overwegencle llnt in het arrest daarenboven nog worclt ouc1erlijncl cc clat nit de
bum1el is komen vast te staan clat betichte
ann zijn clienten voorschriften ter hand
stelde en medicamenten aanraadcle tot
genezlng van hun ziekte ll en venler ool;:
<c clat nit het onclerzoek is gebleken clat

2± november 1938. - 2e kamer. - Voorzitter, H. de Clippele, ranllsheer waarnemend voorzitter. - Verslagge·&er, H. van
Beirs. - Gelijkluiclencle conclusie, R. Ro-

blz. 765).
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GENEESKUNDE. -

UrTOEFENmn. -

BE-

mnP.

H et feit aan de ziel"en voo·rscll'l'iften ter
hand te stellen en mecllcamenten aan
te raclen be/wort cle geneeslwncle (1).
(VLEUGELS.)
ARREST.

(1) Verbr., 13 mei 1957 (A1·r. Yerbr., 1957,
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betichte ZlJn onwettige praktijk op zeer
onrmngrijke wijzc uitoefemlc en geregelll
zeer ved bezoel;:en ontving ll ;
Dat, bij een soevercine beoordeling yan
de feiten, de rechter alllus nangenomen
lweft clat aanlegger op yoortdurcnde wijze
in betrekking kwam met vcrscheic1ene personen cUe zich tot hem riclltten om bij
hem hulp te bekomcn voor de genezing
van hun ziekte en dat hij hen ontving
en hen, met het oog op die genezing,
voorschriften ter hand stelc1e en medicnmenten aanraac1de in verband met hun
gezonc1heic1stoestanc1 waarvan hij kennis
llfilll;

Overwegende, clerhalve, dat nit het bestreden arrest duiclelijk blijkt dat door
aanlegger gekarakteriseerde geneeskunclige daden werden gesteld en dat hij
die daclen op gewoonlijke wijze voortdurencl herhaald heeft;
Dat hct milldel clus feitelijke grondslag
mist·
En' overwegencle dat de snbstrmtiele of
op straf van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; vci·oordeelt aanlegger tot cle kosten.

tc 'Venuulercn, er zich toe betJCtalt (loor
interpretatie 'Vnn rle clagvaanling cle
rlat·um vnn !lit misdri}f te venluhleli:iken en rlat In feite vaststelt rlat het
rtemis nan nwnwkewrighehl van rle dayvannling, voor wat bet1·ej't cleze rlagvnanling, de beklaaycle niet in clwaUng
heej't lcu.nnen Mengen.
2° Oprlat cle termijn, bi:i het verstri;ilcen
waarvan de 'V1'ijwillige onthon(Un,q rle
termijnen Hln de nitlcerinu tot mule'l'hou!l te lcwi:iten tot wanbeckijf is opgeTicht, een cuuwnnr1 neemt, 'is het n·iet
vereist rlClt cle schu.lclenctar 'in mora gestelcl wo·rrlt >. het volstactt rlnt rle 1'echterlij7ce beslissing cUe henb veroo1·deelt tot
het betCllen VCln het onrle,rhou,rlsuekl n·iet
meeT VCltbaar 'is V001' horwr beTOetJ uf
voo1· ve·rzet (1). (Strafwetboek, artikel 391b,is; wet van 17 januari 1939,
art. 1.)
3° Le[lt nan (le beklrtn{lcle niet het bew(is
OZJ van het bestaan van een [I'I'01Hl van
rechtvnnrclirtiu[J doo1· cleze nan.gevoenl, '
de besUssing cUe we·ige1·t rleze g1·oncl te
wee'l.·hou(len om '!'eclen dnt de awnvoering
ieder element mist rlat zou. toelaten aan
h([a·r rJeloofwctanle te hechten (2).

24 november 1958. - 2" kamer. - Voo1'zitter, H. de Clippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever, H, van
Beirs. - Gelijkl,nidende conclnsie, R. Ro-

(ZALCMAN, '1'. ADRIAENSEN.)

ger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
I. In zover de voorziening tegen de beslissing over de publieke vordering is gericht :
Over de eerste twee middelen, het eerste, afgcleic1 nit de schencling van de artikelen 97 van de Grondwet, 66, 68, 182 en
183 van het vVetboek Yan strafvordering,
61, 3°, van het Wetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 1134, 1319, 1320 en 1341
van het Burgerlijk Wetboek en van de
rechten van de ven1ediging; doordat, na te
hebben beslist, in strijd met de conclusies
van aanlegger, dat de rechtspleging naar
bellm·en werd ingeleid en vervolgd, dit
niettegenstaande in de rechtstreekse dagvaarcling de datum van de ten laste gelegde feiten niet werd opgegeven en aanlegger dus niet wist voor welke periode hij
zich moest verclecligen, het bestreden arrest, om aanlegger wegens inbreuk op artikel 391bis van het Wetboek van straf-
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1° RJDCHTEN VAN DE VERDEDIGING.
S'l'RAl'ZAKEN. ARREST YAN VEROORDELING DAT DE DATUM VAN HET MISDRIJF PRECISEEll'l', ~ DEKLAAGDE DIE NIE'l' IN D\VALING
:\VERD GEBRAOHT DOOR RET GEBREK AAN

NAU~\V

KEURIGHEID VAN DE DAGYAARDING. ~ GEEN
SOHENDING. VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDI-

GING.

2° VERLATING VAN FAMILIE.- Vn:nEISTEN TOT .HET BESTAAN VAN IlET MISDRIJF.
Rn:CHTERLIJKE BESLISSING DIE NIET MEER
VATBAAR IS VOOR HOGER BEROEP OF VOOR VERZET. IN MORAS'l'ELLING NIET VEREIS'l'.

3° BEWI.JS, -

S'l'RAFZAKEN. BEKLAAGDE
DIE EEN GROND VAN RECHTYAARDIGING INROEPT. BESI,ISSING DIE VASTSTELT DAT
DEZE AANVOERING IEDER ELEMENT MIST DAT
ZOU TOELATEN GELOOFWAARDE AAN HAAR TE
HECHTEN. BESLISSING DIE AAN DE BEkLAAGDE GEEN BE\VI.JS OPLEGT.

1 o Schenrlt de reohten van rle venlecliging
nict het nrrest van ve·roonlez.ing dnt,
zonrler clc qnalificePiiW van het mi.sckijf

ARHEST.

(1) Verbr., 30 april 1951 (A1'1'. Yerbr., 1951,
blz. 502).
(2) Verbr., 19 januari 1953 (Arr. Yerb1·.,
1953, blz. 327) en de noot 3; verge!. verbr.,
11 juni 1956 (ibid., 1956, blz. 851).

-262recht te veroordelen, de telastlegging,
zonder aanlegger daarvan vooraf te hebben verwittigd, door opgave van bedoelde
datum volledigt; dan wanneer het bestreden arrest zodoende heeft geschonden :
1 o de wets bepalingen betreffende de betekening en het opstellen van de dagvaardingen; 2° de bewijskracht van de rechtstreekse dagvaarding; 3° het tussen partijen ontstane gerechtelijk contract en
4° de rechten van de verdediging : het
tweede, afgeleid uit de schending van de
artikelen 9, 104 en 107 van de Gronclwet,
70 en volgende van de wet van 18 juni
1869 op de rechterlijke inrichting, 174,
199, 200 tot en met 202, van het Wetboek
van strafvordering, 443 van het Wetboek
van lmrgerlijke rechtsvordering; doordat, als gevolg aan de in het eerste middel aangeklaagde wijziging van de dagvaarding, het bestreden arrest aanlegger
van de eerste aanleg heeft beroofd :
Overwegende dat, naar luid van de
rechtstreekse dagvaarcling van 5 april
1957, aanlegger bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 15 maart 1950
tot uitkering van onclerhoudsgeld aan
zijn gewezen echtgenote werd veroordeeld
en dat hij << sedert voormelde datum van
15 maart 1950 ll systematisch nagelaten
heeft clit omlerhoudsgeld te betalen;
Overwegende dat antwoordend op de
conclusies van aanlegger waarbij de ten
laste gelegde feiten niet bepaaldelijk door
de dagvaarding in de tijd zijn omschreven
geworden, het arrest nader bepaalt, aan
de ene zijde, dat, overeenkomstig de beslissing van de eerste rechter, de feiten
van de telastlegging niet verder reiken
dan 12 juni 1956, datum waarop de ontbieding voor de vrederechter doorging,
en, aan de andere zijde, dat de nuttige
in aanmerking te nemen tijdspanne noodzakelijkerwijze terugloopt tot bij de aanvang van de laatste drie jaar welke die
ontbieding zijn voorafgegaan, overeenkomstig de strafrechtelijke verjaring die
a an het misdrijf verbonclen is ;
Dat het arrest erop wijst dat de aldus
nader omschreven telastlegging aan aanlegger niet is ontgaan in cle aanpassing
van zijn verweer;
Overwegende dat het arrest derhal ve
geen van de in de middelen bedoelde
wetsbepalingen en rechten heeft geschonden;
Dat beide middelen feitelijke grondslag
missen;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van cle artikelen 39lb,is van het
Wetboek van strafrecht, 1139, 1153 en 1247
van het Burgerlijk Wetboek; doordat,
om aanlegger wegens inbreuk op artikel 391bis van het Wetboek van strafrecht te veroorclelen, het bestreden arrest
beslist dat geen voorafgaandelijke inmo-

rastelling van de schuldenaar van een
uitkering tot onderhoud door de wet vereist wonlt; dan wanneer gemelcl artikel 391b'is slechts de strafrechtelijke sanetie van een burgerlijke verplichting is, cle
tekst zelf van <lie bepaling cluidelijk voorziet dat, om strafbaar te zijn, de schulclenaar « in gebreke ll moet zijn gebleven de
termijnen van de uitkering tot onderhoud
te kwijten, een schuldenaar slechts kan
in mora gesteld worden op de wijzen bepaald bij artikel 1139 van het Burgerlijk
vVetboek en een inmorastelling des te
meer geboclen is daar, overeenkomstig artikel 1247 van gemeld wetboek, de betaling van onderhouclsgelcl, zoals van elke
andere sclmlcl, aan de woonplaats van
de schulclenaar moet worden gedaan; en
dan wanneer zelfs niet bewezen is dat het
vonnis van 15 maart 1950, houdende veroorcleling van aanlegger tot uitkering
van onclerhoucl, hem ooit met bevel tot betaling zou zijn betekend geweest :
Overwegende dat, volgens een niet-bestreden vaststelling van het arrest, aanlegger veroorcleeld werd door een gerechtelijke uitspraak waartegen geen beroep
of verzet meer openstaat, namelijk door
een vonnis op 15 maart 1950 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gewezen, om a an verweerster een ui tkering tot onderhoud te betalen;
Dat daaruit volgt clat bedoeld vonnis in
kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegencle clat de termijn van twee
maanden, na het verstrijken waarvan de
schuldenaar, die vrijwillig in gebreke
blijft de termijnen van een uitkering tot
onderhoud te kwijten, het bij artikel 391b,is van het Wetboek van strafrecht beteugeld misdrijf begaat, aanvang
neemt op het ogenblik waarop de gerechtelijke uitspraak niet meer voor hoger
beroep of voor verzet vatbaar is;
Dat, derhalve, het middel naar recht
faalt;
Over het vierde en het vijfde middel
samen, afgeleid uit de schending respectievelijk van de artikelen 7, 9 en 97 van
de Grondwet, 2 van het Wetboek van
strafrecnt, 128, 159, 189, 191, 212, 229, 246,
360, 363 en 367 van het vVetboek van
strafvorclering, 1315, 1316, 1341, 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek, en van
dezelfde artikelen en bovendien van de
artikelen 1282 en volgende, 1325, 1354 en
volgende, 1715 en 1716 van het Burgerlijk
vVetboek; doordat, om aanlegger wegell,s
inbreuk op artikel 391b,is van het Wetboek
van strafrecht te veroordelen, het bestreden arrest de aanvoering van aanlegger
verwerpt volgens welke deze « zich beroept op de lang verstreken tijclspanne
over dewelke alle aanspraak op het toegewezen onderhouclsgeld vanwege de aanklaagster is achterwege gebleven, om er-
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nit af te leiden dat eraan verzaakt is geworden ofwel op tussengekomen dading
voor vervnllen moet worden aangezien ll,
om reden, nan de ene zijde, dat annlegger
niet is misleid geworden door het uitblijven van dwanguitvoerende annsprnken en
de twijfel die hij nit deze afwezigheid
wil lletrekken niet ten genoege gevestigd
stant, en, aan de andere zijde, dat zo het
hewijs omtrent het hestaan van enige
overeenkomst nit de uitvoering· ervan kan
nnnr voren treden, het verval van een
overeenkomst slechts op afdoende granden kan worden aanvaard; dan wanneer,
vierde middel, het aanlegger niet hehoort
de door hem opgeworpen twijfel ten genoege te vestigen, doch de vervolgende
partijen, op wie de volle<lige llewijslast
rust, elke twijfel uit te sluiten; dan
wanneer, vijf<le middel, de principes van
het Burgerlijk Wethoek algemeen zijn en
geen onderscheidmaken tussen de hewijsmi<ldelen die toelaten het llestaan te hewijzen, aan de ene kant, van een overeenkomst die onafhankelijk is van een
vroegere overeenkomst, en, ann de andere
kant, van een overeenkomst die een vroeger hestaande overeenkomst zou doen
vervallen of te niet doen; en dan wanneer ook de verzaking nan een overeenkomst door alle gewone llewijsmicldelen
kan hewezen worden, onder meer door de
hekentenis van de partijen aan de verzaking of door de aan de verzaking gegeven
uitvoering :
Overwegende dat, zo het arrest verklaart <lat de door aanlegger aangevoerde
twijfel niet ten genoege gevestigd staat,
het zodoende niet he<loelt dat aanlegger
in gehreke is gehleven die twijfel te hewijzen, doch wel dat uit het onderzoek
van de zaak is gehleken, namelijk uit de
vaststelling dat de onderhandelingen tussen partijen tot geen vergelijk hehhen gelei<l en dat aanlegger door het uitblijven
van dwanguitvoerende maatregelen niet
is misleid geworden, dat geen elementen
voorhanden zijn die toelaten enig geloof
ann de llewering van annlegger te hechten;
Dat, daar het steunt op een verkeertle
interpretatie van het arrest, het vierde
middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, verre van het door
het vijfde middel aangeklaagd onderscheid te maken en verre van te heslissen
dat het niet toegelaten is te hewijzen dat
verweerster afstand zou hehhen gedaan
van het voordeel van het vonnis dat haar
een onderhoudsgeld toekent, het arrest
integendeel nagaat of de door aanlegger
ingeroepen datling met de ermede gepaard gaande verzaking is tot stand gekomen, doch dat het tot het hesluit komt
dat het hewijs dnarvan niet werd gellracht;

Dat het vijfde middel feitelijke grandslag mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de suhstantiele of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de veroordeling overeenkomstig de wet is;
II. In zover de voorziening tegen <le heslissing over de llurgerlijke vordering is
gericht :
Overwegende dat aanlegger geen hijzonder middel voorstelt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegg·er tot de kosten.
24 novemher 1958. - 28 kamer. - Voorzitte1·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slagr;eve1·, H. Belpaire. - Gelijklu:i(lende oonol·u.s-ie, H. Ro-

ger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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24 november 1958

VERKEER. ~ WEGCODE VAN 8 APRIL 1954.
~ KRUISEN EN INHALEN VAN EEN S'l'ILSTAAND
SPOORVOERTUIG. - BESTUURDER DIJG DEZE
MAN<EUVRE UITVOER'l' MET EEN SNELHEID DIE
HEM NIE'l' 'l'OELAAT VOOR EEN VOETGANGER DIE
VERSOHIJNT VOOR HET SPOORVOERTUIG 'l'OT
S'l'ILSTAND TE KOMEN. - MISDRIJF.
O·vertreerlt ({!l't-ilcel 24-1 van de Wegoorle
van 8 a.zwi/. 1954 (le best·un'/'(le·r rUe langsheen een spoorvoertuig dat stUst(utt om
rle re·izigers te laten ·in- of u:itstappen
1·ijdt rnet een snelheid (lie hem niet toelaat vlng tot stUstnml te lcomen v6r!r
een voetganger (Ue v66r het StJoo·rvoert·wig versohijnt (1).

(LE UOY.)
ARRES'l'.
RET HOF; - Gelet op het hestreden
arrest, op 24 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwethoek, 24-1,
48-5, van het koninklijk besluit van
8 april 1954 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer,
doordat, terwijl eiser in zijn op rechtmatige wijze voor !let hof van lleroep
genomen conclusies hall geargumenteertl :
« Aangezien inclerdaad niet wcrd bewezen
dat de heticllte Le Roy zijn voertuig zou
(1) Raadpl. verbr., 20 mei en 8 juli 1957
(A.rr. T'erbr., 1957, blz. 792 en 9,1-9).
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hebben bestuurd met een snelheid die groter was dan de « geringe snelheid )) die
hem was opg·elegd krachtens artikel 24-1
van de Wegcode van 8 april 1954; aangezien daarenboven, zelfs ingevalmoest aangenomen worden dat de betichte Le Roy
zou gereden hebben met een hogere snelheid dan deze die voorgeschreven is door
becloeld artikel 24-1, clan nog zou moeten
worden beslist dat geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze snelheid en het
ongeval zelf, vermits bewezen is clat Lullovicus Huygh voor het tramrijtuig is
cloorgegaan - al lopencl volgens cle getuige Van Rompay - en in elk geval zoncler enige aandacht te schenken aan het
eventueel en voorzienbaar opdagen van
een voertuig dat de tram langs de linkerzijde voorbijreed; clat Ludovicus Huygh
zich in clergelijke omstandigheden blootstelde aan een aanrijding door gelijk welk
voertuig clat de tram langs de linkerzijde
zou voorbijsteken zelfs inclien cUt voertuig
zou hebbcn gereclen aan een snelheid die
nog geringer was clan deze welke de betichte Le Roy heeft ontwikkelcl )) ; het hof
van beroep zijn beslissing heeft laten
stennen op de beweegreden dat de geringe
snelheid, door artikel 24-1 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 bepaald, deze
is die aan de llestuurder de mogelijkheid
laat zijn voertuig tot stilstand te brengen
voor een voetganger die van voor het
tramrijtuig opdaagt; dan wanneer, eerste
ondercleel, artikel 24-1 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 aileen bepalende
dat << wanneer een spoorvoertuig stilstaat
om de reizigers te laten in- of nitstappen,
onverschillig of het sl)oor al dan niet in
cle rijbaan ligt, mag de bestuurder slech ts
met geringe snelheid, hetzij links, hetzij
rechts, langs het spoorvoertnig rijden ll,
de rechter over de groncl, door alclns zijn
beslissing te moti veren, aan de be paling
van genoemd artikel heeft toegevoegd, de
wetgever heeft niet verduidelijkt wat hij
bedoeldc door « gcringe snelheid >> en de
aldus opgelegde ver.plichting mag dus
geenszins worden geinterpreteerc1 als
noodzakelijkerwijze zijnde de verplichting
stil te honden voor een uit het tramrijtuig
stappend voetganger, zonder dat zou worden rekening gehouden met de mogelijkheid van een andere ontwijkingsmanceuvre
en met de wijze op dewelke de hindernis
opdaagt die de voetganger is ; tweede onderdeel, door te beslissen dat eiser moest
voorzien clat ecn voetganger voor het
tramrijtuig kon opdagen en wel zonder te
onderzoeken of !Jedoellle voetganger zich
niet op de rijbaan bevond in overtreding
met artikel 48-5 van het lwninklijk besluit
van 8 april 1954, heeft de rcchter over de
grond dcze laatste wetsbepaling geschondcn, vermits de aanwezigheicl van een
voetganger op de rijbaan in overtreding
met artikel 48-5 van !let koninklijk besluit

van 8 april 195cli voor een bestuurcler niet
een voorzienbare hinclernis kan vormen ;
dercle onderdeel, de bestreden beweegTedenen van het arrest zijn op zijn n1inst
dubhelzinnig en vormen niet een voldoende antwoord op de besluiten van eiser,
daar zij niet toelaten na te gaan of het
hof van beroep het al dan niet heeft aangezien als moest de· hinclernis gevormd
door de voor het tramrijtuig opdagende
voetganger door de bestuurder die !let
tramrijtuig voorbijrijdt met de door artikel 2!-1 opgelegde geringe snelheid kunnen worden vermeden, welke ook de omstandigheden waren in dewelke deze hindernis voorkwam, hetgeen alle draagkracht en betekenis zou ontnemen aan de
door artikel 24-1 verleende toelating om
langs het spoorvoertuig te rijden :
Over de drie onderc1elen samen :
Overwegende dat gelet op artikel 26-1,
van het koninklijk besluit van 8 april 1954
dat bepaalt hoe in het algemeen elke bestuurder zijn snelheid moet regelen, de
rechter wettelijk heeft kunnen aannemen
dat, wanneer artikel 24-1, van dit zelfde
koninklijk besluit de bestuurder van een
voertuig slechts met geringe snelheid (( ... qu'a allure recluite ... )), luidens de
Franse tekst- toelaat te rijclen langs een
spoorvoertuig dat stilstaat om de reizigers
te laten in- of uitstappen, eruit volgt dat,
in die omstanc1ighec1en, het opclagen op de
rijbaan van een voetganger <lie uit het
spoorvoertuig afgestapt is, als een normale hindernis die kan voorzien worden
client beschouwd te worden;
Overwegencle clat, enerzijcls, het bestreclen arrest in feite bepaalt dat aanlegger
die, vooraleer het stilstaande spoorvoertuig in te halen, zijn vrachtwagen bestuurcle met een snelheid van minstens
40 kilometers in het uur, die snelheill niet
verminderde, toen hij dit spoorvoertuig
links voorbij stak zodat zij <( hem niet toeliet zijn voertuig met de vereiste snelheid
tot stilstand te brengen, bij het verscllijnen van het slachtoffer v66r zijn wagen )) ;
Dat, anderzijds, de reehter ook erop
wijst <( dat inderdaad niet bewezen is, zoals verdaehte het beweert, dat de burgerlijke partij (het slachtoffer) de baan zou
overgestoken hebben, al lopende >> en « clat
zij redelijk niet kon vermoeden dat verdaehte de tram links zou inhalen, in overtreding met de sellikkingen van artikel 24-1, van het koninklijk llesluit van
8 april 1954));
Overwegemle dat hct bestaan van een
oorzakelijk verlland tussen cle font en dit
ongeval tot de soevereine beoordeling van
de reehter llelwort;
Overweg·encle clat de rechter niet gehoudcn is <( antwoord te geven op beschouwingen die feitelijke omstamligheden lle-

-265treffen welke zijn vaststellingen als
vreemd aan de zaak do en blijken;
Waaruit volgt dat geen onderdeel van
het middel kan ingevvilligd worden;
En overwegende dat de substantiele of
op straf van nietigheid voorgescllreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
24 november 1958. - 2e kamer. - Voo1"zitte1·, H. de Olippele, raadsheer waarnemend voorzitter. - V erslaggeve·r, H. van
Beirs. - Gelijkl-!ddende conclttsie, H. Roger Janssens de Bisthoven, eerste advocaat-generaal.
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dat de voorziening, welke niet ingesteld
is geworclen binnen de door artikel 14 van
de wet van 6 september 1895, vervangen
door artikel 1 van de wet van 23 juli
195i:l, op straffe van verval voorziene termijn van negentig vrije dagen, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
25 november 1958. - 2° kamer. - Voo1·zitter, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Yerslaggever, H. Delahaye.
GeUflcltticlencle
conclu.s·ie,
H. F. Dumon, aclvocaat-generaal. - Ple-iters, HH. Sneyers (van de Balie van Hasselt) en Van Leynseele.

25 november 1953

VOORZIENING IN VERDREKING. ZAKEN VAN RECHTS'l'REEKSE BELASTINGEN. AANZEGGING VAN HE1' BESTREDEN ARREST DOOR
I)E GRIFFIE VAN HET HOF VAN BEROEP,- AAN-

ZEGGING VERWEZENLIJK'l' DOOR DE AANBIEDING
VAN DE TER POST AANGETEKENDE BRIEF 'J'ER
WOONPLAATS VAN DE PARTIJ.
De annzegrring van het nrrest vnn het
hot vnn be·roep, voo·rzien doo·r a1·Ukel 14 vwn de wet vwn 6 setJtember
1895, zonls clit ve1'vangen wenl doo·r artikel 1 van de wet vnn 23 .i·nli 1953,
wonlt venver!!enUjlct cloo1' cle nnnbiecUn[J
van cle te1' post nnngetekencle b1"·ief ter
1.voonplnctts van de pa1·tij awn clewelke
aanzegging moet gesch'ieclen (1).

(CONARD-STRAUWEN, T. BELGISCHE STAAT,
l\IINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES'r.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 1 februari 1958 gewezen {loor
het Hof van beroep te Luik ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheitl afgeleicl nit artikel 1 van de wet
van 23 juli 1953 :
Overwegende clat het verzoekschrift tot
verbreking tegen het arrest, op 1 februari
1958 gewezen door het Hof van beroep
te Luik gewezen en waarvan de partijen
bij een ter post aangetekende brief van
8 februari 1958, aangeboden ter woonplaats van aanlegger op 10 februari 1958,
kennis werd gegevcn, eerst op 17 mei 1958
ter griJffie van gezegcl hof werd afgegeven;
(1) Verbr., 12 maart 1957 (Bttll. en PAsrc.,
1957, I, 836).
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25 november 1958

INKOMSTENDELASTINGEN. - RAliHNG
VAN DE BELAS1'BARE GRONDSLAG. - VRAGEN
EN YERIFICATIES VAN DE ADMINISTRA'l'IE BEDOELD BIJ ARTlKEL 55 VAN DE SAMENGESCHAKELDE WET'l'EN. - DEKOMEN INLICII'l'INGEN
DIE :HOGEN AANGEWEND WORDEN MET HET OOG
OP HE'f VES'l'IGEN VAN AANSLAGEN '!'EN LAR'l'E

VAN DERDEN.
De inUchUngen die de ctdmin·istmtie belcomt b'ij een belnstingpUchUge en cl·ie
lc·u.nnen bet1·eJck·ing hebben tot nl cle
verr·ichtingen toan1·aan cleze laatste heett
cleelgenomen, mogen oolc 'ingemepen worclen met het oog op het vest·igen van aanslagen ten laste van denlen. (Samenge-

schakelcle wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 57ter.)
(CONARD, 1'. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.
HET HOE'; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1958 . gewezen door
l!et Hof van beroep te Lmk ;
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schencling van cle artikelen 55, paragraaf 1, lid 4, van de samengeschakelde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 9 der wet van 6 september 1895,
zeals vervangen bij artikel 1 der wet
van 23 juli 1953, cloordat het bestreden
arrest verklaart dat de betwiste aanslagen niet nietig zouclen zijn, omclat de aclministratie thans nog afschriften van
vergelijkingsfiches bij de b~mc1el voegt,
hetgeen de controle van het hof van beroep toelaat, derwijze c1at de rechten van
de betrokkene belastingplichtige volkomen
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gevrijwaard zijn, wanneer : a) artikel 55,
paragTaaf 1, lid 4, der samengcschakelde
wetten bepaalt dat cle aclministratie, wanneer zij meent llet aangegeYen inkomstencijfer te moeten wijzigen, vooraleer de
aanslag tc vestigen, aan de belastingpliclltige llet cijfer moet Iaten kennen clat
zij voornemens is in de plaat~ van {lat
cler aangifte te stellen, met aancluicling
der moticyen, clie naar !war mening cleze
wijziging wettigen; b) en artikel () cler
wet van (i september 1895 claarenboven
aan de directeur der clirecte belastingen
oplcgt, onmiclclelijk na de notificatie van
een beroep, ecn eensluidend verklaarcle
uitgifte van cle bcstredcn beslissing, alsmecle stuldwn met betrekking tot de betwisting, ter gritf!:ie van llct hof van bcroep m~er te leggcn :
Overwegencle clat het arrest, afgezien
van het gecritiseenl motief, vaststelt dat
de bewering van aanleg·g;er bctre:ffencle de
afwezigheid van vergelijkingsfiches, een
louterc veronclerstclling van aanlcgger is,
welke door niets is bewezen doch integendeel door zijn reclamatie zelf tegengesproken worclt ;
Dat het eerste mi-clclel derhalve opkomt,
tegen een overboclige reclen en, bij gemis
a an belang, niet ontvankelijk is;
Over het tweecle miclllel, afgeleicl nit de
scllending van artikel 28 der samengeschake1de wetten betre:ffencle de inkomstenbelastingen, cloonlat het bestreclen arrest
verklaart dat geen enkel wijzigingsbericht
naar de elementen der zo beweenle te
laat bekomen vergelijkingsfiches was opgestelcl, maar dat cle door de takserende
ambtenaar weerhouclen winst van 35 t. h.
in de wijzigingsberichten steunen op clrie
vergelijkingspunten, clie op 1 december,
datum van llet opstellen cler wijzigingsberichten in zijn bezit waren, zonder dat in
het bestreclen arrest onclerzocht wercl of de
vergelijkingspunten, die reeds op 1 december in het bezit van de aclministratie
warcn, wcl degelijk soortgelijl;:e belastingplichtigen betroffen, wanneer artikel 28
der vcrmelde wetten toelaat de winstcn
voor elke belastingpliclltige te bepalen,
rekening houclencle met de normalc winsten of baten van soortgelijke belastingplichtigen :
Overwegencle dat het midclel uitslnitencl
de schencling inroept van artikel 28 der
samengeschakelde wetten betre:ffencle cle
inkomstenbelastingen;
Overwegende dat het arrest releveert
dat ae toegepaste winstmarge deze is die
spruit uit de winstberekening geclnan bij
cen klcinhandelaar in tupijten, die, zoals
aanlegg·er, zijn handel drijft met een
werkkracht, een auto bezit voor zijn handel en een benaclerend aankoopcijfer
aangecft;

Da t het midclel feitelijke grondslag
mist;
Over het clerde micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 57bis en 63
der smnengeschakelde wetten betre:ffencle
de inkomstenbelastingen, cloorclat het
bestrellen arrest verklanrt, dat artikel 5Tb-is, verre van aan de ambtenaarzetter het recllt te ontzeggen inlichtingen
in te winnen bij cle schullleisers of de
schulclenaars, llierin begrepen cle leveranciers van de betrokkcn belastingpliclltige,
integendeel de takserende ambteuaar
machtigt te hanclelen zoals deze is opgetreclen; wannecr nit de samcnlezing cler
artikelen 5Tbis en 63 van voormelcle wetten duiclelijk bli,ikt dat de ambtenaarzetter, met hct oog op het Ycl:ltigen van
een aanslng, niet het recht heeft, voorafgaamlelijk aan de taxatie, zekerc inlichting·en betre:ffencle de leveranciers van
de belastingen in te winnen, aangezien de
inlichtingen, clie door de nmbtcnaar-zctter
rechtmatig mogen ingewonnen worden, limitatief opgesomcl worden in artikel 57bis,
terwijl anderzijcls de recllten van de inspectieclienstcn, opgcsomcl in artikel ()3
van llezelfde wetten, veel verc1er reiken :
Overwegencle dat het arrest de bewering
van aanlegger verwerpt volgens clewelke
(]e controleur, om de annslagcn te zijncn
laste te vestigen, onwettelijk inlichtingen
hacl aangewcnd die hem meclegec1eeld werclen door ecn zijner collega's en clie door
deze laatste ingewonncn werclen bij het
nazien van de fiscale toestand ''an de genaamcle Gllarekoz met wie aanlegger han-.
del dreef;
Overwegenclc clat artikel 57ter cler Ramengescllake]{lc wetten uitclrukkelijk bepaalt : << cle bij artikel 55 bedoclcle vragen
en verificaties mogen slaan op al de
vcrrichtingen waaraan de belastingplichtige lleeft cleelgenomen, en de alclus ingewonncn inlichtingen kunnen eveneens ingeroepen worden met hct oog op de
taxa tie van derclen ll ;
vV narnit volgt tlat het clispositief van
llet arrest wcttelijk gerechtvanrcligcl is en
dn t het miclcle1 niet kan aangenomen worden;
Om die reclencn, verwerpt de voorziening; yeroorcleelt aanlegger tot de kosten.
25 november 1958. - 2" kamer. - Y oorzi.tte·r, H. de Olippele, raadsheer waarnemencl voorzitter. - Ye·rsln.IJ.rJc·ver, H. De-

lahaye.
Gclii/Glwiclcucle
conclu.s.fe,
H. F. Dnmon, aclvocaat-generaal. - Ple·iters, HH. Sneyers (van de Balie van Hasselt) en Van Leynseele.

267l"

KAMER.-

27 november 1958

~ PARTIJEN
DIE ER ZICH TOE BEPERREN VOORLOJ'IG HUN
WEDERZIJDSE VERJJINTENISSEN TE VERMEERDEREN OF TE VEHMINDEREN. GEEN SCHULDVERNIEU\VING rl'ENZI.J IN GEV AL VAN VAST-

1° SOHULDVERNIEUWING.

STAAND VOORNE:MEN.

2° ARBEIDSONGEVAL. 0PEENVOLGENDE ONGEVALLEN. -

BASISLOON. rr'-VEEDE ON-

GEV AL DAT PLAA'l'S GRIJPT GEDURENDE RET
'l'IJDPERK \'AN GEDEELTELI.JKE WERRONBEKWAAMHEID VOLGEND OP HE'!' EERSTE, TWEEDE ONGEVAL DAT PLAATS GRIJPT GEDURENDE DE UITVOERING YAN DEZELFDE ARBE!DSOYEREENKOMST, BEREKENING VAN HET BASISLOON.

1 o 11 et volstaftt n'iet, OZHlat sch·nlflhern·ie·nw·i'II[J ZO'II- ontstaan, ilat fle parUjen
overeenkmnen hu.n weilerzi..iflse ve·rl!'inten·issen ·in hnn hoeveelhehl of 'in h'/l.n
volmne voorlopig te vermeenleren oj' te
verminderen; het is flaarenboven verei.st dnt het voornemen te nove1·en 1Jaststa.at bi.i beifle ]Htrti,ien.
2o TVunneer, ged'l!'remle het t'ijdperlc van
gedeeltelijke ·we1·1conbelcwaamheifl dnt
volgt op een arbeirlsonyeval, een arbeifler het slachtojjer ·worrlt van een
tweefle onyeval terw'ijl hi:i een werk
verTichtte wawrvoo1· hmn een layer loon
betaalfl we·rfl, zonfler flat nochtans fle
arbe·iilso·vereenlwmst In nitvoeriny op
het oyenblik van het eerste ongeval vervnngen We'}'(l door een amflere o·vereenlwmst, ·moeten fle ve·rgoctMngen ver.
BchnlrUpd voo·r het tweede onge·val
vnstgestelrl wonlen op gron fl vwn flC
we1·1ceUjke lonen, ile voonlelen en ver[!oerZinpen wegens U:iflel1:ilce gefleelteUjlce ~verlconbel<nvaamheifl toegelcenil
volgens yezegfle overeenlcomst peil·zwe'/Ule
het jaar rlat aan het tweefle ongeval
voornfgin g.
(((CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS DE OIIARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE ll, T. CASTELLANI.)
ARREST,

RET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 juni 1956 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi;
Over het tweede mitldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 1, 2 en 6, inzonderheid 6, eerste en tweede lid, van de
wetten op de vergoeding van de schaue
voortspruitende nit arbeidsongevallen, samengeordend, gewijzigd en aangevuld
door het koninklijk besluit van 28 september 1931, de besluitwet van 9 juni 1945,

de wet van 10 juli 1951 en de wet van
16 maart 1954, 1101, 1107, 1108, 1134, 1135,
1234, 1271, inzonderheid 1271, 1 o, 1272 en
1273 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 7,
11, 16 en 281Jis van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd en aangevuld door de wet van
4 maart 1954, en · 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis voor recht
zegt dat de vergoedingen, versclmldigd
tot herstel van het arbeidsongeval dat
verweerder op 17 september 1954 getroffen
heeft, dienen te worden berekend op het
bedrag <( van de werkelijke lonen, de
Yoordelen en vergoedingen wegens tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
clie hem tussen 17 september 1953 en
16 september 1954 als aderwerker toegekend zijn ll, en doordat het in dier voege
beslist in weerwil van de omstandigheid
dat verweerder, die op 8 september 1954
door een eerste ongeval getroffen werd,
sinds 11 september 1954 gebruikt werd
voor een passend werk aan de oppervlakte dat verschilde van en anders bezoldigd was dan datgene van een aderwerker, ontkennend dat een tweede arbeidsm;ereenkomst vanaf deze datum in
de plaats gesteld werd van het contract
dat ten dage van het ongeval van kracht
was, om de niet dienende redenen dat verweerder louter momenteel en bij wijze
van overgangsmaatregel een lichter werk
zou zijn gegeven en dat hij kort nadien
zijn werk aan de ader zou hervatten,
dan wanneer de door aanlegster aangevoerde omstandigheden der zaak, die het
bestreden vonnis erkent of althans niet
betwist, impliceren dat een hernieuwing
van de arbeidsovereenkomst, door wijziging van de arbeidsomstandigheden en
het loon, plaats gehad heeft op 11 september 195J of dat althans op deze datum een
arbeidsoverecnkomst, verschillend van de
oYereenkomst waarvan de uitvoering ten
gevolge van het eerste ongeval geschorst
was, een aanvang genomen heeft met clit
gevolg, in beide onderstellingen, dat het
loon hetwelk tot grondslag moet dienen
voor hct vaststellen van de vergoedingen,
die verschulcligd zijn tot berstel van het
op 17 september 195J gebeurd arbeidsongeval, niet wettelijk kon l)epaald worden
dan op de door aanlegster aangeduide
wijze, namelijk : het werkelijk loon dat
verweerder toegekend werd voor de vier
dagen tijdens welke hij als arbeiderhandlanger aan de oppm'vlakte heeft gearbeid, vermeerderd met het gemiddeld
loon dat de arbeiders van dezelfcle categorie toegekend is tijl1ens de veriode nodig
om het jaar volledig te maken :
Overwegende dat, aangezien de sclmldhernieuwing niet vcrmoed wordt, het niet
volstaat, om ze tot stand te brengen, dat
de partijen overeenkomen om hun wederzijc1se verbintenisscn voorlopig te ver-
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verbintenisscn niet objectief onverenigbaar met de eerstc zijn; da t in !lergelijk
geval voor het ontBtaan van een nieuwe
overeenkomst tevens vereist is dat het
voornemen om te hernieuwen bij beide
partijen vaststaat;
Overwegende dat op het stuk van arbeidsoverccnkomsten, !le rechter over de
groncl, bi:i gebreke van een schrifte lijk
geuite wil om te hernienwen, het voornemen van partijen in cUt opzicht kan nasporen aan de hand van alle bewijselementen, met inbegrip van vermoedens;
Overwegende clat het beklaagd vonnis
erop wijst dat verweenler, na op 8 september 195± in de kolenmijn waar hij als
<< aderwerker ll arbeidtle ecn ongeval ondergaan te hcbben, twec dagen volledig
ongeschlkt tot werken geweest is en <loor
de geneesheer van de aanlegster Caisse
commune bcschouwd is als in staat om
het werk te hervatten op 11 september
Hl54 reeds, dat voor hem nit t1at ongeval
generlei blijvende ongeschiktheid tot werken voortgevloeid is, dat de hervatting
nm het werk inderdaad op 11 september
plaats gehad heeft, verweerder gebruikt
zijnde voor een << passend werk aan de
oppervlakte ll, - waarbij trouwens niet
betwist is dat voor clit momenteel « lichter werk ll een lager loon betaald werd
dan voor het vorige - « dat in feite uit
<le elementen der za;_,k blijkt dat het louter momentecl en voorlopig was dat een
lichter werk werd gegeven aan ge!ntimeerde - hier verweerder - die eerlan"'
zijn werk a an t1e a<ler zon hervatten ll; "
Overwegen!le dat de rechtbank zonder
rechtsdwaling en door een soevereine nitlegging van het voornemu11 der partijen
nit deze vaststellingen hceft knnnen atlei~
den dat geen nieuwe arbeidsovereenkomst
vanaf 11 september 195± in !le plants van
het oorspronkelijk contract is gesteld;
Dat het mid del niet gegrond is;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1 2 en 6 inzonderheid 6, eerste en tweed~ lid, va~ de
wetten op de vergoeding van de schade
voortsprnitencle nit arbeidsongevallcn, samengeordeml, gewijzigd en a an o·evuld
door het koninklijk besluit van 28 s~ptem
ber 1931, de besluitwet van 9 jnni 1945 en
de wetten van 10 juli 1951 en 16 maart
1954 en 97 van de Grondwet, doordat het
bestl·eden vonnis voor recht zegt dat de
vergoedingen, verschuldigd tot herstel van
het arbeidsongeval dat verweerder op
17 september 1954 getroffen heeft, dienen
te worden berekend op het bedrag « van
de werkelijke lonen, de voort1elen en 'Vergoed~ngen wegens tij delijke gedeeltelijke
arbmclsongeschiktheid die hem tussen

17 september 19i33 en 16 september 195±

als aclerwerker toegekend zijn ll, en znlks
hoewel het vaststelt dat verweercler op
hct ogenblik van het litigieuze ongeval
in het bedrijf niet tewerkgestelcl was nls
aderwerker, doch dat hij, na op 8 september 1954 door een eerste ongeval te zijn
getroffen, sedert 11 september 1954 gebrnikt wercl voor een passend werk « aan
de oppervlakte ll waarvan erkend is dat
het lichter was en waarvoor yolgens de
niet tegengesproken verklaring van aanlegster, een lager loon betaald wercl dan
voor het werk van aderworker, dan wanneer onder het loon dat tot grondslag
strekt voor het vaststcllen van de vergoedingen t1ie tot herstel van een arbeidsongoval verschult1igd zijn, wanneer de arbeitler, hoewel in c1ienst van clezelfde
werkgever gebleven, een nieuwc bczigheid
gekregen heeft in c1e loop van het jaar
dat aan het ongeval voorafgegaan is, client
te worden verstaan het hem krachtens
het contract toegekend werkelijk loon in
zijn toestand op het ogenblik van het ongeval, verhoogcl met het gemiddelde loon
dat aan gelijksoortige arbeiclers worclt
toegekencl geclnrencle hct tijdperk notlig
voor het volledig maken van het j aar, en
clan wanneer, ingeval cen arbeicler achtereenvolgens door twce arbeidsongevallen
getroffen worclt, cle vergoedingen welke
hem tot hcrstel van het tweede verschuldigd zijn dienen te worden bepaalcl zonder op het eerste acht te slaan, en bijgevolg zoncler rekening te houden met het
loon dat de arbeider v66r het eerste ongeval verdienc1e, noch met de vergoeclingen
wegens ongeschiktheid tot werken die ten
gevolge van cUt ongcval toegekend werden:
Overwegende dat naar luid van artikel 6 van de samengeordende wetten op
de arbeidsongevallen, onder het loon dat
tot grondslag strekt voor de vaststelling
der vergoeclingcn, verstaan wordt het
werkelijk loon dat ingevolge cle overeenkomst de arboider werd toegekend gedurende het jaar dat aan het ongeval voorafging in de onclerneming waarin het zich
voordeod;
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het tweede middel blijkt, de
rechter over de grond wettolijk beslist
heeft dat de arbeiclsovereenkomst welke
in aanmerking client te worden genomen
voor het bepalen van het werkelijk loon
dat vcrweerder toegekend wenl tijclens
hct jaar dat aan het litigienze ongeval
voorafgegaan is, het oorspronkclijk contract is clat sedert ten minste een jaar
van kracht was en het nog steeds was op
het og·enblik van bedoeld ongeval;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt clat voor vcrweerclcr uit het eer-
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ste ongeYal generlei blijvemle ongeschiktheid tot werken voortgevloeid is;
Overwegende dat de vergoedingen, welke verweerder tot herstel van de uit het
twecde ongeval gesproten schade verschulcligd zijn, in de mate en volgens de
bij de wet bepaalde modaliteiten het arbeidskapitaal dienen te vervangen dat
v66r dit tweede ongeval werkelijk in verweerders patrimonium aanwezig was en
dat belichaamd was in al wat de maatschnpvi.i der Ateenkolenmijn hem, krachtens de arbeidsovereenkomst in de loop
en door de uityoering waarvan cUt tweede
ongeYal plaats gegrept•n heeft, verschulcligd was, clit tussen 17 sevtember 1953 en
16 sevtemller 195!, met inllegrip, kraehtens artikel 1135 van het Burgerlijk Wetlloek, van al de. g·evolgen die door de llillijkhdcl, het gellrnik of de wet aan de
verllintenis van de werkgever volgens
haar aard worden toegekend;
Waaruit volgt dat het bestreden vonnis geen van de in het midclel aangeduicle
llepalingen gesehonden heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
27 november 1958. -

1 8 kamer. -

Foor-

zi.tter, H. Wouters, eerste voorzitter. Ferslagge·uer, H. Morimne. GeU.jlclu.iclende conclnsie, H. Depelchin, advocaatgeneraal. - Pleite1'S, HH. De Bruyn en

Demeur.

l" KAMER. -
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.- AANLEG. BURGERL1.JKE ZAKEN. BEGROTING
VAN HET GEDING DOOR AANLEGGER. BEGROTING DIE MOET GEBEUREN TEN LAATSTE IN DE
EERSTE CONOLUSIE''l. --- VREDEGEREOHT. --·
A.ANDUIDING DOOR DE AANLEGGER VAN DE INHOUD VAN DE DAGVAARDING. A.ANDUIDING
DIE NIET NOODZAKELIJIC EERS'l'E CONCLUSIES
UITMAAKT.

2° MIDDELEN TOT VERBREKING. BURGERLI.JKE ZAKEN. MlDDEL DA'l' AANVOERT DA'l' DE BES'l'REDEN BESLISSING IN HOGER BEROEP EEN NIEU\VE EIS INGEWILLlllD
HEEF1\ -

JiJIS DIE OJ\1: EEN ANDEHE REDEN N1ET

ONTVAli\KELI.JK WERD VERKLAARD. DA'l' NIE1' KAN AANGENOMEN WORDEN.

J\1IDDEL

1° De a.wncl·u.hHng, geclnan cloor nanleg!feT
voor cle vrerle·rechter, vwn cle ·inho'lf.fl
van cle -inle·iclencle clagvncwcl-ing maald
·JI'iet nooclzakeli.ilc cle eerste conclu.8-ics
·nit -in cle .ozin van ctrUlcel 33 van cle
wet va.n 25 nuw.1·t 1876, vol{fens hetwelk,
·wanneer cle 1.vetteli:ilce gmncleu van be[Ji'Ot-in{! vwn het {!eclinrf niet voo·rhan-

clen zijn, cle aa.nle{!ger verpl-icht is clit
te beg·roten ten laatste ·in Z'ijn eerste
concl·u.s·ies.

2° Kan n·iet aan{!enomeH -worden het miclclel flnt ann de bestre1len beslissing ·cerwijt ·in hor;er beroep een n-ieuwe eis te
hebben ·in{fC1.Vill-i{fr/., wa:nneer rleze eis
o-m een nmlere reclen ·ll'iet Olltva.Hl<cliik
wercl ve1·Jclrw.nl,
·
(PATI.REIN EN N. V. << BRASSERIE
DU FORT DEBOU'l' ll, 1'. BOSQUILLON.)

ARllES'l',

HE'l' ROF; - Gelet op het bestre1\en
vonnis, O)l Hl• maart Hl57 in hager !Jeroep
gewezen r1oor cle Rechtlmnlr van eerste
aanleg te Doornik ;
OYer het eerste midc1el, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 2, 3, 21 en 33
van de wet van 25 maart 1876 <lie in haar
lmiclige tekst de cerste titel van het voorafgaaml lloek van het \Vetlloek van llnrgerlijke rechtsvorderine; vormt, 1317 tot
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 87
van de Grondwet, doonlat de rechtllank
de conclusies afgewezen heeft waarlli.i
aanleggers de ontvankelijkheid van het
hoger beroep lletwistten op de groncl clat
de vordering noch in de exploten van
rechtsingang, noch naderhancl in de door
partijen genomen eerste conclusies omtrent <le grond van het proces begroot geworden was, en het hager beroeu ontvankelijk verklaard heeft om cle reden dat
het niet hewezen was dat verweercler, oorspronkelijke eiser, hetzij rnondeling, hetzij schriftelijk geconcludeerd had v·66r de
plaatsschouwing die interlocutoir door het
vonnis van de vrederechter te Doornik
van 2i:i april 195(l gedecreteercl werd, en
clat derhalve cle cloor hem in de loon van
de plaatsschouwing geclane raming de
zaak voor hager l1eroep vatbaar gemaakt
had, clan wanneer nit de vermelcling·en
van clit vonnis van 25 april 1956 en juist
nit het interlocutoir karakter ervan genoegzaam lllijkt dat, toen de vreclerechter
verzocht wer<l uitspraak te cloen (en zon<ler cleze omstall<ligheid had hij het niet
kunnen cloen zoals hij geclaan heeft), hij
stoncl tegenover een althans monclelinge
eis, enerzij<ls, van verweercler, cUe strekte
tot toewijzing van de exploten van rechtsingang, althans ten OIJzich te van aanleggers - de llestreclen lleslissing trouwens
erkenneml dat verweerder ten minste « <le
dagvaarding voorgelezen heeft JJ - en anderzijcls, van aanleggers, die strekte tot
afwijzing, waaruit volgt dat, aangezien
partijen ten grande geconcluc1eerc1 hebben
vooraleer de vordering in de loop van de
schouwing der plaats te begr-oten, cleze
llegroting te laat was geschie<l en lrrach-
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teloos was en clat het hager beroep clienvolgens niet ontvankelijk was; clat het
bestreclen vonnis mitsclien, om het hager
beroep ontvankelijk te verklaren, miskencl
heeft, hetzij de wettelijke zin van de
woorden cc eerste besluiten ll in voormeld
artikel 33 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, hetzij de bewijskracht van de insgelijks hierboven aangeduide akten der rechtspleging :
Overwegende dat het vonnis van het
vreclegerecht te Doornik van 25 avril1956,
na het voorwerp van de vordering aangeduicl en erop gewezen te hebben clat de
rechtcr heeft cc Gehoord de gevolmachtigden van aanlegger Bosquillon en de verwerencle partijen ll, en dat deze partijen
cc ciser het recht ontzeggen over hun grand
te komen ll, beslist dat over de betwisting
geen recht kan gcsproken worden v·66r een
voorafgaande schouwing van de plaats en
deze onclerzoeksmaatregel gelast;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
cleze redenen onc1erzoekenc1, verklaart
cc da t zij niet lei den tot de overtuig·ing da t
aanlegger v·66r de schouwing van de plaats
hetzij moncleling of schriftelijk tot wat
clan ook geconcludeerd heeft; clat hij zich
heeft kunnen beperken, toen de zaak opgeroepen werd, tot het voorlezen van de
dagvaarcling ll ;
Qyerwegende dat bij het begin van een
zaak, de aanduiding van de inhoncl van de
clagvaarding en van de handing van de
verweercler de rechtbank kan worden gegeven, niet als conclusics, maar als een
eenvonclige inlichting om de rechter in
;;;ta at te stellen zijn zi tting te regelen ;
dat cle rechter, v66r aile conclnsies, van
ambtswege een voorberciclende maatregel,
ten deze de schouwing van de Dlaats, kan
beslissen ten eincle de verstaanbaarheicl
cler de batten te bevorderen;
On~rwegende mitsdien dat het bestretlen
vonnis, door ten deze te beslissen clat de
voorafgaamle uiteenzetting, door de oorspronkelijke aanlegger v•66r het vonnis
van 25 april 1956 verstrekt, geen concluRies uitmaakte, de bewijskracht van de
hewoorclingen van dat vonnis niet geschonclen, noch het wettelijk begrip van cle in
artikel 33 van de wet van 25 maart 1876
vermelde eerste conclusies miskeml lleeft ;
Overwegende, anderzijcls, dat het bestreclen vonnis zijn beslissing niet op de
homling van de oorspronkelijke verweerclcrs steunt;
Dat geen van de ondertlelen van het
miaclel kan ingewilligd worden;
Over het tweede mirltlel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 464 van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering,
682 tot 684 en 1317 tot 1322 van het Burgerlijk vVetboek, alsmede 97 van de Grandwet, doordat de rechtbank, - kennis te
nemen hebbencl van conclusies waarbij

aanleggers de ontvankelijkheid van de
nieuwe eis, door verweerder op voet van
artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek
ingesteld, betwistten op de gronclen clat
verweerder in de exploten van rechtsingang een bij dertigjarige verjaring verkregen overgangsrecht wilde doen bekrachtigen en dat hij aldns ertoe kwam
het gerechtelijk contract te wijzig·en en
aanleggers de dubbele trap van rechtsmacht te ontnemen, - hoewel erkennend
clat Bosquillon aanspraak maakte op de
overgang cc langs een welbepaalcle baan ll,
door de bestreclen beslissing, clesniettemin
de eis van Bosquillon ingewilligcl heeft
om reden cc dat de te clien eincle ingeroepen dertigj arige verj a ring slech ts een middel is dat het bestaan van de insluiting
impliceert zoncler welke iedere verjaring
van een overgangsbaan onmogelijk is ...
dat appellant, door alclus te beweren dat
dezelfcle baan de kortste en de minst schadelijke weg is, enkel gebrnik maakt van
een ander midclel, wat zijn recht is ll, clan
wanneer, enerzijds, daar de verjaring de
rechtsreden is die verweenlcr in zijn explaten van rechtsingang doen gelden heeft
ter verantwoorcling van de aansDraak om
een recht van overgang ol) een welbepaalcle !man, hetwelk het voorwerp van zijn
eis is, te bekomen, clie verjaring niet een
eenvouclig middel uitmaakt, cloch de oorzaak van die eis, welke oorzaak verschilt
van de door verweercler in hager beroep
ingeroepene, die erin bestond zijn overgangsrecht op bewuste !man hiero]} te
stennen dat deze, bij gebreke van overeenkomsten of van de verkrijging van een
overgangsbaan door verjaring, de vereisten door cle wet gestelcl om te dienen als
lman voor het uitoefenen van een overgangsrecht verenigt, en clan wanneer, anclerzijds, de eis die een andere oorzaak
heeft clan de v66r de eerste rechter gebrachte een nieuwe, in hager beroev niet
ontvankelijke eis uitmaakt, waaruit volgt
dat de bestreden beslissing het wettelijk
begrip van nieuwe eis, in de zin becloeld
door artikel 46! van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, en de bewijskracht van de exploten van rechtsingang
miskencl he eft, cla t zij deswege in elk geval niet passencl met redenen omkleecl is :
Overwegencle dat verweercler v66r de
rechter over cle groncl verzocht om erkenning· van een erfdienstbaarheicl van overgang die hij beweerde door de dertigjarig·e
verjaring ten behoeve van een ingesloten
erf verkregen te hebben; clat het beroepen
vonnis deze eis afwijst, en omcla t het erf
niet ingesloten is, en omdat in elk geval
de voorwaarden voor de clertigjarige verjaring niet verenigd zijn; dat het clispositief enerzijds, cc zegt en oordeelt ll dat het
erf niet ingesloten is, anderzijcls, het verzoek om bewijslevering niet ontvankelijk
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en bijgevolg de vordering niet gegrond
verklaart;
Overwegende dat verweerder in hoger
beroep een recht van overgang eiste op
voet van artikel 682 van !let Burgerlijk
'Vetboek; da t het bestreden vonnis in zijn
redenen eerst de exceptie van nieuwheid
van deze eis afwijst door de eis gewoon
een nieuw mid del te heten; dat het vaststelt clat het beroepen vonnis ten onrechte
verklaard heeft dat het erf niet ingesloten
was, cloch dat llet evenwel de clertigjarige
verjaring terecht buiten beschouwing heeft
gelaten omdat het bczit dubbelzinnig is;
Overwegende dat het vonnis eraan toevoegt dat het mogelijk is dat een op voormelll artikel 682 gesteuncl rccht van overgang moet worden toegekend, maar dat
de rechtbank, claar niet alle belanghebben<1en in de zaak geroepen zijn, << in de onmogelijkheicl verkeert te onclerzocken of
zulks wei het geval is ll; dat het cleze eis
aldus imvliciet niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende tenslotte llat het bestreclen
vonnis in zijn clispositief het hoger beroep
<< zeer gedeeltelijk gegrond ll verklaart,
« de vorclering, zoals zij ingestelcl is niet
gegronll verklaart, voor het overige de beslissing vernietigt ll;
Overwegende clat clit clispositief, met de
reclenen in verbanrl gebracht, noodzakelijkerwijze betekent dat het beroepen vonnis
enkel gewijzigd wordt in zover het gezegd
heeft dat het erf niet ingesloten was; dat
het bestreden vonnis alclus niet buiten de
oorspronkelijke eis treedt;
Overwegende, anclerzijds, dat het bestrellen :vonnis geen uitspraak geeft over
de op artikel 6S2 van het Burgerlijk Wetbock gestenncle eis, en in clit opzicht aanJegger geen grief toebrengt;
Dat het micldel niet kan ingewilligcl
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt aanleggers tot de kosten.
27 november 1958. - 1" kamer. - Foorzitter, H. ·wouters, eerste voorzitter. Ferslarmever, H. Sohier. - GeUjlcl-witlen.rle conclns-ie, H. Depelchin, mlvocaat-generaal. - Pleiter, H. Demeur.
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VERKEER. GEYAARSTEKENS. VERPLICHTING ZE 'S NACHTS ZICHTBAAR TE MAKEN. VEHPLICH'l'ING ZONDER BEPERKING.
VERKEER. GEYAARSTEKENS BEDOELD
BI.J ARTIKEL 116 VAN DE WEGCODE. BEGRIP,

3°

VERKEER. TEKEN ln. TEKEN
WAAROP ARTIKEL 116, EERSTE LID, VAN DE
WEGCODE TOEPASBAAR IS, ZELFS NA RET IN
YOEGE TREDEN YAN HET KONINKLIJK BESLUIT
YAN 15 JUNI 1954.

1° Artilcel11G, eerste litl, van cle Wegcocle
sch'l'ijft :zonrler en-ige beperlcing voor
tnssen het vallen van rle avontl en het
awnbrelcen van cle rlau rle geva.wrstelcens
zichtbcutr te malcen (1).
2° De rJeVaarstekells cloor arUlcel 116 van
cle 1Veucocle berloelcl zi.jn de telcens nls
rJeVcutJ'stekens ueJ'Cl'i1fJSch-ikt floor clezelfrle cocle.
3° De artilcelen 1 en 2 van het kon inlclijlc besln-it vnn 16 ]'nn-i 195-ft, tlnt rle
Weucorle annv-ult, hebben cle -ranuschilcJ,;in_g 'Van het teken nr Ja (2) niet ge·wi:izigrl mclat artilcel 116, eerste lhl,
·vnn de We{foocle vnn 8 april 1.95-ft op !lit
teken toepasbaa-r bl-i:ift.
(VAN ER.P, T. VANDEVEN EN S'l'AD LEUVEN,)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 13 december 1957 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van
koophanclel te Leuven;
Over het middel, afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 116 van het koninklijk besluit nm 8 april 1954 op het wegenverkeer en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreclen vonnis beslist heeft clat de
tekst van belloeld artikel 116 van de V\T egco<le « waar gezegd worclt dat verkeerssignalen c1ienen verlicht te worllen, enkel
kan bedoelen dat deze, om hun binclend
karakter te behou<len, 's nachts dienen
verlicht te zijn; dat evenwel client aangenomen dat de openbare besturen Yl'ij blijven te oordelen dat, wegens de drukte en
de stromingen van het verkeer, bepaalde
regelingen door verkeerssignalen zich bij
dag opdringen, maar 's nachts overbodig
worllen; clat zulks het geval kan zijn voor
voorrangssignalen evenals voor snelheidsbeperkingen en in 't algemeen voor alle
signalen die voor doel hebb0n het verkeer
te regelen in afwijking van de normale
beschikkingen van de Wegcode ll, en, om
die redenen, eiser afgewezen heeft van
zijn eis tegen tweede verweerster, die
ertoe strekte te l10ren verklaren dat niet
eiser, doch tweede verweerster aansvrakelijk moest gesteld worden voor de sellade door eerste verweerder evenals door
(1) VAN RoYE, Code de Ia c-irculation, nrs 1828
en 1829; Ou•rERS en PETIT, De Corle van het
wegve1·kee1· nade1· toegdicht, biz. 234.
(2) Raadpl. verbr., 13 januari 1958 (Arr.
T' erbr., 1958, blz. 279).
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eiser geleden ten gevolge van een autoongeval dat, volgens eiser, te wijten was
aan het feit dat een verkeerssignaal
nr 1n (omgekeerde driehoek) door tweede
verwcerster 's nacllts niet zichtbaar gemaakt werd, dan wanneer luidens artikel 116 van het verkeersreglement de
opcnbare bestnren gehouden zijn de gevaars- en aanwijzingstekens tussen het
vallen van de avond en het aanbreken
van de dag zichtbaar te maken door middel hetzij van een lJijzondere verlicllting,
hetzij van de openbare verlichting, hetzij
van cen refiecterend product, dan wanneer, in <lien zelfs mocst aangenomen worden dat tweede verweerster het recllt had
te l1eslissen clat het kwestieus gevaarsteken 1n (omgekeerde driehoek) aileen bij
<lag van kracht was, zij een dergelijke
beperking in haar beslissing· tot het plaatsen van llet gevaarsteken moest inlassen,
lletgeen niet gedaan werd, dan wanneer
llet bestreden vonnis niet geconstateercl
lleeft dat twecclc verwecrster een dergelijke beslissing getroffen heeft en nit de
bewoorc1ingen van het vonnis onmogelijk
kan uitgemaakt worden of een beslissing
in deze beperkem1e zin, al dan niet getroffen werd, dan wanneer het Hof van
verbreking bijgevolg alleszins in,de onmogelijkheid verkeert zijn controlerecht uit
te oefenen over de wettelijkheid van de
bestreden beslissing en het vonnis dus
niet voldoende gemotiveenl voorkomt :
Overweg0ncle clat het bestreden vonnis
beslist clat terzake tweede verweerster
geen font kon worden ten laste gelegd om
op 12 april 1956 een verkcersteken 1a
(omgekeerde driehoek) door haar ge]Jlaatst in de Vanderkelenstraat te Leuven in de nabijlleid van het kruispunt
waar het ongeval zich heeft voorgeclaan,
's nachts onve1:licht te hebben gelaten;
clat llet deze beslissing hierop gronclt dat
in artikel 116 van de vVegcode de woorden « moeten zichtbaar worden gemaakt ))
enkel kunnen bedoelen clat de verkeerssignalen << om hun bindencl karakter te
behoutlen, 's nachts dienen verlicllt te
zijn ... )) ;
Overwegende clat artikel 116, lid 1, van
de Wegcode van 8 april 1954 in gebiedende termen en zoncler enige beperking bepaalt dat de gevaarstekens tussen het
vallen van de avom1 en het aanbreken van
de clag 'Zichtbaar moeten worden gemaakt;
Dat deze bepaling door llet woord
« gevaarstekens )) te gebruiken nooclzakelijk verwijst naar de tekens die door de
vVegcoclc als zodanig worden ingecleeld;
Overwegende clat nit de artikelen 93,
lid 3, 94, lcclen 2 en 3, en 117, alsmede uit
de bijlage 1 van voormelde code blijkt
dat het teken nr 1n bij de gevaarstekens
ingedeeld is;

Overwegende weliswaar dat, volgens de
artikelen 1 en 2 van hct koninklijk besluit van 15 juni 1954, het teken ll'' 1n tevens aanduidt dat de bestuurder diegenen die rijden op de weg die hij nadert
moet laten voorgaan, doch dat die ·artikelen evenmin de indeling van llet teken
nr 1a als de vorm ervan gewijzigd hebben; dat zij noch tot doel, noch tot gevolg
hebben het toepassingsgebied van artikel 116, lid 1, te vcrengen;
Overwegemle dat het eerste onderdeel
van het middel gegrond is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden vonnis in zijn geheel; beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaakt
worden op de kant van de vernietigde beslissing; veroorcleelt tweede verweerster
tot de kosten; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te :M:echelen,
zetelemle in handelszaken.
28 november 1958. - 1" kamer. - Voo·rzitte1· en ve1·slnggeve·r, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. -

Ge-

li:ilclu:iden(le oonol·nsie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleiters, HH. Struye en Pirson.
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28 november 1958

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - CONCLUSIES DIE ENKEL
DOEN GELDEN DAT ZEKIGRE GETUIGENISSEN ]..IELDING MAKEN VAN EEN DOOR DE CONCLUDEN'l'
AANGEVOERDE O~ISTANDIGHEID. ~ 00NCLUSIES
DIE NlET MOETEN BEANTWOORD WORDEN.

De ·reohter ·is n'iet gehomlen te nntwoorden op conol·nB'ies (lie en kel (loen golden
dnt zeke·re get·n1gen·issen ·nwlcz.ing mnlcen
vnn ecn (loor de conoludent nnngevoerde
omstand'ighe'id (1).
(DE HOOG, T. CUYPERS,)
AllREST.

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 december 1957 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel;
Over het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen van de Grondwet,
231 en 306 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat na achtereenvolgens verwezen
te hebb~n naar de verklaringen van twee
(1) Raadpl. verbr., 10 december 1954 (B·ull.
en PASIC,, 1955, I, 357) ; 3 januari 1955 (A1'!'.
Yerb1·., 1955, blz. 319); 8 november 1957 (Bull,
en PAsrc., 1958, I, 243),
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-getuigen in het rechtstreeks verhoor nopens het verwijt van gierigheid, naar de
verklaring van dokter Van Herck, die·de
·zenuwziekte der verweerster aan « mistoestanden in het gezin en de angst voor
vader )) toeschrijft, maar nog naar andere
getuigenissen nopens het buitenzetten van
verweerster en haar dochters door de
aanlegger en de door hem bij die gelegenheicl uitgesproken woorden, en naar verklaringen welke aanlegger nopens zijne
echtgenote heeft afgelegd in een brief aan
de dokter die haar behandelde, het bestreden arrest het vonnis a quo bevestigt
·dat de seheiding van tafel en bed ten
voordele van de verweerster en ten nadele
van de aanlegger heeft uitgesproken om
de redenen dat, afgezien van de aan eiser
verweten gierigheid, waarvan de zwaarwiclltigheid een zeker twijfel overlaat,
dan nog de houding van eiser tegenover
zijn echtgenote erg beledigend is geweest,
zonder te antwoorden op het middel lui·dens hetwelk aanlegger liet gelden dat
« de verwikkelingen tussen partijen, spijtig genoeg, ontstaan zijn sinds 1950, toen
een genaamde heer H. E. zijn avondmaal
ten hulze van beroeper (hier eiser) nam ll,
omstandigheid waan an hij het bewijs releveerde in het getui~·enis van de tweede
-getuige bij het rechtstreeks onderhoor en
in cUt van het tegenverhoor, zodat de feitenrechter daardoor is tekortgekomen aan
de hem opgelegde verplichting zijn beslissing te motiveren :
Overwegende dat, in strijd met de bewering van het middel, aanleggers conclusies niet betoogden dat het bewijs van
zijn verklaring uit zekere getuigenissen
bleek, doch enkel dat in gezegde getuigenissen van de door hem ingeroepen omstandigheid « gewag wordt gemaakt ll;
Dat dergelijke conclusies noch een eis,
noch eon verweer, noch een exceptie uitmaken waarop de rechter diende te antwoorden;
Om die redenen, verwerpt de voorzic>ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
28 november 1958. - 16 kamer. - Voo1'zitte1·, H. Vandermersch, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1·slaggever,
H. Louveaux. - OeUjlcluidende conclnsie, H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generaal. - Pleite1·s, HH. Veldekens en Struye.
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l december 1958

1° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
- 0NDERZOEKSGEREOHTEK, - 0NWETTIGE
BESLISSINGEN VAN VERZENDING. 0N,:VET'l'IGHEDEN DIE VREEMD ZIJN AAN DE BEVOEGD-

HEID, - ZAAK AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE
REOHTSPREKENDE REOHTSOOLLEGES. - BESLISSINGEN DIE HUN UITWERIGNG BEHOUDEN
'l'OT AAN DE VERNIE'l'IGING DOOR RET liOF VAN
CASSA'l'ill.

2° VALSHEID EN GEBHUIK VAN VALSE STUKKEN. - GEBRUIK VAN VALSE
S'l'U.KJ<EN.

-

0GENllLIK

\:VAAROP

DI'l'

GE-

BRUIK EINDIG'l'.
3° STRAF.- GELDROETE. - 0PDEOIMES. WET VAN 5 MAAR'l'1952.- 0NZEKERIIEID BE'l'REFFENDE RET PUN'l' 'l'E WETEN OF RET MISDHI,JF

v66R OF NA RET IN VOEGE 'l'REDEN VAN

DEZE WE'l' WERD GEPLEEGD.

~

TOEPASSING

VAN DEZE \VET NIET GERECH'rV AARDIGD. ·

1° De beschDtlcingen wacwdoor de omlerzoeksgeTechten een beklaaglle voo'r ae
1·echtsp,rekenfle 1'echtscolleqes veTz·enden, zelfs wannee·r ze omvet'tig z·i}n, nwlcen de zaalc b'i,i fleze 1·echtscolleges aanha.ngig, antler het enkel vooTbeho,url aat
de onwettigheid vreema is aa.n de bevoegdheid. Deze beschilcldngen beho11den gans htm nitweTldn{! totflat zij floo,r
7Wt Hot van casscttie z'ijn vendetigcl geworflen (1).
2° Het gebru:il.; vam een vals st,ulc d.tt'lWt
·voort zelfs zonder een niemve dand van
de rlnder vrm de valsheifl en zonder zijn
optreden zolang het doel dat hi:i nnstreeflle niet geheel bereikt is en zolnny
de hen~ venveten ctanvnnkelijlce daafl
1u!.q te zijnen voordele, zonde1· dat ll:ij
zwh claarte,qen verzet, llet nutUq 1/Cvol,q dnt h'ij er,van verwachtte ·voortbTengt (2).
3° Is niet wettig gereclltvannligd fle toepassing op een geltlboete van de verho[J'ing met 190 tlecimes voorgesclwwven
door a1'tilcel J van 1le wet vnn 5 mnart
1952, wanneer de vaststellingen va.n de
beslissing 'in het onzelce1· laten of 1le
wetsovertrecUng gepleegfl we1·d v'661· of
vnmtf 13 april J952 clatum, vnn de inwerlcingtrefli'n{l 1/nn de ge.zegde wet (il).

(DESBUQUOIT.)
ARREST.

(1) Verbr., l1 maart 1940 (Arr. T'e>·b1'., 1910,
blz. 34); raaclpl. verbr., 13 januari 1913 (Bull.
en PASIC., 1913, I, 61).
(2) Verbr., 7 december 1954 (A>·>·. T'erbr.,
1955, blz. 246).
(3). Verbr., 12 december 1955 (A1T. T'e1'b1·.,
1956, blz. 289).

VERBR., 1959. -

18

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 1958 gewezen door
het Hof Yan beroep te Luik;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de

-274Grondwet en 522 tot 52± van het Wetboek
van strafvordering, doordat het bestreclen
arrest, na cle verclwijning van een schriftelijke vorclering van 22 october 1955 te
hebben vastgestelcl en verklaard te hebben dat de beweerde « wecleropmaking ll
van dit stuk welke op de terechtzitting
van de Correctionele Rechtbank te Luik
van 1± juni 1956 neergelegd werd, geen
enkel teken van echtheid vertoonde, verklaart dat er geen termen zijn om de we<leropmaking van het zoekgeraakte stuk
te g·elnsten, dan wanneer artikel 521 van
het Wetboek van strafvordering de procedure regelt welke client inachtgenomen
wanner onder meer nog onbesliste processtukken vernielcl zijn geworden, en vom·melde procedure ingericht is door de artikelen 522 tot 52± van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat het middel, in zover
het de schencling van artikel 97 van de
Grondwet cloet gelden, niet ontvankelijk
is daar het niet aanduidt waarin het bestreden arrest deze bepuling zou geschonden hebben;
Overwegende dat uit het bestrcden arre~t en uit de nan het hof voorgelegde
rechtspleging blijkt dat een schriftelijke
vordering van 22 october 1955, welke door
het openbaar ministerie tot de Raadkamer
van de Rechtbank van eerste nanleg te
Luik gcricht was en in de inventaris van
het dossier onder nummer 39 vermeld
stond, zoekgeraakt is; dat de zaak door
de randkamer nchtereenvolgens op 17 ·november en 1 december 1955 verdaagd wercl
en dat dit rechtseollege op 15 tlecember
1955 verklaarcle in de staat der rechtspleging geen uitspraak te moeten doen en de
zaak << tot aanvullend onderzoek ll naar
de onderzoeksrechter terugwees; dat de
raadkamer op 23 februari 1956, op een
nieuwe sehriftelijke vordering van het
openbaar ministerie van 26 januari 1956
aanlegger en andere beklaagden naar de
correctionele rechtbank verwezen heeft;
Overwegende, enerzijds, dat de voorziening enkel tegen het arrest van BO januari
1958 gericht is; clat de beschikking van
verwijzing van 23 februari 1956 derhalve
in kracht van gewijscle gegaan is;
Overwegende, anderzijcls, dat cle wet
aan cle rechtsprekencle gerechten cle
macht niet verleent om zich over cle wettelijkheid van cle beslissingen cler onclerzoeksgerechten uit te spreken;
Dat de beschikkingen en arresten tot
verwijzing, die omtrent cle bevoegdheid
niets beslissen, de zaak bij de rechter
over de grond aanhangig maken en gans
hun uitwerking behouclen zolang zij door
het hof van cassatie niet zijn vernietigcl
geworden;
Dat hieruit volgt clat het hof van beroep wettelijk heeft laten gelclen clat het
van de zaak kennis nam uit kracht van de
nuar cle vorm regelmutige beschikking van

de raadkamer van 23 februari 1956, zonder dat het behoefcle de wecleropmaking
van de vordering van 22 october 1955, volgens de vormen voorgeschreven door de
artikelen 522 tot 524, te gelasten;
Dat het midclel, in zover het de scherrding van deze artikelen doet gelden, naar
recht faalt;
Over het vierde midclel, afgeleid ui t de
schending van de artikelen 97 van cle
Gronclwet en 197 van het Strafwetboek,
doorclat het bestreclen arrest verklaart
dat de van valsheicl betichte vermelclingen
in de boekhouding van de vennootschap
Co belvia en in de balansen en verlies- en.
winstrekeningen over het jaar 1950 ten
minste tot 3 maart 1952 in die documenten
blijven bestaan zijn, en eruit besluit dat
het gebruik van valse stukken althans tot
3 maart 1953 voortgeduurcl heeft, dan
wanneer, afgezien van cle materii~le vergissing clie betreffencle cleze laatste datum
lJegaan is (1953 in plaats van 1952), het
enkel feit clat vermeldingen blijven staan
zijn in de boekhoucling en in een balans
welke, volgens de termen van het bestreden arrest, niet bekemlgemaakt geworcle1~
is, het geenszins mogelijk maakt te bewijzen dat van de vals geachte clocnmenten
nog gebruik gemaakt is tijdens de door
de verjaring nog niet geclekte periode, en
clan wanneer het bestreden arrest niet
wijst op enige hancleling cUe geclurencle
clie zelfcle periode een gebruik van valse
stukken uitgemaakt heeft :
Overwegencle clat het gebruik van een
vals stuk voortcluurt zelfs zonder een
nieuwe claad van de clader van cle valsheid en zoncler zijn optreclen zolang het
cloel dat hij nastreefde niet geheel bereikt
is en zolang de hem verweten aanvankelijke daad nog te zijnen voorclele, zonder
dat hij zieh daartegen verzet, het nuttig
gcwolg dat hij ervan verwachtte voortbrengt;
Overwegende clat het bestreclen arrest
vaststelt clat, << om aan de vennootschap
Co belvia de schijn te geven van een minder slechte zaak clan zij in werkelijkheid
was ll, er op bevel van Desbuqoit in de
boekhoucling en in de balans over 1950.
valsheden in geschriften zijn gepleegd geworden; dat de balans over 1950 <<met de
andere schrifturen van de boekhoucling
als grondslag cliende bij het opmaken van
de balans over 1951 en in de boekhouclingsarchieven van de vennootschap bleef
bestaan, althans tot de klacht die de genaamcle Wilkin op 3 maart 1952 tot de
heer procureur des konings richtte ll;
Overwegende derhalve dat het bestreden
arrest wettelijk heeft kunnen beslissen
clat de claden van vervolging· waarop het
wijst (3 februari 1955 en 18 februari 1955)
ten aanzien van de telastleggingen van

-275·gebruik van valse stukken, voorgebracht
onder A en B, en van gebruik van valse
stukken in de balansen en de verlies- en
winstrekeningen (telastlegging D) de verjaring van cle publieke vordering gestuit
hadden;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het middel, van ambtswege, afgeleid nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 1 van de wet van
5 maart 1952 :
Overwegende dat het bestreden arrest
ten gevolge van een materH\le vergissing,
tot het verbeteren waarvan het hof bevoegd is, in een van zijn redenen vaststelt dat de feiten van gebruik van valse
stukken (telastlegging B pMtim) en gebruik van valse stukken in de balansen en
verlies- en winstrekeningen (telastlegging D), die als bewezen beschouwd wor·den, voortgeduurd hebben << althans tot
3 maart 1953, de datum van de door Wilkin ingediende klacht ll; dat immers nit
de contexte blijkt dat deze datum client
gelezen te worden als « 3 maart 1952 ll;
Overwegende cla t het bestreclen arrest
wegens deze feiten een enige straf van
vier maancl gevangenis en 100 frank geldboete verhoogd met 190 decimes, geveld
heeft;
Overwegencle dat de wet van 5 maart
1952, die deze verhoging voorschrijft, in
werking getreden is op 13 april1952;
Dat bewuste verhoging niet toepasselijk
is op geldboeten die uitgesproken worden
nit lloofde van misdrijven begaan v66r de
inwerkingtreding van de wet;
Dat, daar llet niet nauwkeurig de datum aanduidt op dewelke de feiten gepleegd werden, het arrest de toepassing
van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952
niet rechtvaardigt en de in het miclrlel
nangehaalde wetsbepalingen schendt;
Overwegende, voor het overige, dat de
substantHHe of op straf van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is;
Om die redenen, verbreekt het bestreden arrest, doch enkel in zover het de ten
laste van aanlegger uitgesproken geldboete met 190 decimes verhoogt, verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt
dat melding van onderl1avig arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
aanlegger tot drie vierde der kosten en
laat een vierde de Staat ten laste; verwijst de zaak naar llet Hof van beroep te
Brussel, doch enkel opdat er uitspraak

zou worden gedaan over de toepassing
van de opdecimes op voormelde geldboete.

(1) VAN RoYE, Code de let ci1·culation, nr 287.
RaadpL verbr., 23 september 1957 (A1·r. Ye1'b1·.,
1958, blz. 16); dit arrest releveert nochtans dat,
in die zaak, het door het geannoteerd arrest

opgeloste vraagstuk van belang ontbloot was.
(2) Een eerste arrest werd in deze zaak uitgesproken op 20 januari 1958 (Bull. en PAsrc.,
1958, I, 526).

1 december 1958. - 2e kamer. - TT oorzitte?·, H. Sohier, voorzitter. - Yerslaggeve?·, H. Gilmet. - Gel-i:iklniclenrle oonol·usie, H. Depelchin, procureur-generaal.
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KAMER. -

I december 1953

1° VERKEER. - vVEGooDE. - BEvEL vAN
EEN BEVOEGD PERSOON. - BEGRIP.
2° VERKEER. - vVEGoonE. - Tmcsr DIE
HET KONINKLIJK BESLUI'l' VAN 4 JUNI 1958
VOORGAA'l\ -

SOON. -

BEVEL VAN EEN BEVOEGD PER-

BEVEL DAT VOORRANG HEEFT BOVEN

DE VERKEERSREGELEN.

1 o Voor rle toepnssing vnn artikel 7, 1 en
3, van rle 1Veyoorle ·is cle 1t-itnorliyiny van
een bevoegrl persoon een be·uel, (1). (Impliciete oplossing.)
2° Zel.fs ·P66r Z'i:in tv-i:izigin,q floor artilcel 2

van het lconi,nkli:ik besln'it ·van 4 }'ltni
1958, harZ Mt-i'kel 7-3 van rle Weycorle
rleze ll?YW{ftvijrlte rlat rle bevelen va1~ rle
bevoegrle agenten onrle,r mee·r OlJ rle verlceersrerNlen voorrany harlrlen, rlaa1· rle
woo•rrlen « boven rle ve1·1cee,rstelcens ll /Je.
telcenen : « zelfs boven rle verkee?·stekens ll. (Impliciete oplossing.)

(BRIERS EN « UNION NATIONALE DES
MUTUALITES SOOIALISTES ll, 1'. CCEURDEROI.)
ARREST (2).
HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, uitspraak doende
als op verwijzing kennisnemend rechtscollege;
0Yerwegenc1e clat bij deze beslissing enkel over de burgerlijke vorderingen uitspraak gedaan is;
Over llet eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7-1, 7-3, 12 en
26 van het koninklijk besluit van 8 april
1954, houdende Algemeen Reglement 011
de politie van het wegverkeer, 420 van
het Strafwetboek, 1382, 1383, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen arrest de burger lijke partij Briers haar vordering ontzegt om de reclen clat het ongeval enkel te
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wijten is aan de onvoorzichtigheicl van de
voetganger Driers <lie plots de vluchtheuvel verlaten heeft ZOlll1er c1e minste voorzorg te nemen, clan wanneer aanlegger bij
conclnsies <lee<l gelclcn dat <le automobilist Oamrderoi niet mocht rijden op de
plaats waar het ongeval zich voorgeclaan
heeft omdat deze plaats gelegen is in het
midden van een samenstel clat tot doel
heeft het verkeer te leiden, samenstel
hetwelk verweercler niet langs bet mi-clclen
moeht inrijden maar rechts omheen moest
rijden, en dan wanneer aanlegger staande
hielcl clat verweerder door generlei bevel
van een bevoeg<le agent geclwongen was
geworden, in strijd met het verkeersreglement, cloorheen voormeld samenstel te rijden, zoda t het bestreclen arrest geen antwoorcl verstrekt heeft op <le twee regelmatig bij conclusies opgeworpen rechtsmiddelen die v66r al het andere op jui ste
wijzc dienden tc wor<len behanclelcl :
Overwegende dat het bestreclen arrest
vaststelt dat beklaagcle Cmurcleroi, hier
verweercler, door de agent met vaste
stanclplaats die het verkeer op de plants
van het ongeval leidde uitgenocligd is geweest tnssen de twee vluchtheuvels voor
tramreizigers door te rijden, wegens ·in
uitvoering zijnde werken en het drnk vcrkeer;
Dat het vervolgens erop wijst dat de
burgerlijke partijen, hier aanlegsters, opwerpen dat het daar geen bevel golcl, cloch
een eenvoudige uitnodiging tot het nakomen waarvan Omunleroi niet verplicht
zou zijn geweest, maar beslist dat clit onderscheid « gezocht is, daar <le omlerrichtingen van de verkeersagenten door gebaren gegeven worden, hetgeen het uitleggen ervan onmogelijk en het al te subtiel
onderscheid dnt de burgerlijke partij zou
willen invoeren verward maakt ll, « clat
bovendien erov moet worden gewezen dat
de uitdrukking « uitnodiging ll (« invitation ll), die volgens Laronsse en Littre
gelijkstaat met llet woor<l << aansporing ll
(« exhortation ll) die is welke de politic
in haar processen-verbaal gewoonlijk gebruikt in de betekenis van << bevel ll ( « injonction ll);
Overwegende clat het arrest door deze
beschouwingen de in het tweede deel van
het micldel aangehaalde conclusies juist
beantwoord heeft, en de beslissing volgens ·wclke « Oamrderoi niet kan worden
aangewreven tussen de twce vluchtheuvels inge1·eden te zijn ll wettelijk gerechtvaarclig<l he eft;
Dat het c1ienvolgens niet meer behoefde
te onderzoeken of de vluchtheuvels waartussen Cceurderoi ingereden was een samenstel uitmaakten dut tot doel hatl het
verl,eer te leiden, naarclien de bevelen van
de bevoegde personen volgens artikel 7,
3, van de vVegcocle de voorrang hebben
zelfs boven de verkeerstekens;

Dat het micldel niet kan ingewilligd
worden;
Over het tweede midclel, afgeleid nit de
schending van de artikclen 420 van het
Strafwetboek, 1382, 1383 en 1384 van het
Dm·o·erlijk Wetback 154 en 189 van het
W etlJOek van strafv~rdering, 1319 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek en van de bewijskmcht cler akten, van artikel 4 van
de wet Yan 1 augustus 1899, 97 van de
Grondwet, doordat het bestreden arrest,
om in feite te beslissen dat Driers plots
de vluchtheuvel verlaten hecft zonder de
minste voorzorg te nemen, niet enkel
steunt op de verklaring van getuige Yan
Dnmme, « doch tevens en vooral op de
getuigenis zelf van de echtgenote van
Driers, waaruit blijkt dat haar echtgenoot zich zo schielijk op cle rijbaan begeven heeft dat zij het niet gemerkt heeft,
hoewel zij naast hem stond, en llat zij
zich pas naclat de gekwetste opgeraapt
was rekenschav ervan gegeven heeft dat
het haar echtgenoot was ll, dan wanneer
het proces-verllanl van 9 juli 195G, waaraan geloof client te worden gehecht tenzij
het tegenbewijs gelevercl wordt en dat de
verklaring van de echtgenote Driers inhouclt, luidt als volgt : « ik bevond me
niet op dezelfdc vluchtheuvel als mijn
echtgenoot ll;
Overwegencle clat, aangezien de gccritiseercle beslissing niet cnkel op de getuigenis van de echtgenote Briers steunt, doch
ook 011 de verklaring van de getuige Van
Damme, welke volstaat om ze wettelijk
te rechtmardigen, het middel bij gebrek
a an belang niet ontvankelijk is;
Om die redcnen, verwerpt de voorzicning; veroorclcelt aanleggers tot de kosten.
1 decemller 1958. - 2° kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslnggever, H. Anciaux Henry de Faveaux. OeUjkln-iclenrle conchts-ie, H. Depelchin,
advocaat-generaal. - PleUers, H. della

Faille d'Huysse.
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-277{!Cle[!d toonlt tlat cle oprechtheirl 'l:an clie
intrelcldny Wafwscldjnlijk maakt (1).
(DE MOL, T.

CC COMPAGNIE D' ASSURANCES
DC SOLEIL ll.)

ARRES'l'.

RET HOF; - Gelet op het verzoekscllrift •an 6 augustus 1958, ondertekend
door JH·er De Bruyn, mlvocaat bij hct hof
van cassatie, waardoor Desire De Mol,
zonder beroep, wonende te Ganshoren,
Jettelaan 297, tllans te Doornik, rue du
Ollantier, 1, verzoekt om herziening van
het contradictoir vonnis door de Reclltbank van eerste aanleg te Brussel op
10 juli 1956 gewezen, waarbij' hij veroordeeld werd tot een enige gevangenisstraf
van een j aar en een geltllloete van 100 fr.,
verlloogcl met 190 decimes, en alclus gellracht op 2.000 frank of een maand vervangende gevangenisstraf, ter zake van in
Belgie, tussen 30 juni 1955 en 27 october
1955, geheel of ten dele geheeld te hebben
een personenautomobiel cc Simca-Versailles ll ten nadele van de vennootschap cc Paris-Nice ll en een personenautomobiel
cc Simca-Versailles ll ten nadele van de
naamloze vennootschap cc Societe de commerce et d'industrie automobiles Jl, welke
wagens door een misdaad of een wanbedrijf verkregen werden;
Overwegende dat clit vonnis in kracht
van gewijsde gegaan is, naardien het door
verzoeker op 23 october 1956 ingesteld boger beroep niet ontvankelijk verklaard
werd bij een op 24 november 1956 door het
Hof van beroep te Brussel contradictoir
gewezen arrest, hetwelk insgelijks in
kracht van gewijscle gegaan is;
Gelet op de aanmaning om tussen te komen in het geding tot herziening, welke
op 21 augustus 1958 betekend is aan de
burgerlijke partij, de naamloze vennootschap cc Compagnie d'assurances du Soleil ll;
Gelet op het met redenen omkleed advies ten gunste van het verzoekschrift,
verstrekt door drie advocaten bij het Hof
van beroep te Brussel, met tien jaar inschrijving op de lijst;
Gelet op de artikelen 443 en 444 van het
Wetboek van strafvordering, gewijzigd
door de wet van 18 juni 1894;
Overwegende dat de beslissing, tot de
herziening waarvan de aanvraag strekt,
volgens verzoeker rust op het geloof dat
gehecht werd aan ue verklaringen van
zijn medebeklaagde Armand Kok;
Overwegende dat de veroordeelde tot
rechtvaardiging van zijn aanvraag, doet
(1) Verbr., 9 november 1953 (A1·r.

1954, blz. 145).

Verbr.,

gelden uat het bewijs van zijn onschuld
schijnt te volgen uit een feit dat zich
voorgedaan heeft sedert zijn veroordelino·
of nit een omstandigheid 'cue hij niet i~
staat was te bewijzen ten tijde van zijn
geding; dat hij in clit verband voorhoudt
dat, sinds het vonnis waarbij hij veroorde:ld werd, Kok voornoemd door zijn
bneven, op 1 september 1957 o·ericht tot
de Minister van justitie en de"' procureur
des konings te Brussel, stellig de beschulcligingen die hij voonlien tegen verzoeker
ingebracht had introk, erkennend dat hij
gehandeld had nit wraakzucht teo·en deze
die llij ervan verdacht had zijn "'aanlloucling te hebben veroorzaakt;
Overwegende dat de intrekking door
een medebeklaagde van in de loop van een
gelling afgelegde yerklaringen enkel kan
worden aangezien als een nieuw feit
waaruit llet bewijs van de onsclluld van
lle verzoeker zou volgen en hetwelk de
aanvraag tot herziening ontvankelijk zon
maken, inllien elementen overgelegd worden welke de opreclltlleitl van die intrekking waarschijnlijk maken;
Dat in dit opzicllt geen bijzondere omstandigheid ingeroepen wordt;
Overwegende derhalve clat de door aanlegger naar voren gebrachte feiten en omstandigheden aan de bepalingen van artikel 443, 3°, van het Wetboek van strafvorclering niet voldoen en dat de aanvraag
tot herziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de aanvraag
tot herziening als niet ontvankelijk; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
1 december 1958. - 26 kamer. - VoorzUte·r, H. Sohier, voorzitter. - Verslaygever, H. Anciaux Henry de Faveaux. GeUjlcl·uiclende oonolttsie, H. Depelchin,

advocaat-generaal.
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BINDENDFJ BEOORDELING DOOR DE
RECHTER OVER DE GROND.
S'rRAFZA.KEN. MISDRLTVEN OPGELEVERD
DOOR EEN EN'KEL OF DOOR ONDERSCHEIDENE
FEI1_'EN.

De 1'eohter over tle {11'0/Hl oonleelt soere1'ein ·in feite of cle misclr·ij'l:en oprJelevenl
toonlen !loor een enlcel feit of floor ondersoheirlen feU en (2).

(2) Verbr., 5 juni 1950 (Arr. Ycrbr., 1950,
blz. 613); verge!. verbr., 28 april 1958 (Bull.
en PAsic., 195'8, I, 948).
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{HENDRIX.)
ARREST.
HET HOF; - G€let op het bestreden
.arrest, op 20 september 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat blijkens het bestreden arrest, aanlegger vervolgd geworden
is uit hoofcle van, op 29 april 1958 :
A) bij gebrek aan vooruitzicht of aan
voorzorg, onvrijwillig verwondingen veroorzaakt te hebben; B) een voertuig in
staat van dronkenschap bestuurd te hebben; a) een voertuig op de openbare weg
bestuurcl tc hebben, zonder in staat te
zijn om te sturen; D en E) artikel 26-1,
lid 1, en artikel 26-1, lid 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1954 overtreden te hebben; F en G) de bepalingen van
de artikelen 12 en 13 van dit besluit ovcrtreden te hebben;
Overwcgende dat het arrest aanlegger
wegens de fei ten, bedoeld onder de letters A, a, D, E, F, G, veroordeelt tot een
gevangenisstraf van zes maand en een
geldboete van 200 frank, verhoogd met de
deciemen; dat het hem wegens het onder
de letter B bedoeld fcit, veroordeclt tot
een gevangenisstraf van een maancl en
een geldboete van 100 frank, verhoogdmet
de decimes, en tegen hem de ontzetting
uitspreekt van het rccht gedurencle zes
maand een voertuig of een luchtschip te
besturen, of cen rij dier te geleiden;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 3 en 7 van de
wet van 15 april 1958 tot wijziging van
het Wetboek van strafvordering, de wet
van 1 augustus 1899 en de besluitwet van
14 november 1939, doordat het bestreden
arrest aanlegger uit hoofcle van de telastlegging B veroorcleelcl en hem het voordeel van de schorsing cc uit aanmerking
van alle telastleggingen ll ontnomen heeft,
door de in de wet van 15 april 1958 vervatte bepalingen toe te passen vooraleer
deze wet in werking getreden was;
Ovcrwegende dat de door het hof van
beroep uitgesproken straffen niet steunen
op de in de wet van 15 april 1958 vervatte bepalingen, doch op de artikelen 65,
418 en 420 van het Strafwetboek, 3 en 10,
3o van de bcsluitwet van 14 november
19il9 betreffende de beteugeling van de
dronkenschap;
Dat het arrest verwijst naar het vonnis
hetwelk uitdrukkelijk deze artikelen aanhaalt en dat de op aanlegger toegepaste
straffen die zijn welke bij clie bepalingen
zijn voorgeschreven;
Dat het cvemnin bij toe11assing van
enige l>epaling van de wet van 15 april
1958 is da t het voordeel van de schorsing
mmlegger ontnomen is geworden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van nrtikel 65 van het Strafwetboek, eerste onderdeel, doordat het bestreden arrest verschciclene strnffen geveld heeft, dan wanneer alle tegen aanlegger ingebrachte misdrijven ann een zelfde
strafbaar feit ontsproten en, tweede onderdeel, cloorda t het arrest niet aangenomen heeft dat de telnstleggingen B en a
ineen lopen en dat de onder de letters D
en E omschreven feiten slechts een misdrijf uitmaakten :
Over het eerste onderdeel :
Overwegende dat de rechter over de
grond soeverein oordeelt of, in de omstancligheden der zaak, verscheidene door de
beklaagde begane misdrijvcn opgeleverd
worden door een enkel feit of door onderscheiden feiten;
Over het tweede onderdeel :
Overwegende dat, ten aanzien Yan de
onder de letters A, a, D, E, F, G bedoelde
feiten, enkel de strnf uie op onvrijwillige
veroorzaakte lichamelijke letselen gesteld
is, uitgesproken werd;
Dat het tweede ondercleel van het middel mitsclien bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantHlle of
op straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat de
beslissing· overeenkomstig de wet is;
Om uie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt nanlegger tot de kosten.
1 december 1958. - 2" kamer. - Voo1·zitter, H. Sohier, voorzitter. - Versla!fgever, H. Polet. - GeUjklniclencle concl·u-

sie, H. Depelchin, aclvocaat-generaal.
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1 o ASSISENHOF; -

0NDERZOEK EN DEBATTEN. ----: 0PSCIIORSING. SOEVEREINE
BEOORDELING VAN DE YOORZITTER.
2o ASSISJ<JNHOF; - VERKLARING DAT RET
YONNIS UlTGESTELD ZAL WORDEN EN DE ZAAK
NAAR DE YOLGENDE ZlTTINGSTIJD ZAL VERWEZEN WORDEN. - SOEVEREINE BEOORDELING
VAN I-IET ASSISENHOF.

1o De voorzitter van het assise'llhof oo·rtleelt soevere'in in feite of e'r termen
aan·wezig z·ijn 01n liet ontlerzoel.; en cle
tlebatten te schorsen b'i,i toepassinf! van
cle tweetle zin van n1·tikel 353 van het
Wetboelc 'uan strat·vorclerinrJ.

2" Het assisenhof oorileelt soeverein in
fe'ite of er terme11 z·ij·n om, b·ij toepassing •uan a·rt1kel 358 van het Wetboek

-279van stratvordering, het VOJHt'i8 ttit te
stellen en de zaak narw !le volgende zittingstijd te ve,rwi,jz'en.
(MENU, T. ASSOIGNON EN MENU.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreclen arresten, door het Hof van Assisen van Henegonwen op B en op 4 october 1958 gcwezen;
I. In zover de voorziening gericht is tegen de over de pnblieke vordering gewezen beslissing :
Over het eerste micldel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 267, 268, 334
en 385 van het vYetboek van strafvorclering en van de rechten der yerdecliging,
doorclat aanlegger zijn repliek lleeft moeten geven v66r clie van zijn meclebeschnlcligcle, die hem bezwaarcl heeft door te
ontkennen clat hij op aanlegger een invloed zon hebben nitgeoefencl -wclke deze
tot de moord zon geleid llebben :
Overwegencle dat krachtens artikel 267
de voorzitter van het hof van assisen de
rangorde onder degenen {lie om het woord
verzoeken bepaalt; dat artikel 384 voorschrijft dat de hoof<lbeschulcligcle, zo er
een is, bij de clebatten het eerst aan de
beurt moet komen ;
Overwegende dat de voorzitter, overeenkomstig deze regelen, voor de replieken in de laatste plaats het woord gegeven heeft aan de besclmldigden, hierbij
beginnencl met aanlegger, die trouwens
geen andere regeling had gevraagcl;
Dat het middel niet kan ingewilligcl
worden;
Over het tweecle midclel, afgeleid nit de
schencling van de rechten der verdecliging,
doordat de voorzitter aan de vercleclig·er
van Dufrasne toegestaan heeft verklaringen van aanlegger en van getnigen, die
alle v66r de terechtzittingsprocedure afgelegcl werclen, voor te lezen, clan wanneer
cleze verklaringen afgelegcl werclen voorclat de invloed van Dufrasne op aanlegger ontclekt wercl, en ten onrechte als de
slotsom van het onclerzoek voorgestelcl
zijn geworden :
Overwegencle dat de bewering waarop
het micldel berust in geen enkel van de
proceclurestukken, waarop het hof vermag
acht te slaan, steun vinclt; dat het mid del
clerhalve feitelijke gronclslag mist;
Over het clerde middel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 385, 386, 841,
342 en 858 van het "Vetboek van strafvordering, <loordat de voorzitter van het hof
van assisen op de terechtzitting van 2 october 1958 zoncler noodzaak tussen de
laatste reDliek en de verklaring v.an de
jury de terechtzitting tot 's anclerenclaags
ol)geschorst heeft, wat de gezworenen de
gelegenhei<l gebo<len heeft cle zaak met

clerclen te bespreken, clan wanneer het verbod een abnormale tijdsruimte te laten
tussen de replieken en de beraadslaging
tot cloel heeft de rechter cler verdediging
te vrijwaren en de onpartijcligheid van de
gezworenen en de geheimheic1 van de clelm tten te verzekeren :
Overwegende clat de voorzitter van het
hof van assisen soeverein in feite oordeelt o~ er termen. aanwezig zijn om, bij
toepassmg van artlkel 35B van het Wetboek van strafvordering, de dehatten te
schorsen gednrende <le pozen die noclig
zijn voor de rust van de recllters, de gezworenen, de getuigen en de beschuldigden;
Da t llet mid del niet ontvankelijk is ·
Over !let vierde en !let vijfde .miclcl,el,
afgeleid ui t de schcnding van artikel 8i'i2
van het vVetboek van strafvordering,
door.clat !let hof Yan assisen, na de verklarmg van de jury, niet cle noclige maatregelen getroffen heeft om aanlegger tot
!let uitoefenen van zijn recht van verdetliging in staat te stellen, door cle zaak naar
een andere zittingstij<l te verwijzen, wanneer aanlegger zich in ecn nieuwe toestand bevonclcn heeft gezien het verwarrencl en clubbelzinnig antwoor<l dat de
jury verstrekt hecft op de vragen betrcffenclc de schuld van Dufrasne, clan wanneer clit antwoord bet niet mogelijk
maakte te llepalen of de jury, om aanlegger te veroorclelen, rekening gehouden hall
met cle door Dufrasne op llem uitgeoefencle invloed, dan wel of het ODtreden van
die man als niet bestaancle en nict-afdoende is aangezien gewonlen, en clan wanneer, volgens de bewoordingen van lle
akte van beschuldiging, er tot dan toe
verklaard was geworden cla t cle handelingen van Dufrasne, wiens optreclen noocllottig en beslissenll geheten werd, aanlegger lettcrlijk buiten zichzclf ge!Jracllt
haclclen en hem tot de rnoord geleid haclclen :
Overwegende dat hct hof van assisen
soeverein in feite oordeelt of ·er termen
zijn om, llij toepassing van artikel B52
van het vVetboek van strafvordering, !let
vonnis nit te stellen en cle zaak naar de
volgencle zittingstijcl te verwijzen;
Dat de miclclelen niet ontvankelijk zijn;
Fln overwegencle clat de substantiele
of on straf van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefa en clat de
beslissing overeenkomstig cle wet is;
II. In zover de voorziening gericllt is
tegen cle beslissing gewezen oyer lle door
verweerders tegen aanlegger ingestelllt~
burgerlijke vorclering :
Overwegende dat aanlegger geen llijzonder mid!lel doet geld en;
Om cUe redenen, verwerpt tle voorziening; Yeroonleelt aanlegger tot cle kosten.

-2801 december 1958. - 2" kamer. - Voor.'<!itter, H. Sohier, voorzitter. - VeJ·slaggeve·r, H. Vroonen. - Gelijlcl·n'iclenfle concl·usie, H. Depclchin, advocaat-generaal.
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TOT

VERBREKING.

STRAFZAKEN. I\1IDDEL DAT INROEPT DAT
NIET GEANTWOORD vYERD OP EEN NOTA DOOR
DE BEKLAAGDE TER TEREOHTZITTING NEERGELEGD. GEEN VAS'l'STELLING DAT DE BEKLAAGDE TER TEREOH'l'ZI'J'l'ING OONOLUSIES
GENOJ.VIEN HEEFT. ~ I\11DDEL DA'l' NIET KAN
WORDEN AANGENOJ.VlEN.

Kan n·iet cwngenonwn worden het m·iclclel
clat ·i:!woept clat n·iet geantwoonl wenl
op een cloo1· cle belclaagcle ter teJ·echtzitting neeJ'[Jelegcle notn, wnnneer 1l'it geen
enkel stuk vnn cle rechtspleginrJ bl·ijlct
dnt de belclnngcle te1·. tereohtZ'itf'inp ooncl·usies geno1nen heett (1).
(LAMMENS, T.

SOAUFLAIRE EN DESOAMPS.)
ARREST.

RET HOJ!'; - Gelet on het bestreden
arrest, op 27 juni 1958 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel;
Overwegende dat lle voorziening beperkt
is tot de over de vorderingen der burgerlijke partijen gewezen beslissing :
I. Ten aanzien van de beslissing gewezen over de vordering van de burgerlijke
partij Scaufiaire, handelencl in eigen
naam :
Overwegcnde dat aanlegger geen micldel
doet geld en;
II. Ten aanzien van de beslissing gewezen over !le vordering van de burgerlijke
vartij Scaufiaire, han<lelend als voogd
o>er zijn minderjarig·c ldeindochter,
Elise Dangreau :
O>er het middel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1149, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wet!Joek, 45 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het !Jestreden arrest aanlegger,
die schuldig eraan bevonden werd onvrijwillig de dood van de moeder van hct
kind Lise Dangreau veroorzaakt te he!Jben, >eroordeelt om aan verweercler als
yoogd over evengemeld kinll, benevens de
som van 150.000 frank wegens zedelijke
schade, te betalen een som van 200.000 fr.
wegens stoffelijke scllade, om de retlenen
(1) Verbr., 30 april 1956 (Arr. VerbJo., 1956,
biz. 723).

da t ter zake de door het kind geleden
stoffelijke schade client beoordeeld te worden met inaanmerkingneming van het feit
<lat, tlaar het reeds zijn vader verloren
heeft, het tengevolge van llet overlijden
van zijn moeder zijn laatste normale stoffelijke stenn verloren heeft, tot de leeftijd waarop het in staat zal zijn om in
zijn eigen onderhoud te voorzien, dat deze
beschouwing· de bovenhand heeft op alle
andere die beklaagde doet gelden, dat
cleze persoonlijke scha<1e bij gebreke aan
andere bewijskrachtige elementen slechts
ex nequ.o et bono kan geraamd worden en
dat een som van 200.000 frank !Jlijkt een
billijk herstel van die schade op te leveren, dan wanneer er tot herstel enkel termen aanwezig kunnen zijn indien er een
vaststaand en bewezen nadeel bestaat, en
het bestreden arrest, door te beslissen om
de bovenaangehaalde redenen, het verweer niet beantwoord heeft dat voorgebracht i" in een nota, OD de terechtzitting
van 10 jnni HJ58 van het hof van beroep
neergelegd en regelmatig bij het dossier
gevoegd, waardoor aanlegger het bestaan
van een stoffelijk natleel in hoofde Yan
het kind ontkende, onder meer, enerzijc1s,
omdat de moeder, het slachtoffer bij het
ongeval, niet zelf werkte en haar overlijden dus ten aanzien van het beroepsinkomen geen weerslag had, en anderzijds,
omdat, aangezien ·de grootouders betrekkelijk jong zijn, zij zich normaal voort
met het kind zullen kunnen bezig houden
op dezelfde marrier als de moetler, to tela t
het zelf in zijn onderhoud .zal kunnen
voorzien, dat er alclus geen oorzaak van
een logisch te voorzien nadeel aanwezig
is, dat men dus ten nadele van het meisje
geen >ermindering van cle inkomsten die
het geniet vaststelt en het begrip van
stoffelijk nadeel dus uitgesloten is :
Overwegemle, enerzijcls, dat het bestreden arrest, door de in het midclel aangehaal<le !Jeschouwingen, het bestaan van
een stoffelijk nadeel clat de minclerjarige
]}lise Dangrea u geleden he eft vaststelt;
Overwegencle, nnclerzijds, dat, al is in
het proces-verbaal der terechtzitting van
19 juni 1058 de neerlegging, door de madsman van aanlegger, van een zittingsnota
vastgestelcl, er evenwel uit geen enkel der
stukken waarop het llof vermag acht te
slaan blijkt dat aanlegger schriftelijke of
mondeling·e conclusies genomen lleeft;
Waaruit volgt da t het mid del niet kan
ingewilligd worden;
II. Ten aanzien van de beslissing gewezen over de vordering van de burgerlijke
parti.i, Germaine Descamvs :
Overwegende dat aanlegger geen midclel
doet g·elclen;
Om die rec1enen, verwerpt de voorziening; veroorc1eelt aanlegger tot de kosten.
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1 december 1958. - 26 kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Verslaguever, H. Anciaux Henry de Faveaux. Gelijlcl·uidende oonol·nsie, H. Depelchin,
aclvocaat-generaal.
Pleiter, H. De
Druyn.
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VOORZIENING IN VERBREKING. VORJ>I. S'l'RAFZAKEN.- VER'ZOEKSORRH''l'
'l'Ol' STAVING VAN DE VOORZIENING. VER'ZOEKSORRIF'l' WAAROP EEN ONLEESBARE RAND'l'EKENING AANGEBRAOR'l' IS EN RETWELK DE
ROEDANIGREID VAN DE ONDERTEKENAAR NIE'l'
VERMELDT. HE'l' ROF SLAAT ER GEEN AOR1'
OP.

Het hot slaat geen aoht op een verzoeksohTift 1W01'{felegd tot stavin,q van een
voorziening ·in strajzalcen waa1·op een
onleesbcwe handtelcening aangeb·raoht is
en hetwellc de hoerZanig he·icl van cle onclertelcenaar niet vennelclt (1).
(MULLER, T. DREUW.)
ARREST.

HET HOF ; -· Gelet op het bestredcn
vonnis, op 28 april 1958 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Verviers ;
Gelet op het bevelschrift, op 26 september 1958 verleencl door de heer eerste voorzitter, en luidend dat op cle rechtszitting
v·66r het hof van cassatie cle reclltspleging·
in de Franse taal zal worden voortgezet;
I. Over de door Hubert Muller ingestelde voorziening :
ct) Aangaande cle beslissing gewezen
over de publieke vordering die ingestelcl
wercl :
1 o Tegen verweercler :
Overwegencle tla t aanlegger geen lloedanigheicl heeft om zich tegen cleze beslissing te voorzien ;
Dat zijn voorziening niet ontvankelijl<::
is;
zo Tegen aanlegger :
Overwegende tlat de substantiele of op
straf van nietiglleid voorgeschrevten
rechtsvorrnen wertlen nagelecfd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) Aangaande de over de burgerlijke
vonlering gewezen beslissing :
(1) Verbr., 14 mei 1956 (Bull, en PAsrc., 1956,
I, 973).

Overwegende da t de beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering en
dat daarbij niet over een betwisting omtrent de bevoegclheicl uitspraak gedaan is
geworclen ;
Da t de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Over cle voorziening· ingestelcl door
Marie Muller als :
a) Durgerlijk verantwoordelijke partij :
Overwegencle dat uit geen stnk waarop
het hof vermag acht te slaan blijkt dat de
voorziening betekend geworden is aan de
partij tegen welke zij gericht is;
Da t zij niet ontvankelijk is;
IJ) Durgerlijke partij :
Overwegende dat aanlegster geen middel cloet geld en;
Om die redenen, voegt de door aanleggers ingestelde voorzieningen sarnen en
zonder acht te slaan op llet voor beicle
aanleggers op 19 mei 1958 ter griflie van
de Hechtbank van eerste aanleg te VerYiers neergelegd verzoekschrift, waarop
enkel een onleesbare handtekening aangebracllt is en hetwelk de hoedanigheid van
de onclertekenaar niet vermeldt, verwerpt
de voorzieningen; veroorcleelt aanleggers
tot de kosten.
1 december 1958. - 2 6 karner. - Yoorzitter, H. Sohier, voorzitter. - Yerslaggever, H. Valentin. - Gelijlcl'll:irZenrZe conclu.s-ie, H. Dcpelcllin, advocaat-generaal.
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1° INKOMSTFJNDELASTINGEN. -

DE-

DRIJFSBELASTING. NAAMLOZE VENNOO'l'SOHAP,
MEERWAARDE VERWEZENLIJK'l'
DOOR DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED,
MEERWAARDE DIE TO'l' GRONDSLAG GEDIEND
HEEF'l' VOOR. HE'l' BEREKENEN VAN DE JAARLI.Jl<SE DOTA'l'IE YAN DE WETTELIJKE RESERVE. GEEN BELASTINGVRIJDO:M VOOR DE
MEERWAARDE,

2° MIDDFJLEN TOT VERBREKING.
7/AKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN.
l\1IDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN DE
BEWIJSKRAOH'l' VAN EEN AK'l'E, AK'l'E DIE
l\'IE'l' WORD1' OVERGELEGD EN WAARVAN DE INROUD NOOH DOOR DE BESTREDEN BESLISSING
NOCII DOOR EEN ANDER, S'l'UK VAN DE RECH'l'SPLEGING VEROPENBAARD IS. NIE'l' ONTVANKELI,JK MIDDEL.

1° De mee'I"WcLarcle cloor een

·Jwwnlo.~e ·&en·Jiootsohap ve1"We.~·enlijkt bij het verkopen van een onroere11 cl [!Oecl is niet ·van
belasting vrijgestelrZ wwnneer het bewezen i.s rZat :~e tot g·ronclslar; uerZiencl heeft

-282voor het berekenen van de :iaarU:ilcse
llotaUe van cle wetteU:ilce t'eserve zoals
z·e voorz·ien ·is floor ai'tilcel 77 van cle
8(WWngesaha7celcle ~vetten op cle hanclelsvennootsahappen. (Samengeschakel-

de wettcn lletreffende de inkomstenllelastingen, art. 27, par. 2Ms, lid 2, 2°.)
2° Is niet ontvanlceli:i k het m·iclclel afgeleia u.it cle sahenclung ·vwn de bewi:islvnwht van een nkte wanneer· cleze alcte
niet wonlt overgele(Jcl en wanneer' zi:in
i.nhou£l noah cloo·r cle bestreclen besl'issing noah lloo•r e1vig st·nlc van £le r·eahtspleg·in(J wawro1J het hot aaht vermag te
slaan vempenbaanl is (1).

T.

(N. V. LUMMERZHEUI CC USINES STAR ll,
BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HE'J' HOF; - Gelet op het llestreclen
arrest, op 4 juni 1957 gewezen door het
Hof van berocp te Luik ;
Over het midclel, afgeleid uit de schencling van de artikelen 11Jl5, 1B19 en 1320
van het Burgerlijk vVetboek, H7 cnllO van
de Gronclwet, 27, paragraaf 2bis, lid 2, 2°,
cler samengesclmkelde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, cloorclat, om de
vrijstelling van belasting te 'veigeren aan
<le meerwaarde van 126.720 frank door de
verzockster verwezenlijkt in de loop van
het jaar 1948, hct arrest enkel doet gelclen
dat voornoemcle som van 126.720 frank tot
gronclslag· heeft gediencl voor cle berekcning van de jaarlijkse clotatie van de wettelijke reserve, clan wanneer, enerzijds,
de llalansen en verlies- en winstrekeningen geen woorcl reppen nopens de gronclslag van de llerekening van voornoemde
clotatie; clan wanneer, anderzijcls, zelfs
ongegrond te veronderstellen dat het bestaan in feite van de litigieuze meerwaarde van 126.720 frank de leiders van de
vennootschap zou aangezct hebben het minimum beclrag van de dotatie -in 1948 te verhogen met de wettelijke reserve,
zelfs te veronclerstellen clat eon decl van
de meerwaarcle in de wettelijke reserve
gestort werd, die omstancliglleclcn de opeisbaarlleicl van de belasting nict zouden
kunnen rechtvaarcligen :
Overwegende dat nit het llestreden arrest blijkt dat de verkoop van een onroerend goed een meerwaanle van 126.720 fr.
in 1948 lleeft voortgebracht, dat llet netto
winstsaldo voor het dienstjaar, uitgemaakt door de bedrijfswinst vermeerclercl
met de meerwaarde, 120.937 fr. 96 bedraagt en clat een som van 6.0±7 frank,
gelijk aan 5 t. h. van clit netto winstsalclo,

in de wettelijke reserve gcstort is geworden;
Dat de rechter, door cen soevereine beoordeling van de feitclijke elementen,
aangenomen heeft dat die wettelijke reserve van 5 t. h. de jaarlijkse clotatie uitmaakte van de reserve zoals cleze voorzien
is door artikel 77 van de samengescbakelcle wetten op {le handelsvennootscllappen en berekend wercl in verband met het
netto winstsalclo door de comptabele bescllciclen aangecluid;
Overwegencle mitsclien clat, waar llet alclus erop wijst dat de meerwaardc tot
gronclslag gecliencl lleeft voor llet berekenen van cle jaarlijkse clotatie van de wettelijke reserve, llet arrest een juiste toepassing maakt van artikel 27, paragraaf 2bis, lid 2, 2°, cler samengescllakelcle wetten betreffencle de inkomstenbelastingen, -..vanneer het beslist dat die omstamliglleicl de belastingvrijdom belet van
de op het verkocllte onroerencl goed verwezenlijkte meerwaarcle;
·overwegende clat llet miclclel, in zover
llet llet bestreclen arrest verwijt de bewijskracht van de akten miskencl te hellben, niet ontvankelijk is omdat aanlegster
tle akten waarvan de bewijskracbt zou
miskeml geworclen zijn, tot staving van
llaar voorziening niet overlegt, clan wanneer de inhoucl van die akten noch door
de bestreclen beslissing noel! door een ander stuk van de reclltsvleg·ing waarop het
hof vermag acht te slaan veropenbaanl
is;
Dat llet mitlclel niet kan aangenomen
worden;
Om tlie reclencn, verwerpt de v 0 orziening; veroorcleelt aanlegster tot de kosten.
2 december 1958. - 26 kamer. - TT oor.zitter, H. Gil·oul, raadsheer waarnemend
voorzitter. - TTersl£tg[J6•ver, II. van Beirs.
Geli:ikl'ldclencle concl'nsie, H. R. Delange, ad vocaa t-generaal.
Pleiter,

H. Van Leynseele.
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BE\VI.JS. - BEWIJSKRACH'J' VAN DE A:KTEN.
- BURUERLIJKE z,~KEN. - HUUROVEREENKOMST GESLOTEN TUSSEN EEN VERENIGING
ZONDEH WINS'l'GEVEND DOEL EN EEN BIOSCOOPEXPLOI'l'ANT. - 0LAUSULE DIE VOORZIET DAT
DE TAXES EN BELASTINGEN ZULLEN GEDRAGEN
WORDEN DOOR DE YERHUURSTER MAAR AAN
DEZE ZULLEN 'J'ERUGBE'l'AALD WORDEN DOOR
DE HUURDER. - DOOR DE VERHUURS'l'ER
YERSCHULDIGDE EN BETAALDE TAXES. - TOEKENNING AAN DEZE VAN EEN TOELAGE GELI.JK

(1) Verbr., 23 october 1958, supra, blz. 165.

AAN HE'l' BEDRAU VAN DEZE TAXES. -

GEEN
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ONTHEFFING NOCH VRIJSTELLING. RECHTER DIE DE VORDERING IN TERUGBETALING
VAN DE HUURDER YERWERPT. BEWIJSKRACHT VAN DEZE CLAUSULE NIET GESCHONDEN.

Sohenrlt niet fle bewijskraoht 'ran rle olans·ule van een h·uuiro·ve·reenlcomst gesloten
t'Zfssen een veren·ig·in.a Z011(ler tvinstgevencl rloel en (le emploit(vnt van een b·iosooop, l1<·iflens flewell.:e fle tames en belasUngen floor fle verhu.urste1· zullen ge(l-fa,qen worflen maar lutail· zu.llen teru.,qbetaalrl wonlen floor fle h·zmnleT, het vonn·is flat, na vastyestelfl te hebben dat cle
tames ve1·sohulcligcl waren en werlcez.ijlc
betaalrl tverrlen (zoor fle verhli'/Wste·r en
flat fleze laatste, zonfler e,rvan ontheven
of vrij,qestelcl te zi.in geweest, een toelage gelijk aan het beflrag van rleze
tames heeft beli;omen, beslist flat deze
omstanrligheicl fle terzvJbetal'in,q ervan
aGi}• fle huurcleT niet 1·eohtvaanUgt.

(Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)
(TOBLER, T. V. z. W. << ARTS, EDUCATION
ET LOISIRS ll.)
ARREST.

BET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 februari 1957 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Over het micldel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1131, 1235, 1319 en
1320 van het Burgerlijk Wetboek, doordat
het bestreden vonnis, met schending van
de bewijskracht van clausule 13 van de
huurovereenkomsten van 2 mei 1950 en inzonderheid van 3 maart 1953, luidens
welke « t1e verhuurster zal kwijten alle
taxes en belastingen, behalve de gronclbelasting, welke zijn of zullen worden geheven op de kwestieuze onderneming. De
heer Tobler zal haar al deze taxes en belastingen moeten terugbetalen ll, aanleggers vordering niet gegroml verklaart die
strekt tot terugbetaling door verweerster
van de fiscale taxes op de schouwspelen
van 1951 tot 1954, onder het voorwendsel
dat zij van die taxes niet vrijgesteld
werd, doch dat deze haar werden teruggegeven in de vorm van een toelage, dan
wanneer uit de duidelijke en bepaalde bewoordingen van evenaangehaalde clausule
blijkt dat verweerster de terugbetaling
van de litigieuze taxes niet kon verkrijgen clan indien zij ze gedragen had, hetgeen ten deze volgens de vaststellingen
zelf van het vonnis niet het geval geweest
is, zoclat aanlegger, daar hij verweerster
sommen betaald had welke deze uiteindelijk niet gekweten heeft, het recht had na
ze betaalcl te hebben van verweerster de
terugbetaling ervan te vorcleren :

Overwegende dat blijkens de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan, verweerster clie hoofclhuurster was van een
onroerend goed dat cliende voor een bioscoopont1erneming, clit goea onderverhuurcl
had a an aanlegger ;
Overwegende dat de rechter over de
grond, steunent1 on de termen van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, erop wijst dat verweerster krachtens hun
akkoord de taxes en belastingen voor de
exploitatie van t1e bioscoop, die de gemeente Dour verschul<ligd waren, zelf
diende te betalen, maar da t de aldus gestorte sommen haar moesten terugbetaald
worden door aanlegger, exploitant van de
bioscoop;
Overwegencle clat de door aanlegger ingestelde vorclering ertoe strekt terugbetaling te bekomen van de som van605.566 fr.
die hij aan verweerster betaala had als
taxes voor de jaren 1951 tot 1954, om cle
reden dat verweerster, na ze aan cle gemeente Dour gestort te hebben, teruggave
ervan verkregen had;
Overwegencle clat het bestreden vonnis,
zonder deswege aangevallen te zijn, vaststelt dat de gemeentetaxes verschult1igd
waren en inderdaad betaald geworden
zijn door verweerster aan de gemeente
Dour welke noch de ontheffing, noch de
vrijstelling ervan verleend heeft, cloch uit
aanmerldng van de door verweerster nagestreef<le doelen, deze « bij wijze van een
toelage ll dezelfcle som als die welke zij
betaald ha<l teruggegeven heeft;
Overwegende dat de rechter over de
grontl uit deze vaststelling, zonder de bewijskracht van de in het middel aangehaalde clausule van de huurovereenkomst
te miskennen, heeft kunnen afieiden da t
de gemeentetaxes werkelijk door verweerster gedragen waren geworden en dat bet
toestaan aan deze persoonlijk van een
toelage, gelijk aan het bedrag- dier taxes,
de door aanlegger gevorderde terugbetaling niet kon rechtvaarcligen;
Dat het micldel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
4 december 1958. - 1" kamer. - TToorzUter en verslagge,ve,r, H. ·wouters, eerste
voorzitter. Geli:ilcl·wiflencle oonclu.sie,
H. R. Delange, advocaat-generaal. ~ Pleiters, HH. Van Leynseele en Simont.
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1" HUUR VAN GOEDEREN. -

HuuR-

OVEREENKOMST IN RET ALGEMEEN. 0NTBINDING DOOR DE VERHUURDER ME'l1 VERBOD

-284VAN TOEGANG TO'!' RET VERIIUURD PAND. TEVERGEEFS
HERIIAALD PROTEST VAN DE
HUUHDER. REOH'l'ER DIE AANNEEniT DA'l' DE
ON'l'IJDIHE VEREREKING VAN DE HUUROVEREENJ{:OMST EEN ERNSTlGE EN ONGERECH'l'VAATIDIGDE TEKOR'l'JC01\:riNG VAN DE VERHUURDEH. AAN ZIJN VERBINTENISSEN UIT:MAAK'.r. 0NTSTENTENIS VAN 1Nn£OHASTELLING EN GEMIS AAN ZWAARWlOH'l'IGIIEID VAN DE FElTEN
DIE DE ONENIGHEID TUSSEN PARTI,JEN HEBBEN
1viEDEGI~llRAOIIT. H.EDENEN DIE DE VER.WERPINH VAN DE VORDETIING TOT VERBREKING VAN
DE HUUROYEREEI\\KOJ\fST DOOR lJE HUURDER
INOES'l'ELD NIET \VE'l"l'IH RECHTVAATIDIGE:t'·L

2°

BEWI.JS. -

BEWIJSKRAOIIT VAN lJE AK-

'l'EN. ,......... BUHGERLIJJ{E ZAKEN . .___ RECH'l'ER

IN HOGER BEHOEP DIE VERKLAART lJA'l' EEN
EIS NIEUW EN NIET ONTVA!\KELIJK IS. EIS DJE REEDS IN OONOLUSIES BI.J lJE EERS'l'E
REOII'l'ER VOORGES'l'ELD WAS. SCHENDING
VAN DE BEWI·TSKRAOIIT VAN DEZE CONCLUSIES.

1° lYanueer cle ·cerhn1rHler aan cle h·twrrler heett betekencl flat rle h1L·twoveTeen7comst ontbonclen ·was en hem. verbofl
heeft 01Jgele[lil het V61'7Wil/!/'cl6 pane~ te
betreflen en clit zoncler oo•it op z·ijn besliss·ing te·ntg te lco·men niettertenstaancle het he1·haa~r~ protest va.n rle hu.unler
te[!en ileze feiteU.ikheirl, 1·echtvna.nli[!t
rle 1·echte·r rlie nanneemt rla.t rle ontiicliue en plotse ve1·1n·elc-inu va.n fle htwi·overeenkomst een ernst-iue en ongerechtvaanl-i!Jr~e telcortkoming 1j(tn rle verhlliU'/'cler awn zijn verbinten·issen tdtm.ankt .•
niet wettirt zijn we,iuerin{f cle vorclerin [/
tot ve1·breldng vnn rle h'WU;rovereenlcomst
ten laste van ae ve-rhti11Trler te onthalen,
clooJ' te ste·unen op cle 1·eaenen rlat rle
h·n·unler fle 1Jerhn1wcler n·iet in morn
stelde hem het r1enot 1j(tn het panel tent.[!
te [Ieven en ant ae fe-iten rUe rle onen:iglwir~ mecleb·rachten niet van rlie rw1·a
wnren ant ze het hervatten van rle cont·ractuele betreklcinuen onmo[lel'ijlc hebben J,;unnen mnlcen.
2° JJiislcent rle bewijslcracht van rle con.C~'II-sies rUe bij rle eerste rechte·r een eis
voorstelrlen, ae 1·echte·r rUe, ·in houer be·roep, besl-ist ant rlez·e e·is voor rle eerste
mna~ bij hem won~t voo•J'gestelcl en hem
n·iet ontvwnlcelijlc, rlna·r Mj nienw 1.s,
verlclnart (1).
(TOBLER, T. Y. z. \·\r, <<ARTS,
LOISIR~ ll; V. Z. W. ll ARTS,
LOlSlRS ll, 1'. TOBLER.)

.KDUCATION.
Ji:DUCATION

ET
ET

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het llestreden
vonnis, op 22 februari 1957 in hoger be(1) Raadpl. verbr,, 21 december 1956 (Bull.
en PAsiC., 1957, I, 429.

roep gewezcn cloor de Rechtllank 1;n'li' eerste nnnleg te Bergen ;
·
Overwegende dnt cle voorzicningcn in tle
zaken 2010 en 23~0 samenbnngcncl zijn;
Over de voorziening ing·esteld door Tobler, zaak nr 2310 :
Over het eerste micltlel, afgeleid uit de
schemling van de artikelen ll3!l, 114(1,
1184 en 2244 van het Burgerlijk Wetl.Joe)r,
doordat het bestreclen vonnis, om aanlegger de ontbinding, ten nadele van verweerster, van cle tussen partijen gesloten
huurovereenlwmst en cle aan deze ontbincling verllonden schadcvergoeding te weigeren, en om zijn recllt op schadeverg·oeding te beperken tot de l)criocle die loopt
van het tijdstip waarop verweerster weigerdc haar verbintenissen als verhuurster
na te komen tot het tijdstip c1at de nakoming ervan hall kunnen wortlcn hcrvat
na !let incident dat tusscn partijen gerezen was, hierop steunt dat aanlegger zich
ertoe bcperkt heeft te J)rotestcren tegcn
hct ontberen van het gebruik van het
])and clat hij in huur had, zonder de ongedaanmaking te eisen van de feitelijkheicl
waarvan hij het slachtoffer was geweest
door het verllocl van toegan2; tot het door
hem gehuurde panel, dan wanneer geen
aanmaning noclig is voor een eis tot onthinding van een contract, zij het des te
mincler was claar de bcstreclen beslissing
vaststelt dat verweerster nooit teruggekomen is op lmar lleslissing aanlegger de
toegang tot het gehuurcle te weigeren en
clan wanneer · bovendien de protcsten van
nanlegg(cr na zi.in uitzettiug als aanmaning golden en in elk geval cle dagvaarcling als aanmaning geldt :
Overwegende cla t het bestreclen vonnis
crop wijst dat verweerster op 9 maart
1954 aanlegger bij aa·ngetekencl schrijven
ter kennis gebracht heeft dat het huurcontract van 3 maart l!l53 verbroken was,
en cla t deze kennisgeving in defini tieve
bewoortlingen geschiedde ;
Dat llet ernan toe1:oegt clat verweerster
in bewuste kennisgeving aanlegger verbootl nog van het gehuurcle gebruik te maken en hem beval cle hem toevertrouwde
toestellen terug te geven ;
Dat het crop wijst dat verweerster
nooit terugkwam op llet toegangsverllod
dat zij geuit had en dat zij, hoewel naderllancl blijk gevcncl van meer begrip ten
aanzien van aanleggers belangen, haar
wil niet introk;
Da t llet vervolgens verklaart da t verweerster een contractuele tekortkoming
begaan heeft clie zij behoort te herstellen;
clat het de ongelegen en plotse verbreldng
door haar van llaar verbintenis de verllmu·de zaak te leveren en aanleggcr getlurende de huurovereenkomst llet gellruik
ervan te verzekeren in aamnerking neemt;
Dat, hoewel llet verklaart dat aanleg-
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heeft hem l!et gebruik van het pand waaryan het genot hem ontnomen geworclen
was terug te geven, het verklaart llnt aanlegger veel vnldig geprotesteen1 lleeft tegen de feitelijkheid waarvan hij het
slachtoffer was gt~weest;
Overwegende dat, onrler deze voorwaarden, de recllter over de gron<1, zonder de
wet te scllell<1en, gewis, hetzij kon van
oordeel zijn dat er gronden waren om verweerster een tennijn toe te staan om de
nakoming van deze contractuele verbintenis te llervatten en tot haar einde te brengen, hetzij kon achten clat de aangevoerde
tekortkomingen de ontbinding niet rechtvaardigen, hetzij kon onderzoeken of verweerster zich niet mocll t beroepen op
enige exceptie inzonc1erheid op de exceptie

~Ser

non aclim.pleti oontract'lls;

Dat het hem ecllter niet geoorloofc1 was
om de vordering af te wijzen, zonder meer
te verklaren << da t de feiten die partijen
elkaar aanwrijven noch yan zodanige
aard, noch zodanig gewiclltig waren dat
zij het herva tten van de contractuele betrekkingen onmogelijk hebben kunnen maken ll'
Da t immers het bestreden vonnis in
deze reden niet verwees naar de niet-gewichtigheid van de tekortkomingen van
verweerster aan llaar yerbintenissen, docll
naar andere feiten welke de onenigheid
tussen partijen met zicll gebracllt lladden
en waarvan llet trouwens niet verklaarde
dat zij tot gevolg hadclen de houc1ing van
verweer>Jter te rechtvaarcligen, zich erbij
bepalend te zeggen dat zij geen latere hervatting van de uitvoering van het contract
kom1en beletten;
Da t llet mid del gegrond is;
Over de yoorziening, ingesteld door de
vereniging zoll(1er winstoogmerk « Arts,
Education et Loisirs ll zaak n" 2350 :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
scllending van de artikelen 1310, 1320 en
1322 van het Burgerlijk vVetboek, 4:6+ van
het Wetboek van lmrgerlijke rechtsvordering en 97 van de Grondwet, doordat het
bestreden vonnis, zich ertoe beperkend
ten grande uitspraak te doen over de op
het verzoek van verweerder iugestelde
hoofdeis, im11liciet de door iutnlegster ingestelde tegeneis yerwerpt om de retlen
dat zij << een nieuwe, uiet ontvankelijke
eis iustelt ll, dan wanneer, eerste onderdeel, aanlegster v~66r de eerste rechter geconcludeerd had dat het de rechtbank behuge << de tussen partijen gesloten huurovereenkomst ten nadele van aanlegger
yerln·oken te verklaren Jl, waaruit volgt
dat het bestreden vonnis de lJewijskracht
Yan de namens ·aaulegstN· y66r de eerste
recllter genomen conclusies en artikel 46+
yan het vVetboek van Jmrgerlijke rechtsyordering gesehonden heeft, door te laten
geldeu dat de tegeueis die aaulegster in

hager lleroep herhaalde niet ontvankelijk
was, wi,il nieuw, hoewel hij regelma tig
v66r de eerste rechter was gebracht gewordeu :
Overwegende dat het bestreden vonnis
luidt dat « de vereniging zonder winstoogmerken voor de eerste maal in lloger beroep de verbreking ten nadele van de oorspronkelijke aanlegger eist Jl ;
Overwegende dat de aanleggende vereniging v166r de eerste rechter, na de argumenten te hebben doen gelden die zij lleweerde tegen Tobler te bezitten, uitdrukkelijk geconcludeerd had dat de tussen de
partijen gesloten huurovereenkomst ten
nadele van Tobler zou worden verbroken;
Dat zij aldus duidelijk de tegeneis voorgebracht had waaromtrent de rechter in
hager beroep zegt dat hij v~66r de eerste
maal bij hem voorgestelcl werc1;
Overwegende weliswaar dat verweerder
betoogt dat het middel van belang zou
ontbloot zijn, daar het bestreden vonnis
tegelijkertijd de eis tot verbreking van
aaulegster niet gegroud heeft verklaard;
Overweg·ende dat noch uit de redenen,
noch uit het dispositief van het vonnis
blijkt dat de rechtllank ten grande over
de tegeneis uitspraak gedaan l1eeft;
Dat het bestreden vonnis de bewijskracht van de conclusies van aanlegster
v66r de eerste rechter geschonden heeft ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen
samen; verbreekt het bestreden vonnis;
beveelt dat melding van onderhavig arrest zal gemaald worden op cle kant van
de vernietigde beslissing; veroordeelt de
vereniging «Arts, Education et Loisirs ll
tot de kosten in de zaak nr 2310 ; veroordeelt Tobler tot de kosten in de zaak
ll'' 2350; verwijst cie zaak naar de Reclltbank van eerste aanleg te Charleroi, uitspraak doende in hager lleroep,
4 december 1958, - 1 6 kamer. - Foorzitter en verslagge·ver, H, vVouters, eerste
voorzittel',
GeUjklniclenile oonclnsie,
I-L R, Delange, advocaat-generaaL - Pleiters, HH. Van Leynseele en Simout.
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1o GEZINSVERGOEDINGEN, -

WERKEN NIET-LOONTRIDKKENDEN. ~ GESOIIILLEN, - R.EOH'l'SPLEGING YOOR DE YREDEREOH'l'ER. - VERPLIOH'l'E OPROEPING 'l'O'l'
MINNELIJ'KE 1'USSENiKOMS'l' VOOR DE DAG-
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VAARDING. \TAS'l'STELLING
SING NIE'l' VOORGESCHREVEN.

IN

DE

BESLIS-

2o J\1IDDELEN TOT VERBREKING, -

DURGERLIJKE ZAKEN, - l\1IDDEL DA'l' AAN
DE OPENBARE ORDE VREEMD IS EN DA'l' ENKEL

-286DE RECHTSPLEGING v66R DE EERSTE RECHTER
BETREFT. l\1IDDEL DAT YOOR DE FEITENRECH'l'ER NIE'l' AANGEVOERD WERD. NIET
ONTVANKELIJK :t,IIDDEL.
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GEZINSVERGOEDINGEN. GEi\'EESHEER DIE EENSDEELS ZI.JN BEROEP YOOR EEN
PRIVA'l'E CLIENTELE BEOEFENT EN, ANDERSDEELS, TER UlTVOERING VAN EEN BEDIENDENCONTRACT DA'l' REU 1.£ET EEN VENNOOTSCHAP
VERBINDT. FEITENRECHTER DIE VASTSTEL'l'
DAT RET FEITELIJK DEZEU'DE BEROEPSBEDRIJVIGREID GELDT. vVETTELIJKE STEUN
VAN DE BESLISSING DIE DEZE GENEESREER
ON'fSLAAT VAN DE VERPLlCHTINGEN YOORZIEN
BIJ RET ORGANIEK KONINKLI.JK BESLUIT VAN
22 DECE1o£BER 1938, ZOALS DIT TOEPASSELIJK
WAS v66R DE AI<'SCHAFFING VAN ZIJN ARTIKEL S62.

1o Zo a·rUkel 8 van de wet van 10 jun·i
1937, tot 1bUb;·eidinrJ van de 7C'indertoeslagen tot cle we·rlc{fevers en de nietloontrelckenden, voorsch;·ijft dat cle oproepi.n{f tot m·inneUjlce t1t.ssen7comst voo·r
de vrederechter v66r de cl!~gva(}Jrdin{f
verplicht is, legt geen enlcele wetsbepaling echter 01J clat lle beslissinu ave;· ae
in voo•l·melll a·rUlcel becloellle {fesch'illen
zo·!& vaststellen flat flU voo;·sclwift in
acht genomon we;·fl.
2o Is niet ontvankeUjk, in b·ur,qe;·Ujlce zaken, het miclllel tot verbrelcin{f, aan ae
O]Jenbare o;·fle v·reema flat enlcel op ae
;·echtspleg·in{f voor ile ee;·ste ;·echter bet·relek·ing heeft en flat voo;· cle feUen;·echter niet aangevoenl '!Vera (1).
so flit ile vaststelUng 1lat een geneesluee·r
feitelijk clezelfcle beroepsbedrijv·ipheicl
·uUoefent wanneer lvij zijn pri·vate clU!ntele verzo;·gt en tvanneer hij z·ijn taak
volbrenot ter nitvoe;·ing van een beilienclencont;-act clat hem met een vennootschap ve;·binflt, zelfs wannee;· cleze becZ;·ijvipheicl onder twee onrZe;·sche·iden
benMningen
;dtpeoefen!l
jozwirZische
wo;·at, lean de feitenrechte·r wetti{f afleirZen flat, wanneer 1wtikel 362 (2), aoo•r
het beslnit van cle Re{fent van 7 september 1946 bij het o;·gnniek kon·inlclijlc besl;dt van 22 aecember 1938, voorzien
aoo;- rZe wet van 10 ]'un•i 1937 tot u.itb;·eiding van fle lC'inrZertoeslar1en tot ae werkoeve;·s en fle n·iet-loontrelclcenllen, ye.
;;oertrZ, nag in voege was, aeze rteneesheer ontsiagen is vwn lle verpUchtin,qen
1lie ttit 1le toepass·in{f vnn flit 7conin7cU,17c
beslttU voortv·loe·ien, en llesgelijlcs geen
recht geniet om het voonleel e;·van te
vorlle;·en (3).
(1) Raadpl. verbr., 30 mei 1958 (A1"r. Yerbr.,
1958, blz. 783).
(2} Dit artikel werd afgeschaft door artikel 24 van het koninklijk besluit van 2,~ juli
1956, in voege getreden op 1 juli 1956 (art. 27).

(« CAISSE

:MUTUELLE LLEGEOISE D' ALLOCATIONS··
FA:t,IlLIALES POUR EMPLOYEURS ET NON-SALARIES Jl, T. PIRENNE.)
ARREST.

HEJT HOF; - Gelet 011 het bestretlert
vonnis, op 14 maart 1957 in hoger beroe11·
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik;
Over het eerste middel, afgeleid uit de·
schenc1ing van artikel 8 van de WE't >an
10 juni 19S7 tot uitbreicling van de kindertoeslagerr tot de werkgevers en tot de
niet-loontrekkenden, err, voor zoveel als
noclig, van de artikelen 47S varr het vVetboek varr burgerlijke rechtsvordering err
97 van de Grondwet, doordat uit geerr enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat
verweerder, vooraleer aanlegster te dagvaarden om v66r de vreclerechter te verschijnen, haar tot minnelijke overeenkomst zou opgeroepen hebben, dan wanneer cc de oproeping tot minnelijke overeenkomst v>66r c1e vrederechter verplichtencl is Jl, doorda t de bestreden beslissing
door het beroepen vonnis eenvoudig te bevestigen, de nietigheid die de rechtspleging aankleeft overgenomen heeft :
Overwegende c1at, zo artikel 8 van de
wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding van
de kirrdertoeslagen tot de werkgevers en
de niet-loontrekkenden, voorschrijft dat
de oproeping tot minnelijke tussenkomst
voor de vrederechter v66r de dagvaarc1ing
verplicht is, geen enkele wetsbepaling
echter oplegt da t de beslissing over de in
voormeld artikel bedoelc1e geschillen zou
vaststellen clat dit voorschrift in acht genomen wen1;
Overwegende dat, voor het overige, het
middel dat aan de openbaTe orde vTeemd
is en enkel op de rechtspleging w16r de
eerste Techter betrekking heeft, v•66r de
rechter in hoger beroep niet aangevoercl
werd en derhalve niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan ingewilligcl'
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, 2, 5 en 9 van
de wet van 10 juni 1937 tot uitbreiding
van de kindertoeslagen tot de werkgevers
en de niet-loontrekkenden, 362 van het organiek koninklijk besluit voorzien door
die wet (koninklijk besluit van 22 december 1938, aangevuld door artikel SS van
het besluit van de Regent van 7 september 1946) en 97 van de Grondwet, doordat
het bestreden vonnis, hoewel vaststellend
dat verweerder cc in zijn waning de geneeskunde uitoefent en bovenclien zorgen verstrekt aan het personeel van een vennoot(3) Verbr., 22 mei 1958 (Arr. YerbT., 1958,
blz. 750).
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iract ll, desniettemin beslist heeft dat ver- heeft;
weerder onder artikel 362 van het orgaOverwegende da t de bestreden beslissing
niek koninklijk beslnit viel en dat, aan- bij bevestiging van het !Jeroepen vonnis
gezien hij nit kracht van cUt besluit ge- gegrond verklaard heeft de vordering van
nerlei verplichting jegens aanlegster te verweerder die ertoe strekte te cloen zegkwijten had, hij haar de bijdragen, waar- gen cla t hij, bij toe passing van artikel 362
van llij terugbetaling vorderde, betaald dat aan het organiek koninklijk besluit
had zom1er ze verschulc1igd te wezen, om van 22 december 1938 toegevoegcl is door
de reden da t << t1e geneeskunde evengoed het !Jesluit van cle Regent van 7 september
in de waning van de geneesheer als in 1947, krachtens evengemeld organiek bede verplegingsinrichtingen uitgeoefend slnit generlei verplichting te vervullen
wordt ll en dat « gei:ntimeerde (verweer- heeft en aanlegster te doen veroordelen
der) dus wel degelijk in beic1e gevallen om de bijdragen terug te geven welke zij
·eenzelfde beroevsbedrijvighei<l uitoefent, ten onrechte van hem ontvangen heeft;
om het even of deze bedrijvigheicl on<ler
Overwegenc1e t1at, volgens meergemelc1
twee onderscheiden juriclische benamingen artikel 362, hetwelk alstoen nog van
uitgeoefend wordt ll, dan wanneer aanleg- kracht was, indien, tengevolge van eenster in haar regelmatige conclusies uit- zelfde beroeps!Jedrijvigheid, iemancl door
drnkkelijk betoogt1e dat verweerder aan ait besluit als werkgever of niet-loontrek·zijn beroepsbeclrijvigheid als onafhanke- kende en terzelfdertijd, bij toepassing van
lijk geneesheer volstrekt een einde kon t1e wet van 4 augustus Hl30, als loontrekmaken, hoewel zijn beroeps!Jedrijvigheid kende wordt beschouwd, dan alleen deze
als «door een bedient1encontract verbonden laatste toepasselijk is en de belanghebgeneesheer voortzettend l>, en <1a t het !Je- !Jenc1e geen enkele verplichting te vervuloefenen van een zelfde kunst of een zelfde len heeft krachtens dit beslnit en geen
wetenschap, ten dele thuis voor eigen re- aanspraak mag maken op de daarin voorkening en ten dele ten zetel van een ven- ziene kinclerbijslag;
nootschap, als dezer bediende, niet overOverwegenc1e dat, opdat een persoon zon
·eenstemt met « het uitoefenen van een kunnen worden !Jescllouwcl uls eenzelfde
zelfde beroeps!Jedrijvigheid ll in de zin van beroepsbedrijvigheid uitoefenend in de zin
artikel 362 van voormeld organiek konink- van artill:el 362, het niet vereist is dat er
lijk !Jesluit incUen de ene !Jeoefening de tussen de beroeps!Jedrijvigheid die hij als
andere niet omvat of niet onverbreek!Jaar werknemer of niet-loontrekkende en die
·ermede verbonden is; dan wanneer, claar welke hij als loontrekkende werknemer
·zodanig verband niet vastgesteld is, de nitoeflmt een onverbreekbare band ligt of
door de rechter over de grond gemaakte clat de eerste bedrijviglleid een integregevolgtrekking voormeld artikel 362 en de rend deel van de tweede zij of omgekeerd;
in het middel aangeduide bepalingen van
Overwegende dat het beklaagcl vonnis
·de wet van 10 juni 1937 schendt; doordat crop wijst dat het niet enkel dezelfcle gealthans het niet beantwoorden door c1e neeskunde doch ook clezelfcle beroeiJsberechter over de grond van het middel dat drijvigheid is cUe verweercler uitoefent,
aanlegster regelmatig bij conclusies steun- zowel wanneer hij zijn taak in dienst van
de op de onafhankelijkheid van de twee de steenkolenvennootsc!Jap waaraan llij
vormen waarin verweer<ler de genees- verbonden is vervult, als wanneer hij de
knnde beoefem1e scheuding van artikel 97 geneesknnde voor zijn private clientele
beoefent, zonder dat het enig belang heeft
van de Gronclwet met zich brengt :
« dat deze zelfde beroepsbedrijviglleid onOver het eerste onderdeel :
der twee onderscheiden juridische benaOverwegende dat nit het beklaagd von- mingen uitgeoefend wordt ll;
nis en nit de stukken waarop het hof verOverwegencle da t het bcstreden vonnis
mag acht te slaan blijkt dat verweerder, op voet van de vaststelling dat het feitegeneesheer, in zover hij zijn beroep uit- lijk dezelfcle beroepsbedrijvigheicl gelclt
ocfent ter uitvoering van een bec1iem1en- uit aanmerking van welke verweerder tecontrat c1at hem met een steenkolenven- gelijkertijd wordt beschouwd als werkgenootschap verbond, als loontrekkem1c ver of niet-loontrekkencle krachtens de
werknemer onclerworpen aan de wet van wet van 10 juni 1937 en als loontrekkencle
4 augustus 1930, aangesloten is bij de werknemer krachtens t1e wet van 4 augus<< Caisse d'allocations familiales des chartus 1930, wettelijk heeft kunnen beslissen
bonnages de la province de Liege ll, en, in clat verweerder bij toepassing van artizover hij zijn beroep uitoefent met een kel 362 ontslagen is van de verplichtingen
private clientele, als niet-loontrekkem1e cUe nit de toepassing van cUt koninklijk
die onderworpen is aan het regime der besluit voortvloeien, en desgelijks geen
kindertoeslagen dat ingevoerd is doc.r de recht geniet om het voordeel ervan te vorwet van 10 juni 1937 en georganiseerd deren;
door het bij laa tstgenoemc1e wet voorziene
Dat cUt ondercleel van llet miclclel naar
koninklijk besluit van 22 december 19118. recht faalt;
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Overwegende dat aanlegster verkeerdelijk aanvoert dat haar conclusies in hoger
beroep deden gelden aat het beoefenen
van een zelfde kunst of een zelfde wetenscllap, ten dele thuis voor eigen rckening,
ten dele ter zetel van een vennootscllap,
als dezer llecliende, niet overeenstemt met
llet uitoefenen van een zelfde beroepsbedrijvig·heid in cle zin van artikel 362 van
het koninklijk besluit van 22 december
l!l38, « inclien de ene beoefening cle andere
niet omvat of niet onverllreckbaar ermede
verbonden is Jl ;
Overwegenc1e clat aanlegster bij haar
conclusies betoogde dat verweerder als
niet-loontrekkende en als loontrekkende
werknemer niet een zelfde beroepsbedrijvigheic1 in de zin van artikel 362 uitoefende en dat het een scbencling van cUt
artikel is « bet gelding te geven in de gevallen waarin er waarlijk twee onderscbeidcn beroepsbedrijvigheden aanwezig
zijn, cUt wil zeggen cle uitoefening van
twee functies, de ene onafhankelijk uitgeoefend, de andere volgens de modaliteiten
van een llec1ienc1encontract Jl; <lat zij tot
staving van clit verweer inricp dat verweercler « aan zijn beroepsbeclrijvigheicl
als onafhankelijk geneesheer volstrekt
een einde kon maken, hoewel zijn beroepsbedrijvigheicl als door een becliendencontract verbonden geneesheer voortzettencl JJ ;
Overwegende dat, waar bet zegt « clat
de geneeskunde evengoec1 in de woning
van de geneesheer als in de verplegingsinricbtingen uitgeoefend worclt, c1at geintimeerdc - bier verwcerder - dus wel
clegelijk in beicle gevallen een zelfcle beroepsbeclrijvig·beicl uitoefent, clat het ter
zakc niet aftloet clat deze zelfde beroeps]Jeclrijvigbeic1 onder twee onderscbeiclen
juric1ische benamingen uitgeoefend wordt,
vermits bet juist voor cleze juric1ische
toestancl is dat artikel 362 elke tweevouclige bijc1rageplichtigbeic1 heeft willen vermijden JJ, bet bestreclen vonnis bet verweer van aanlegster passencl beantwoorclt,
zonc1er cla t bet in bet bijzonc1er behoefcle
in te gaan op een tot staving van clat verweer ingeroepen argument;
Dat cUt onderdeel van het mic1del feitelijke gronclslag mist;
Om cUe reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt aanlegster tot de kosten.
4 december 1958. - l" kamer. - Voor.zitter, H. Wouters, cerste voorzitter. Yerslnr;gever, H. Moriame. GeUjlclnitlencle conclusie, H. R. Delange, aclvocaatgencraal. ~ Pleiters, HR. Van Ryn en
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1°

INKOMSTENBELASTINGEN.- AANSLAG EN INROHIERING. NIEUWE AANSLAG.
ARTIKEL 74bi8 VAN DE SAMENGESOHARELDE WETTEN. GEZAG VAN GEWIJSDE GEHEOHT
AAN DE BESLISSING VAN VERNIETIGING VAN DE
OORSPRONKELIJKE AANSLAG.

2°

GEWIJSDE. - ZAKEN VAN REOHTSTREEKSE BELASTINGEN. EJXTRABELASTING. ARRES'l' DAT DE AANSLAG VERNIETIGD HEEFT
OM REDEN DAT HIJ GEVESTIGD WAS OP DE
WETTELIJKE VERMOEDENS VOORZIEN BI,J ARTIKEL 2, PARAGRAAF 3, VAN DE WET VAN 16 OCTOBER 1945, DAN WANNEER RET BEWIJS VAN
DE HOEDANIGHEID VAN BELASTINGSOHULDIGE
NIET GELEVERD WAS. TWEEDE ARREST DAT
BESLIST DAT DE NIEUWE AANSLAG WETTIG IS,
DE AD~IINISTRATIE HEBBENDE DOOR MIDDEL VAN
FEITELIJKE VERMOEDENS HET BEWI.TS VAN IIET
BESTAAN VAN INKOMSTEN, AAN DE EXTRABELASTING ONDERWORPEN, GELEVERD.
GEEN
SOHENDING VAN RET GEWIJSDE GEHECHT AAN
IIET EERSTE ARREST.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN. AANSLAG VAN A~IllTSWEGE. VERMOGEN EN NIET
VERPLICHTING VOOR DE ADMINISTRATIE. STILZWIJGENDE AFSTAND VAN HE'l' RECHT VAN
AMBTSWEGE AAN TE SLAAN. AFSTAND DIE
ENKEL VALT AF TE LEIDEN UIT AKTEN OF FElTEN WELKER DRAAGWIJDTE GEEN TWIJFEL
LAAT BESTAAN.

1° Het aezng vnn gewijscle voortstwnitenfle ·wit een besl'issing vwn tle clirectcu,r
tle1· belnstingen of it,it een ttrrest vnn een
hof van beroep clie een annslna 1:n cle
inkomstenbelnst'ingen ve1·nietigcl heett,
gelclt voor cle nie,nwe annslng clie nnclerhwncl gevesUgcl worclt, b'ij toepnssin,q
van nrtikel 74bis vnn cle sa.mengeschnli;elcle wetten, ov clezelftle belnstbnre elernenten als tleze wanrop cle oorspronkelijke nanslng aevestiycl wns.
2o vVannee1·, op het be1·oep vnn tle belnstingpl'ichtige, het hot vnn beroep een
nnnsla,q in cle extrabelnsUng vern,ietiucl
heett O'm de enlcele 1·eclen clnt tle.ze gevesUgcl tvas cloor te steunen op tle tvetteUjlce vennoetlens omschreven cloor a:rtilcel 2, pnrnrtrcw,f 3, 'VCLn tle wet van
16 october 1945 z·onrle,r rlat tle ntlministraUe het bew,ifs [Jelevercl hntl van rle
hoeclnnighC'icl van belastingschttlcl'i[Je in
cleze belnsUng, schenrlt het tweede nr1'est geenszins het geznr; van gewijsrle
[Jehecht nnn rleze besl'issing, wamneor
het beslist tlat cle nie,wwe nnnslag, ge1!esUgcl, clitmaal, op feitelijlce vermoeclens wanntU het bewijs af te leitlen
valt vnn het bestawn vwn inlcomsten ann
rle ext1'ctbelnsting ontlenvorpen, toctti[J
is (1).
(1) Verbr., 7 januari 1958 (An·. Yerbr., 1958,
biz. 265).

-2893° De stilzwijgende afstand van het 1·echt
van de administratie van ambtswege
aan te slaan valt enlcel af te ldden vwn
alcte1~ of feiten wellcer draagwijdte geen
twijfel laat bestaan (1).
(ERGOT, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet OD het bestreden
arrest, op 11 mei HJ57 gewezen door het
Hof van beroep te BrusF:el;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 55, 56, 62, 74
en 74bis, van de wetten op de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluiten van 31 juli 1943 en 15 januari 1948,
1319, 1320, 1322, 1330 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 15, 16 en 19 van de
wet van 16 october 1945 tot invoering van
een extrabelasting, doordat l1et bestreden
arrest, na vastgesteld te hebben rlat de
ten laste van aanlegger over het dienstjaar 1948 gevestigde aanslag in de extrabelasting vernietigd geworclen was door
een in kracht van gewijsde gegaan arrest
van 4 juni 1g.51, omclat de administratie
niet aangetoond had dat aanlegger de hoedanigheid -ran onderhevige aan de extrabelasting had, noel! dat zijn activa in 1B44
voortkwamen -ran aan de extrabelasting
onderworpen inkomsten, desniettemin beslist heeft dat de administratie het recht
had dezelfde aanslag opnieuw op het kohier te brengen ten la ste van aanlegger
bij toepassing van artikel 741Jis van cle
samengeschakelc1e wetten, om de redenen
dat : 1 o het gezag van het gewijscle dat
de arresten van het hof van beroe11 hellben niet gelat voor de aanslag die naderhancl gevestigcl wordt OD dezelfde belastbare elementen welke het voorwerp zijn
van een nieuwe en onderscheiden opkohierbrenging, en, 2° dat bovendien, het
arrest van 4 juni HJ51 niet beslist heeft
dat aanlegger enkel zijn inkomsten als bezoldigcle gehacl had die hij reg·elmatig had
aangegeven, doch enkel dat de administratie niet aangetooml had clat aanlegger
aan de extrabelasting onderworpen inkomsten zou behaald hebben, clan wanneer, 1 o het gezag van het gewijsde verbonden is, niet aan de ingeroepen middelen, doch aan het voorwerD van de beslissing, en dan wanneer derhalve het arrest
van 4 juni 1951, cloor aanleggers beroep
gegrond te verklaren, definitief beslist had
clat aanlegger geen aan <1e extrabelasting
onderworpen inkomsten behaald had en
(1) Over het feit dat de aanslag van ambtswege voor de administratie een vermogen en
geen verplichting is, raadpl. verbr., 7 juni 1955
VERBR.,

1959. -
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aan deze belasting niet onderhevig was
lschending van de artikelen 1350 en 1.351
van het Burgerlijk Wetboek), en dan
wanneer, 2° artikel 74bis van de samengeschakelde wetten niet afwijkt van het beginsel van het gezag van het gewijsde en
de administratie niet toestaat een nieuwe
aanslag opnieuw op het kollier te brengen
zonder rekening te houden met wat definitief beslecht is door het arrest dat de
oorsprorikelijke aanslag vernietigd heeft
(sclwncling van artikel 7-!bis van de samengeschakeltle wetten), en dan wanneer
in elk geval, het bestreden arrest de ge:
vestigcle subsic1iaire aanslug slechts mocht
bevestigen mits het bijbrengen, door de
acl1ninistratie, vast te stellen van nienwe
elementen welke een nienwe, verschillende beoorcleling van de aan het hof van lwroep reeds voorgelegde elementen rechtvaardigen :
Over beide onderclelen samen :
0-rerwegende, voorzeker, clat het bestreden arrest een naar recht verkeerde stelling nit waar het verklaart dat, wanneer
de administratie krachtens artikel 74Ms
van de samengeschakelde wetten een
nieuwe aanslag vestigt ten laste van een
belastingsclmldige wiens aanslag vernie·
tigd werd, het gezag .van het gewijsde dat
verbonden is aan de beslissing·en, gewezen
op de reclamatie tegen de taxatie en op
het beroep tegen de beslissing van de clirecteur, in beginselniet geldt voor de underhand op clezelfde belastbare elementen
gevestigde aanslag die het voorwern zou
wezen van een nieuwe en onderscl1eitlen
opkohierbrenging;
Overwegende echter, enerzijds, dat,
door erop te wijzen dat het op 4 jnni 1951
gewezen arrest geenszins beslist had dat
aanlegger slechts zijn regelma tig aangegeven inkomsten als bezoldigde had gehad,
doch dat cUt arrest beslist had clat, daar
de administratie de hoedanigheid van belastingsch uldige van aanlegger niet vooraf bewezen had, zij geen recht had van
de in artikel 2, paragraaf .3, van de wet
van 16 october 19'45 omschreven vermoedens gelJruik te maken, het hestreclen arrest van de beslissing van 4 juni Hl51 een
uitlegging verstrekt die niet tegen de termen ervan indruist ;
Overwegende, anclerzijds, dat het bestreden arrest het gezag van het door
voormelcl arrest van 4 juni 1951 gewijscle
niet geschonden heeft; dat immers, dit arrest zich beperkt heeft tot het vernietigen
van cle titel van invordering, zoals hij gevestigd was geworden met schending van
(A1·r. Ye1·br., 1955, biz. 829) en de noot 3 in
Bull. en PAsrc., 1955, I, 1092; 12 en H ;naart
en 11 april 1957 (A>·r. Ye,·b,·., 1957, blz. 565,
579 en 683).
'

-290een rechtsregel, te weten omdat de aanslag gevestig·d was op de voet van de wettelijke vermoeclens van artikel 2, paragraaf 3, van de wet van 16 october 1!J.J.[),
zomler dat de admintstratie hct bewijs
van cle hoedanig;heic1 van bclastingsclmldige gelevel'Cl had;
Dat, intcgenc1eel, het bestreclen arrest
Yaststclt dat de nieuwe aanslag gesteum1
wenl op feitelijke vermoedens waarvan
het cle bewijskracht soeverein beoordeclt
en waarnit het het bcwijs afieiclt van het
bestaan, in hoofde van aanl<~gg;er, van inkomsten die aan c1e extrabelasting onclerworpen zijn;
Waaruit volgt dat, in zover het middel
de schending van artikel 74b·is van de samengeschakelde wetten doet gelclen, het
opkomt tegen een overtollige reden en dat,
voor het overige, het feitelijke grom1slag
mist;
Over het tweede mil1c1el, afgeleid uit
de schencling van de artikelcn 97 van de
Grondwet, 55, 56 en 74 van de wetten op
de inkomstenbelastingen, samengeschakelcl bij besluiten van 31 juli 1943 en15 januari 1!l48, 19 van de wet van 16 october
1945 tot invoering van een extrabelasting,
131H, 1320 en 1322 van het Burgerlijk.Wetboek, doordat het bestrerlen arrest beslist
he eft cla t de administratie aanlegger wettelijk van ambtswege in de extrabelasting
aangeslagen had, om reden dat aanleg·ger
vergeefs zou aanvoeren clat hem bij de
vestiging van de voorheen vernietigcle
aanslag een meclecleling geti teld << berich t
van wijziging )) werd toegezonclen, omdat
lwt een nieuwe aanslag· gelclt, en doordat
hovenc1ien bedoelcle mededeling, wat de
extrabelasting betreft, clc kenmerken van
een bericht van wijziging niet vertooncle,
dan wanneer, n) in geval de aclministratie,
gebrnik makemle van het lmar door artikel 56 van de samengeschakelde wetten
voorbehouden vermog·en, de in artikel 55
van de samengeschakelde wetten omschreven wijzigingsprocedure gekozen heeft,
deze kens definitief is en geldt voor alle
aanslagen die zullen gevestigd worden op
de in het bericht van wijziging aangehaalde inkomsten, zelfs zo de eerst gevestigde aanslag vernietigc1 wordt weg·ens de
scllenc1ing van een wettelijke regel en door
een anclere aauslag vervangen worc1t
krachtens al'tikel 74b'is van de samengeschakelde wetten (schenc1ing van de artikelen 55, 56 en 74 van de samengeschakelde wetten) ; IJ) de in llet bestrerlen arrest bedoel<le meclecleling alle kenmerken
van een bericht van wijziging vertoont,
zoncler onderscheicl tussen de gewone helastingen en de extrabelasting;, aange:den
bet de gron<lslagen aamluillt waarop de
controleur zicll voornecmt de aanslag· te
vestigen, de belastingplichtige verzoekt
zijn opmerkingen binnen een tijdsverloop
van twintig dagen in te dienen en hem

vraagt of hij wenst dat ZlJn geval voorgelegd worde ann de fiscale commissie,
omschreven in artikel 55 van de samengeschakelc1e wetten, en dan wanneer het bcstreclen arrest mitsclien aan bewust stuk
een draagwijclte toegeschreven heeft cUe
met de termen ervan onverenigbaar is
(scbenc1ing van de artikelen 55 en 56 van
de samengeschakelde wettcn, 1319, 1820 en
1322 van het Burgerlijk -wetboek)
Over bet tweede onden1eel :
Overwegencle dat bet arrest erop wijst
dat aanlegger geen aangifte ten aanzien
van de extra belasting ingeclicncl heeft;
Overwegende clat het stnk, g·etitclcl c< bericht van wijziging van cle aangifte >>, clat
llij cle voorziening gevoegd is, luidt dat
nit het onclerzoek van de financH~le toestand van aanlegger het bestaan blijkt
van lwdrijfsinkomsten, behaald van 1!l40
tot 1HH, die lle v'66r 31 mei 1946 aangeslagene of aangegevene overschrijden;
dat het geconstateercle verschil in beginsel a an de extrabelasting onclerwm'Den iR;
dat de gewone belastingen bij voorrang
dienen te worclen gevestigc1;
Dat nit cleze inhouc1 blijkt dat de wijzigingsproeec1nre slecbts OD de gewone belastingen sloeg ;
Overwegende c1at een stilzwijgende afstand van het recht van ambtswege aan
te slaan enkel valt af te leiden nit akten
welker clraagwijdte in c1it opzicllt geen
twijfel laat bestaan;
vVam·nit volgt clat het hof van beroep
de bewijskracht van voormelcl bericht niet
miskend heeft door te beslissen dat « deze
mecledeling wat de extrabelasting bctreft,
de kemnerken van een bericht van wijziging niet vertoont >>;
Dat het twee<le onc1erdeel van het middel fei telijke grondslag mist;
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle dat nit het op het tweecle
omlcrcleel van het micldel verstrekte antwoord bli.ikt clat de vernietigcle aanslag
niet het voorwerp geweest is van de wijzigingsprocedure, omschreven in artikel 55, paragraaf 1, laatste lid, van de samengeschakelde wetten waarnit volgt dat
het midc1el feitelijke grondslag mist ;
Om die reclenen, verwerpt de voor:;~ie
ning; veroordeclt aanlegger tot de kosten.
4 clecember 11l58. - 1.• kamer. - Voorzitter, H. Sohier, voorzitter. - TTerslaggwver, H. Lonveaux. - 8t·ri.jclige conolus·ies op het ee·rste nviaclel (1) en gelijkl·niclencle ov het tweecle, H. F. Dumon, advocaat-generaal. - Pleiters, HH. de Mey
(1) Het open baar ministerie steunde op een
andere i:nterpretatie van het bestreden arrest.
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(van de Balie bij het Hof van beroep te
Brussel) en Van Leynseele.
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VENNOOTSCHAP.- VERENIGING VAN AL
DE AANDELIGN IN HANDEN VAN EEN ENKEL VENNOO'l'. ______, 0N'l'BINDING VAN RECH'l'S\VEGE VAN DE
VENNOOTSCHAP.

2°

VENNOOTSCHAP. PERSONENYENNOOTSOHAP :ME'l' BEPERK'I'E AANSPRAKlcLIJKHEID.
0VERDRAOIIT YAN DEELBEWIJZEN. SAMENGESCHAKELDE \VETTEN OP DE HANDELSVENNOOTSOHAPPEN, ARTIKEL 125.- 0VERDRAOH'r
DIE SLECHTS GELD'!' TEN AANZIEN VAN DE VENNOO'l'SOHAP VANAF DE DA'l'UM VAN HAAR INSCHRIJVING IN HET HEGISTEH DER VENNO'l'EN.

-

WETSBEPALING ZONDEH TOEPASSING \VAN-

NEERJ TENGEVOLGE VAN DE OVERDRAOHTJ AL DE

DEELBE\VIJZEN IN DE HANDEN VAN EEN ENKEL
VENNOOT ZI.JN.

3°

VENNOOTSCHAP. PERSONENVENNCOTSOHAP liiET BEPERK'l'E AANS.PRAKELIJKHEID.
0VERDRAOHT VAN DEELBEWIJZEN. SAMENGESCHiliELDE \VET'l'EN OP DE HANDELSVENNOOTSOHAPPEN, AR'l'IKEL 125. ~ OVERDRAOHT
DIE SLEOH'rS GELDT TEN AANZIEN VAN DE DERDEN VANAF DE DATUlii VAN HAAR INSOHRIJVING
IN Hg11 REGISTER. DER. VENNOTEN. WETSBE-

PALING TOEPASSELIJK ZELFS \VANNEERJ rl'ENGEVOLGE VAN DE OVERDRACH'l'J AL DE DEELBE\VIJZEN IN DE IIANDEN VAN EEN ENREL VENNOOT

vembeJ' 1935_, in zove1' het bepaa/t dat tle
ove'}'(lracht ·van aeelbewij2'en, in een JWI'sonenvennootschap met beperkte aanspmlceUjkhelcl, ten aanzien 'l!Wn rle vennootschnp sleohts pe7£lt vanaf de clntmn
1:nn lutar ·insohrij·vinlf in het -re!fister
(Zer ·vennoten, is niet m.eer toepasseli)k
'l.owm10e1·, tengevol,r;e vwn cle ovenlnwht,
nl de cleelbew·ijzen in de hnmlen va•n een
1:ennoot vereni[J£7 zijn e11 flat, flienvolgens, (le venuootschap ontbomlen is (2).
3° A-rtikel 126 van ae wett:en otJ ae lianflelsvennootsohappen,
samenpeschakelrl
(Zoor het koninkliilc besluU 'Vft;n 80 no·veJnber 1985, ·in zover het 1Jepnalt ant
de ovenl-racli t van £leel1Je-w1jzen, ill een
personenvennootsohap met bepe·rkte aanspra.lceU:ikhei(l, ten aanzien van de derflen sleohts !Jelflt vanaf ae rlntu.m 1Htn
hanr insohrij'l:inr; ·in het register der
1:ennoten, 1s toevasselijJ,; z·ezts wannee1·.
tengevolge 1:wn de o·verdracht, al (le
fleel1Jew-i.izen in fle hanrlen van een 'l:ennoot veren1.q£l zijn (3) .
4° De hamlelsvennootschappen worden, na
hnn ontbin(linq, peacht te' blijven voortbestaan 'l:OOI' hun ntreken:ing. CWettcn

samengeschakelcl door koninklijk besluit
van 30 november 1935, art. 178.)
(P.V.B.A. ,JULES WEYDTS, T, W. WEYDTS.)
ARRES'I'.

2o Artilcel 125 vnn cle wetten op cle hwnrlelsvennootschappen, sanwngeschalcel(l
door het lco·ninicU.ilc beslnU 1:an 30 no-

HE'l' H:OF; - Gelct op het bestreclen
arrest, op 11 mei 1955 gewezen door het
Hof van beroep te Gent;
Over het miclclel, afgeleicl uit c1e schen,
cling van <le artikelen 1, 13, 119, 125, 178
en 180 der samengeschakelcle wetten op de
hanclelsvennootschappen (koninldijk be"
sluit van 30 november 1935), 1134 en 1832
van het Burgerlijk '\Vetboek, 61 en 414 vau
het Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering, en 97 van ue Gronclwet, cloordat het
bestreclen arrest, hoewel het vaststelt dat
« cUe afstancl (van 13 december 1952), in
strijcl met artikel 9 cler statuten (clat artikel 125 cler samengeschakelcle wetten

(1) Verbr., 31 mei 1951 (A1'1·. Ve>·b,..,, 1951;
blz. 574) en de refertes aangehaalcl m de
noot 2; BAS1'IAN, noot onder Besan~on, 26 april
1951 (Sem. ju>·irl., 1951, II, 6il88). In het bijzonder, wat betreft de personenvennootschappen met beperlde aansprakelijkheid, raadpleeg
Algemene p1·actische 1'echtsverzanwling, v 0 Vennootschappen (Personenvennoolschappen met
beperkte aansprakelijkheid), nr 279; DALLOz,
Rcpertoi>·e de rkoit com1neTeial, vo Responsabilite lhnitee (Societe a), nr 706; VAN RYN,
Principes de dro-it commercial, bd. II, nr 960;
verbr., 7 october 1958, w.pnt, blz. 108.
(2) Raadpl. DALL·oz, Repertoire de cl1·oit com-

me1·cial, vo Responsnbilite lirn.itee (Societe rl),
nr 708; Fr. verhr., 21 november 1955 (Dalloz,
1956, I, 162) ; Luik, 2 october 1950 (J1trispr.
coU1· Liege, 1950-1951, blz. 5).
(3) Over de regel dat, tot het sluiten van de
vereffening, de ontbinding van een handelsvennootschap, zelfs wanneer deze voortspruit uit
de vereniging van alle deelbewijzen in de handen van een enkel vennoot, slechts plaats
grijpt onder voorbehoud van de rechlen van
de dm·den, raadpl. verbr., 31 mei 1951 en 7 october 1958, aangehaald in de nool 1 hierboven,
alsook 2 december 1952 (A1·r. Ferb1·., 1953,
blz. 191).

ZIJN.

4"

VENNOOTSCHAP. HANDELSVENNOO'l'0NTBINDING. VENNOOTSOHAP DIE
SOHAP. GEAOH'l' WORD'l' 'l'E BLIJYEN VOORTBESTAAN VOOR
HAAR AFREKENING.

1o TVannee·r ·in een vmm ootsohap al cle
aan(lelen in hanclen ·van een en/eel vennoot verenigcl zijn, ·is cle vennootsohaJJ
van 1'eohtswege ontllonclen (1). (Burger-

lijk Wetboek, art. 1832.)

292weergeeft), niet in het register cler aandeellwnders ingeschreven werd en mits<lien aan !le vcnnootschap zelf niet tegenste lbaar is >>, beslist he eft da t. ingevolge
<lie uf;;tand ... , << op 31 december 1952 al de
maatscllappelijke aandelen van cle personenvennootschap met lJC'perkte aunsprakelijkbeid cc Inrichtingen Jules Weydts >J in
hamlen Yan een enkel aandeclhoucler ...
verenigd waren >>, dat « deze omstandigheid cle ontbinding van de vennootscha]J
van rechtswegc me<lebracht >J en clat de
eisen, ingesteld ten Yerzoeke van de vennootschap, bier eiseres, vcrtegenwoordigc1
door haar statutaire zaakvoerl1er niet ontvankelijk waren, zonder rekcning te llouden met de omstanc1ig1wden clie llnar
maatscllappelijk leven stopgezct hacl!lcn,
of, ten minste, zonder er mede rekening
te lwuclen clat de rechtsvorcleringen van
een ontbonden vennootscllap, die slechts
wettelijk voortbestaat voor cle belloefte"l
van haar vereffening, clienen ingestelcl te
worden op vervolging en llenaarstiging
van haar vereffenaar, clan wanneer de afstanden van .maatschappelijke aanclelen
slechts uitwerking hebben ten opzichte
van de vennootschap van de datum af van
hun inschrijving in het register cler vennoten en men, in strijd met lloger in herinnering gebracllte statutaire en ·wettelijke bescllikkingen, a an de niet ingescllreven afstancl del. 13 december 1952
uitwerking· geeft door te beslissen clat die
afstand de ontbinding der vennootschap,
llier eiseres, mede gebracllt lleeft, dan
wanneer deze wettelijk twee vennoten
telae (schending der artikelen 1, ll(} en
125 der samengeschakelde wetten en 1134
en 1832 van het Burgerlijk Wetboek) en
wanneer nit die afstand de niet-ontvankelijkllehl van de vordering·en van eiseres
tegen verweerder wordt afgeleid (scllencling cler artikelen 61 en 414 van het Wetbock van burgerlijke reclltsvordering·, 13
en, voor zoveel nodig, 178 en 180 van de
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen) ; dat llet eveneens tegenstrijclig is te beslissen, enerzijds, dat
de niet ingescbreven afstand aan de vennootschap niet tegenstelbaar is, hetgeen
te haren opzichte ten minste insluit dat er
nog twee vennoten bestaan, en, anuerzijds, dat die afstanc1 de ontbinding der
vennootschap meclegebracht heeft, ingevolge de vereniging van alle aandelen in
een hand (scbencling van artikel 97 van
de Grondwct) ; dat hct insgelijks tegenstrijclig is te bevestigen dat het leven der
vennootschap heeft opgehou!len ten gevolge van de afstaml en dat bet voortbestaat tijclens de vereffening (schending
van artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegencle dat uit artikel 1832 van
het Bmgerlijk Wetboelc l>lijkt dat wanneer een der vennoten van cen vcnnoot-

sclmp, die slechts twee vennoten telt, zijn
aanclelen aan de andere vennoot overdraagt, een hoofdbestanddeel van het contract van vennootschap verclwijnt en dat
de vennootschap aldus van rechtswege
ontbonclen is;
Overwegende dat het artikel 125 van de
samengeschakelde wetten op de hanclelsvennootschappen, waar het l>epaalt dat de
overdrachten van cleelbewijzen in een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << slecbts gelden ten aanzien
van de vennootschap JJ, vanaf cle datum
lnumer inschrijving in het register der
vennoten, tot cloel heeft aan de vennootschap toe te laten haar rechten, tot die
inschrijving, verder tegen de overdragende vcnnoot uit te oefencn en haar verplichtingen na te komen, zonder met de
overnemer rekening te moe ten houden;
Overwegende clat clergelijke bepaling
geen belang meer oplevert wanneer al de
deelbewijzen in handen van eenzelfde persoon verenigd zijn, vermits deze voortaan
het geheel cler maatschappelijke rechten
verworven heeft;
Overwegende, gewis, dat zulks niet bet
geval is waar gemeld artikel 125 bepaalt
clat de overdracht ten aanzien van derden
niet geldt zolang zij niet ingeschreven is,
vermits onder meer de schuldeisers van
de overdrager of de maatschappelijke
schuldeisers bclang er bij kunnen hebben
de overdrager te beschouwen als zijnde
eigenaar van zijn deelbewijzen gebleven,
maar dat, ten cleze, aileen de vennootschap en de overdrager bij het geschil betrokken waren;
Overwegende, dat daaruit volgt, dat het
bestreden arrest wettelijk en zoncler strijdig·heid heeft kunnen beslissen dat, onclanks bet gebrek aan inschrijving in het
register der vennoten van de overdracbt
van december 1952, waarbij al de aandelen van verweenler aan Jacques vVeydts
werden afgestaan, laatstgenoemde ten
aanzien van aanlegster eigennar van al
de deelbewijzen is gewon1en en dat die
overdracbt van rechtsweg·e de ontbinding·
van de vennootschap heeft medegebracht;
Overwegende, met betrekking tot het
overige van het rniddel, dat, luidens de
bepalingen van artikel 178 van gemelde
samengeschakelde wetten, de lwopbanclelsvennootschapven, na hun ontbimling,
geacht worden te blijven voortbcstaan
voor hun afrekening; <la t het niet strijclig
is te beslissen dat een vennootschap ontbonden is, doch geacht worclt voor de
nooclwendigheden harer vereffening voort
te bestaan;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt aanlegster tot de kos·
ten.

-2935 december 1958. - 1 6 kamer. - Foorz'itter, H. Vandermersch, randsheer waarnemend
voorzitter.
Ferslrti!oever,
H. Delahaye. - Oelijklnirlende concl·nsie,

H. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur-generanl. - Pleite1·, H. Van Ryn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJI(E ZAKEN. QONOLUSIE DIE EEN AANYOERING INHOUDT EN
DE REDEN DI!c ZE STEUN'l'. VONNIS DA'r ER
ZlOH TOE BEPERKT DE AANVOERING TEGEN TE
SPREKEN. SOHENDlNG VAN ARTIKEL 97 VAN
DE GRONDWET.

Zo de ,·eohte1· voor dewelke een conol·nsie
wonlt genomen (Ue slechts een eenvo'lldige aanvoerinu bevat, Z'ijn besUssing
,·egel·mati.q motiveert door er zioh toe te
beperlcen deze aanvoering tegen te sprelcen (1), is znlks niet het geval wanneer
de oonol1tsie de ?'eden vennel(lt (lie, valgens de oonol-ndent, de.~·e aan·voering
stennt (2).
(PAUWELS, '1'. BAELUS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 10 april 1957 in hager beroev
gewezen door de Rechtbnnk van eerste
annleg te Turnhout;
Over het eerste middel, afgeleitl uit de
schending van de artikelen G49, G50, 2228,
2229 en 2232 van llet Burgerlijk vVetboek
en 97 van de Grondwet, doordat het bestreclen vonnis het boger beroen tegen het
vonnis geveld door de vrederechter op
14 maart 195G afwijst, om reden dat,
<< waar cle betwisting tussen partijen ging
over het al dan niet nubliek karakter van
een weg gelegen op lJercelen toebehorende
aan huidige beroeper (thans eiser), het te
recht is dat de eerste rechter, na plaatsbezoek, een getuigenverhoor bevolen heeft
omtrent het dertigjarig gebruik van de
kwestieuze weg door het publiek ll, en
eveneens bij verwijzing naar de motieven
van cle eerste rechter, om reden dat << het
niet kan aanvaartl wortlen dut het opgedrag·en bewijs onvoldoencle zon gelibelleerd zijn, vermits het in cas n volstaa t
dat bewezen wonlt clat de algemeenheid
van bet publiek gednrende minstens der(1) Verbr., 15 maart 1957 (1i1·r. Ye1·br., 1957,
blz. 579) en de noot 1 onder dit arrest.
(2) Verbr., 9 april 1957, twee arresten (Bull.
PASIC., 1957, I, 979).

en

tig jaar ongestoord en openlijk wegenis
langs cle kwestieuze baan heeft genomen
- dat het opgedragen bewijs voldoende
de nadrnk legt op het publiek karakter
van het gebrnik ll, dan wanneer eiser in
zijn regelmatig vMr de rechter over de
grand genomen conclusies staantle hielcl
« clat bet materiele feit van gedurende
dertig jaren ongestoorcl een wegenis te
gebrniken over een bepaal<l perceel, aldus
twee openbare wegen verbinclemle, niet
volstaat om cle verjaring in voorckel van
de gemeenschap te verwerven; dat inclerdaad het publiek - het is te zeggen iedereen - de wegenis gebruiken moet animo
flomin·i, zoclanig clat elk ancler gebruik,
elk ander nut in het voorcleel van de eigenaar uitgesloten is; .. . dat de betwiste
weg onbetwistbaar moest belegcl en doorgesneden zijn met de wortels van de masthomen toebehorencle aan Pauwels of cliens
voorganger, .zodat de bedding niet kon gebruild worden door het publiek noch
animo flom·in'i, noch bij uitsluiting van elk
bezit door de eigenaar ... l>, doordat l1et bestreden vonnis derhalve beslist heeft dat
de door verweerder gelibelleerde feiten
voldoende waren om, zo zij hewezen waren, te zeggen dat de kwestienze wegenis
in llet openllaar clomein zou vallen, zonder
de conclnsies van eiser te beantwoorden
waarin deze betoogde dat het kwestieuze
clertigjarig publiek gebrnik an·imo (lomini
cliencle te gescl1ieden, hetgeen niet als bewijs wertl aangehoden (schending van artikel 97 van de Grondwet), cloordat het
bestreclen vonnis beslist dat het bewijs
van het dertigjarig gebruik van cle kwestieuze weg door het publiek voldoende is
om deze in het openbaar clomein te doen
vallen, clan wanneer <lit gebruik door het
publiek anima tlomill'i client te geschieden,
hetgeen bet Yoimis verzuimt vast te stellen en wat eiser uitclrnkkelijk betwistte,
en terwijl cleze laatste versclleWene feiten aanhaalde waarnit bleek <la't dit gebrnik geenszins wn·imo dam ini geschied
was (scllencling van artikel 2.229 yan llet
Burgerlijk Wetboek) :
Qyerwegencle dat lle eis van verweerder
ertoe strekte te horen verklaren dat een
weg gelegen op een aan aanlegger toebelwr~ncle eigendom, in het nubliek domein
gevallen was ten behoeve Yan de gemeenscllap en, dienvolgens, aanlegger te horen
Yeroordelen tot het wegrnimen van alle
hindernissen welke hij op cleze weg aangebracht had en tot het herstellen van de
weg in zijn yroegere staat;
Overwegende dat het bestrellen yonnis
in boger beroep de beslissing beYestigt
waarhij de eerste rechter cleze eis heeft
ingewiiligcl op grand van getuigenissen
opgenomen in cle loop van een getnigenYerlwor welk hij na een plaatsbezoek bevolen had ;
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Dat het, tot staving van zrJn beschikkend gedeelte erop wijst dat het getuigenverlloor op voldoende wijze uitgewezen
had dat llet publiek ·ut sing·uU llet recht
van overgang over de betwiste weg verworven had ten voorde1e van de gemcenschap en, daarcnboven, bij verwijzing
naar de redenen van de eerste recllter,
dat cUt gebruik gedurencle minstens dertig
jaar ong·estoord en openlijk, alsook animo
llonl'ini geschieclde;
Maar overweg·encle dat aanlegger, bij
zijn conc1usies in hager beroep, aangevoenl had clat er, ten deze, gcen gebruik
animo clom·ini door het publiek kon gemaakt wonlen, om reden dat cc de bedding;
van de weg onbetwistbaar moest belegd
en doorsneden zijn met de worte1s der
mastbomen toebehorencle aun Pauwels of
cliens voorganger ll, met cUen verstande
dat de staat van de bedding van de weg
cc noch een gebruik animo rlom·in·i, nocll
een gebrnik bij uits1uiting van het bezit
van de eigenaar )) mogelijk maakte;
Dat, door zicll te beperken tot de verk1aring dat de weg rtn-imo rlom·in·i gebruikt
wercl, zoncler de door aanlegger aangevoerdc reden om dergelijk gebrnik nit te
sluiten te onclerzoeken, cle rechter over de
grond het in het midclel aangeduicl artikel \l<7 van de Grondwet g;eschonden lleeft;
Dat llet middel gegrond is;
Om cUe redenen, verbreekt llet bestreden vonnis; beveelt clat melding; van onclerlla vig arrest zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigcle beslissing;
veroorcleelt verweerder tot de kosten; verwijst cle zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Mecllelen, zetclende in hogcr
beroep.
5 december 1!l58. - 1" kamer. - Voo1·zUte·r en verslag[Jeve1·, H. Vandermersch,
raadsheer waarnemend voorzitter. -

Ge-

Uj7cl1t.irlenrle conclusie, H. Raoul Hayoit

de

Termicourt,

procureur-generaal.

Pleite1·s, HH. Van Ryn en De Bruyn.

l"

KAMER. -

5 december 1958

1° WERKRI<JOHTERSRAAD.
HOGER BEROEP, -

~

AKTE VAN

ZENDING VAN DE GRIFFIER.

2° WERKREOHTERSRAAD. GEN,~TOOR.DIGING

VAN

EEN

PARTI.J Op

VEHTEDl~

TIC-

REOHTZITTINH. - VERTEGENWaORDIGEH DIE
NOOH ADVOCAAT NaOH PLEITBEZORGER IS. -

GEVING. REGEL.

ALGEMEEN GELDENDE PROCEDURE-

1 o Zo het rle griffier van cle werk-rechtersraarl behoort de ve1'7clrt;rinu ·van houer
beroep tegen een rloo1· cle rarul ffC'Wezen
besz.issinu te ont·vrmuen, vermag M:i niet
nrL te .rJaan of de persoon r/:ie de ve·rkla'l'ing rloet volrloet aan cle ve·reisten om
rJelrlig hager beroev rwn te tekenen.

("Wet van 9 juli 1926, art. 85.)
2° De 1jertegenwoonli.,r;er van een parti:i,
ter terechtzUting ·van rle werlc·rechtersnutcl, cl·ie noch 1'egelma.tig ingesch·re-ven
aclvocaat noah plcitbezo·rger ·is, moet
houcle1· zijn van een volmacht op ongezegelrl papier. (Wet van 9 juli 192u, ar-

tikel 62.)
3° In ll'nrgerlijke zalcen is rle nooclwenrligheia vwn, een stJeci.nle Znst(fe·v·inrJ tot het
·nitoefenen vrm een ·rechtsmirZrlel door
ecn bij overeenkomst nanuestelcle lasthebber, onder mee·r om. lw[Jer be·roep nan
te tekeneu, een algemeen gelclencle procerlnreregel (1).

(SAS, T. N. Y. CC PRODUITS OHIMIQ.UES
DE 'l'ESSENDERLO )) ) .
ARREST.

Hl<JT HOF; ~ Gelet op <le bestreden
beslissing, op 6 juli 105(J gewezen door de
vVerl~:rechtersraad van bcroep te Antwerpen;
Over het tweccle midclel, afgeleid uit c1e
schencling van de artikelcn 1319, 1320,
1322, 1984 en 1987 van het Burgerlijk Wethoek, 28, G2, :S5 en 123 van de wet van
9 juli 1926 op de werkrechtersraclen, claarcla t de bestreden beslissing het door a anlegger tegen bet vonnis del. 28 november
Hl55 van cle vVerkrechtersraacl te Hasselt
ingesteld hager heroep onontvankelijk
verklaart, om de ambtshalve opgeworpen
reclen clat het uit de voorgelegde besclleiclen niet blijkt dat de heer Ramaekers,
die aanlegger v66r de werkrechtersraacl
in eerste aanleg vertcg·enwoordigd ha<l en
ter griffie verklaarcl had namens hem hager boroep in to stellen, zou voarzien geweest zijn van een speriale macht om clit
beraep uit te oefenen, · daar de vermelcUng
cc valmachtclrager )), op het door de griffier
overgemaakt afscllrift van de akte van
huger berocp, van clie aanl was dat maet
aangenomon worden clat Hamaekers niet
in het hezit was van de onontbecrlijke
specinle lastgeving, eerste oncler·deel, dan
wanneer cle door {le bestreden beslissing·

-VOLMACHT OP ONGEZEUELD PAPIER. VEREIST.

3° HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN. - HOGEU JJEROEP DOOR EEN BIJ OVEHEENKOMST AANGES'l'ELDE LASTHEBBEH.
NoaDZAKELIJKHEID VAN EEN SPECIALE LAS'!'-

(1) Repel't, pmt. rlr. belge, vo
tiiwe civile et cmmnerciale, nr
TrsSIER en MoREL, bd. III, nr
GARSONNET en 0EZAR-BRU, bd. VI,

Appel en ma18; GLASSON,
866, in fine;
blz. 40 en 4L
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baar is met het woord << volmachtc1rager ll 1926 vereisen dat de gevolmachtigde, inin het uittreksel nit de akte van hoger c1ien bij niet regelmatig ingeschreven adberoep; dat inderdaad de grifller van de yocaat of p!eitbezorger is, honc1er moet
werkrechtersraad moet nagaan of de per- zijn van een volmacllt 011 ongezegelc1 11asoon, die zich op de griflie aanbiedt om pier - cUt wil zeggen een gesehrift waarhoger beroep tegen cen uitspraak in te uit de macbt van de lasthebber blijkt stellen, daartoe bevoegd is, en het door cr des te meer redenen zijn om hetzelfde
hem in de akte van hoger beroep ge- te coisen voor het uitoefcnen van een
bruikte woonl « volmachtclrager )), bij ont- recbtsmiddel;
stentenis van beperkendc vermelding, beOverwegemle da t de noodwendigheid
heist dat hij bet aan die lasthebber ver- van een speciale lastgeving, tot bet nitleende recht om boger beroe11 in te stellen oefenen van een rechtsmic1del door een bij
heeft vastgesteld (schending van de arti- overeenkomst aangestelde lastbeb ber, in
kelen 1319, 1320 en 1322 van bet Burger- burgerlijke zaken een algemeen geldende
lijk vVetboek), tweede ondcrdeel, dan procedureregel is;
wanneer, zo de wetsbepalingen betreffenDat, wat hetreft cUt deel van bet tweede de wijze van gedingvoering v66r de de ondercleel, het middel naar recbt faalt;
werkrechtersraden vereisen dat de perOverwegende dat aanlegger bovendien
soon die, zonder advocaat of pleitbezorger beweert dat de rechter het recht van verte zijn, ecn partij op de terechtzitting· ver- dediging beeft gesclwnden door ambtstegenwoordigt, in bet bezit weze van een halve het ontbreken van een speciale lastprocuratie op ongezegelcl papier, de voor- geving in te roepen;
legging van dergelijke procuratie niet verDat, ware t1it verwijt gegrond, geen eneist wordt voor de verklaring van boger kele van de in het middel aangeduide
beroep op de griflie, en de rechter over de wetsbepalingen daarc1oor zou gesclwnden
grond het boger beroep niet ambtshalve, zijn;
wegens gebrek aan zulke procuratie,
Dat, wat dit deel van het tweede ondermocbt onontvankelijk verklaren, zonder dee! hetreft, bet middel niet ontvankelijk
nanlegger in de mogelijkbeid te stellen de is;
macht, cUe zijn lasthebber daartoe hezat
En overwegende dat, vermits de door
te bewijzen (schending van <le andere in het tweede micldel gecritiseerde motieven
het micldel aangeduide bepalingen) :
van de beslissing tot bet wettelijk rechtOverwegende dat de beslissing vaststelt vaardigen van het door de voorziening bedat, volgens bet beroepen vonnis, aanleg- streden dispositief volstaan, het eerste
ger v66r de werkrccbtersraad werd ver- midtlel, hetwelk slecbts andere motieven
tegenwoonUgd door Ramaekcrs en da t critiseert, bij gebrek aan belang niet ontdeze in het afschrift van de akte van be- vankelijk is;
Om clie redenen, verwerpt de voorzieroep, enkel als « volmachtdrager ll wordt
ning; veroordeelt aanlegger tot de kosten.
aangeduid;
Overwegende, aan de ene zijde, dat,
5 december 1958. - 1" kamer. - Yoo·rdoor te beslissen dat de enkele melc1ing
Z'itte1·, H. Vanc1ermerscb, raadsheer waar<< volmachtdrager ll moet doen aannemen
Yerslagaeve·r,
dat Ramaekers niet in het bezit was van nemend voorzitter.
een speciale volmacbt om namens aanleg- H. Belpaire. - GeUjkln·iflemle aonalns'ie,
ger hoger beroep aan te tekenen, de be- H. Raoul Hayoit de Termicourt, procuslissing de bewijskracht van die melding reur-generaal. - Pleite1·s, HH. Veldekens
Diet heeft miskencl, daar deze niet, O]J en De Bruyn.
zich zelf, het bestaan van dergelijke volmacht insluit;
Overwegem1e, aan de andere zijde, dat
zo het, krachtens artikel 85 van de wet
van 9 juli 1926, tot de ambtsbevoegdheid
2" KAMER. - 8 december 1958
van de griflier van de werkrecbtersraa!l
behoort de verldaring van boger beroep
IN VERBREKING.
tegen een door die raad gewezen beslis- 1°- VOORZIENING
STRAFZAKEN. BI.J VERSTEK VEROORsing te ontvangen, die grifliel', zomler zich
DEELDE BEKLAAGDE.
'J'EGENSPREKELr.TK
in de plaats van cle werkrechtersraacl van
VEROORDEELDE BURGERLI-JK VERANTWOORDEberoep te stellen, niet vermag na te gaan
LlJKE PARTI.J. VOORZIENING VAN DEZE
of de persoon, welke die verklaring <loet,
PARTI.J GEDURENDE DE GEWONE VERZETTERvolcloet aan de vereisten om geldig boger
J\IIJN OPEN GEllLEVEN TEN VOORDELE VAN DE
beroep a an te tekenen;
BEKLAAGDE. 0NTVANKELI.JKE VOORZIENING.
Overwegende dat het eerste onderdeel
van bet middel niet kan worden ingewil- 2o VOORZIENING IN VERBREKING.
PERSONEN DIE HOEDANIGHEID HEBBEN OM
ligd;
ZICH TE VOORZIEN. S1'RAFZAKEN. BEOverwegende, dat zo, om een Dartij op
SLISSING DIE RET VERZET VAN DE BEKLAAGDE
de terecbtzitting te vertegenwoordigen, de

-296TEGEN EEN BESLISSING DIE HEM BI.J VERS'l'EK
VEROORDEELDE AFWIJST. VOORZIENING, 'IEDEN DE BESLISSING OVEH DIT VERZET, DOOH DE
BURGERLIJK VICRANTWOORDELIJKE PARTIJ DIE
DOOR DE EERS'l'E BESLISSING TEGENSPREKELIJK WAS VEROOHDEELD. NIET ONTVAlfKELIJKE VOORZIENING.

1o TVanneer cle oelcl(tagile 7!-ij verstek en
cle burrJerHjk verantwoorclelijke partij
tegensprekeUjk ·veroorileelcl werilen, lean
cleze laatste zich on·miilclelUilc In verb·re7dng voo•rz·ien nlhoewel het :recht O!J verzet ten voordele van cle belclnagcle open
bleet (1).
2o De v·oor.z·iening van ile bu.rrJe·rUjlc ve1'wntwoonlelijke parUj clie tegensprekeUjk veroorcleelcl wenl sa·men met cle belclanrJrle clie Mj verstelc ve1·oonleelcl
wenl, teyen cle besUssing cUe het verzet
vnn rle belclangcle tegen de beslisginrJ cl·ie
hmn b'ij verstek veroonleelde nfwijst en
cUe yeen veroonlel'ing ten laste van cle
b·nrgerlijlc vernntwoorclelijlce pa.1·tij inho7ult, is n:iet ont·vnnkeUj 7c (2).
(1o VAN OSSELAER, T. VERMEIRE EN «CAISSE
PATRONALE POUR LE COMMERCE E'l' L'INDUSTRIE )) ; 2° VERHOEVEN EN VAN OSSELAER.)
ARREST

(3).

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, respectievelijk op 26 juni 1957
en 12 maart 1958 gewezen door het Hof
van beroep te Brussel;
N opens de gronden van niet-ontvankelijkheid betreffende de voorzieningen van
aanlcgster Van Osselaer door verweerders
opgeworpen :
n) De eerste tegen de voorziening van
4 juli 1957 ingesteld tegen het arrest van
26 juni 1957 en afgeleid hiernit dat, vermits het bestreden arrest aanlegster in
haar hoedanigheid van bnra;erlijk verantwoorclelijke partij op tcgenspraak met de
betichte Verhoeven veroordeelt doch betichte bij verstek veroordeelt, haar voorziening, ingesteld v66r dat de termijn verlopen was welke aan de betichte wordt
verleeml om verzet aan te tekenen, niet
ontvankelijk is :
Overwegende dat de voorziening uitgaat
van de bnrgerlijk verantwoordelijke partij Van Osselaer, en dat zij, in de mate
hierna bepaalcl, ontvankelijk is wegens
de bnrgerlijke belangen, niettegenstaancle
het, ten clage van de voorziening, onen gebleven recht van verzet ten voordele van
(1) Verbr., 7 juni 1937 (An·. T'e•·b•·., 1937,
blz. 54) ; 20 juni 1939 (Bull. en PASIC., 1939,
I, 319).
(2) Raadpl. verbr., 3 december 1956 (A1·r.
Ye1·b•·., 1957, blz. 225).

betichte Verhoeven teg-en de onenbare vorclering;
b) De tweecle tegen de voorziening van
20 maart 1958 ingestelcl tegen het arrest
van 12 maart 1958 en afgeleicl hiernit,
enerzijcls, dat aanlegster geen partij in cle
zaak was wanneer het hof van beroen uitspraak cleecl op verzet van Verhoeve-n en,
anderzijds, dat in iecler geval de tweecle
voorziening niet ontvankelijk is vermits
de eerste het ook niet is;
Overwegende dat het bestreclen arrest
enkel nitspraak doet over het verzet van
betichte Verhoeven tegen het openbaar
ministerie en de burgerlijke eisen, en
geen veroordeling ten laste van aanleg-ster
bevat;
Dat de voorziening derhalve, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;
Nopens de voorzieningen van aanlegster
Van Osselaer tegen het arrest van 26 jnni
1957 en van aanlegger tegen het arrest
van 12 maart 1958 :
I. vVat betreft cle beslissingen gcwezen
over de pnblieke vorclering :
Overwegencle dat de bestreden arresten
cle publieke vorclering ontstaan nit, de telastlegging 0 verjaard verklaren; dat de
voorzieningen in zover zij tegen clie beslissingen gericht zijn, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
Over hct miclclel, afgeleid nit de schending van de artikelen 1350, 1351 van het
Dnrgerlijk Wetboek, en van de bewijskracht en de kracht van gewijsde van het
arrest van het Hof van beroep te Gent,
vierde kamer, van 29 mei 1956 tnssen partijen gewezen, van cle rechtsregel non 1Jis
in ·idem waarvan artikel 360 van het Wetboek van strafvordering; toepassing maakt
en 97 van de Grondwet, doordat het llestreclen arrest, na vastgestelcl te hebben
dat een arrest van het Hof van beroeD te
Gent, vierde kamer, van 29 mei 1956 in
kracht van gewijsde getrerlen was in zover het betichte Verhoeven vrijgesproken
had uit hoofde van de feiten van de telastleggingen B en D, zijnde : B. met samenhang : op de openbare weg, als bestuurder van een personenwagen clie een
ander krnist, a an zijn linkerzij de niet g-enoeg rnimte te hebbcn gelaten zoclat deze
gemakkelijk kan cloorgaan; D. een personenwagen te hebben bestnurcl wanneer hij
niet voldoencle kan stlu·en en niet de vereiste lichaamsgesteldheicl en de nodige
kennis en be<lrevenheid bczit; eiser Verhoeven veroorcleeld heeft nit hoofde van
onvrijwillige slagen en verwomlingen en
eiseres burgerlijk verantwoorclelijk verklaarcl heeft, en haar veroordeeld heeft
(3) Het Hof heeft in deze zaak een eersle
arrest uitgesproken op 24 december 1956 (Bull.
en PASIC., 1957, I, 474).
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grond van het feit dat betichte « op zijn
remmenstelsel in gevaarlijke omstandigheden en zonder dwingende noodzakelijkheid beroep deed JJ en dat « indien het
kruisen (tussen de door betichte bestuurcle
wagen en de door verweerder Vermeire
bestuurcle moto) niet zoncler hindernis is
knnnen doorgaan, zullrs te vvijten is geweest aan het onbehendig rernmen JJ, clan
wanneer het in kracht van gewijsde getreden arrest van het Hof van beroen te
Gent van 29 mei 1956 beslist had dat « er
geen aanwijzingen te vinden zijn om te
llesluiten dat betichte Verhoeven, bij het
kruisen, niet genoeg ruimte aan een tegenligg·er zon gelaten hebben JJ en hem om
die reden vrijgesproken had van de betichting « als bestuurder die een ancler
kruist niet genoeg ruimte te llebben gelaten zodat deze gemakkelijk kan doorgaan )), dan wanneer de door het bestreden arrest tegen eiser uitgesproken veroordeling - en clientengevolge de veroordeling van eiseres tot de kosten -, met
voormeltl arrest van l1et Hof van beroep
te Gent strijdig zijn, daar de veroordeling
van eiser insluit dat hij, weze het dan
ook om reclen van zijn zogezegd onbehendig remmen, bij het krnif::en vnn verweerder Vermeire, aan zijn linkerzijde niet
g·enoeg ruirnte heeft gelaten zodat deze gemakkelijk kon doorgaan, dan wanneer
het alleszins intrinsiek tegenstrijdig is,
enerzijcls, vast te stellen dat het definitief
beslist wercl dat betichte Verhoeven niet
plichtig was aan, op een kruising, niet genoeg ruimte gelaten te hebben zodat de
bestuurder die hij kruiste gemakkelijk
kon doorgaan, en anderzijds, te l}eslissen
dat het onbehendig remmen van dezelfde
betichte Verhoeven, dat een nitwijken van
de wagen naar links als gevolg had, oorzaak geweest was dat hetzelfde cc kruisen
niet zonder hindernis is kunnen doorgaan )), dan wanneer minstens nit de bewoordingen van het bestreclen arrest onmogelijk kan uitgemaakt worden of de
rechters over de grond in feite hebben Willen beslissen dat het niet juist was clat,
zoals eisers het in hun beslniten staande hielden, verweerder Vermeire in het
midden van de baan reed en bijgevolg de
voorschriften van het verkeer niet naleefde dan wei of zij in rechte hebben willen
beslissen dat het feit dat verweerder Vermeire de niterste rechterzijde der baan
niet hield en bijgevolg de voorschriften
van het verkeer niet naleefde zonder invloed was op de strafrechtelijke en burgerlijke verantwoordelijkheid van beticllte, dan wanneer evenmin nit de bewoorclingen van het bestreden arrest kan
nitgemaakt worden of de rechters over de
grond in feite hebben willen beslissen dat
eiser Verhoeven, door zijn onbehendig

remmen, geen ruimte genoeg gelaten had
aan verweerder Vermeire, zodat hij niet
gemakkelijk kon cloorgaan, dan wel of zij
in rechte hebben willen beslissen dat
eiser, cUe op een kruising rnimte genoeg
liet zodat de bestuurder die hij kruiste
- zijnde Yerweercler Vermeire - gemakkelijk kon doorgaan, toch zich aan onvoorzichtige slagen en verwonclingen
plichtig gemaakt had, door onbehendig
naar links te zwenken en verweerder Vermeire alzo aan te rijden, dan wanneer
deze ondnidelijkheden in de moti vering
aan het hof niet toelaten zijn controle nit
te oefenen op de wettelijkheid van de bestreden beslissing en met het gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet vereiste moti vering gelijk staan :
Overwegende dat de bestreden arresten
vaststellen, a an de ene zijde, da t, ten gevolge van de in kracht van het gewijsde
g·egane vrijspraak wegens de telastlegging B, dit is om, bij het krnisen, niet genoeg ruimte te hebben gelaten aan de linkerzijde zodat de tegenligger gemakkelijk
kon doorgaan, de feiten dier telastlegging B nit de bewijsvoering dienen te
worden geweerd, en, aan de andere zijde,
dat betichte Verhoeven gewoonweg zijn
weg had kunnen vervolgen, vermits hij
zijn plaats op de rijbaan innam, doch uiteinclelijk verrassend is uitgeweken en met
Vermeire in l}otsing is gekomen tengevolge
van onbehendig remmen en van gemis a an
doorzicht;
Overwegende dat de laatste gedane
vaststelling van de arresten insluit dat de
uetichte, weze het dan ook om reclen van
het onbehenc1ig remmen en het gemis aan
doorzicht, bij het krnisen, niet genoeg
rnimte heeft gelaten zodat de tegenligger
niet gemakkelijlr kon doorgaan; dat de
bestreden beslissingen dienvolgens op
strijdige motieven rusten en bovendien
het gezag van het gewijsde schenden gehecht aan het arrest van 29 mei 1956 van
het Hof nm beroep te Gent, waarbij de
betichte wegens de voormelde telastlegging B werd vrijgesproken;
Dat het middel gegrond is;
II. Wat betreft de beslissingen over de
burgerlijke eisen :
Overwegende dat die beslissingen geen
eindbeslissingen zijn en geen uitspraak
doen over een geschil betreffende de bevoegdheid;
Overwegende dat aanlegster verklaard
heeft afstanc1 te doen van haar voorziening;
Dat aanlegger desaangaande geen voorziening ingesteld heeft;
OVerwegende noclltans dat de verbreking van (le beslissing over de publieke
vordering gewezen de vernietiging met
zich brengt van de beslissing over de burgerlijke eisen zelfs wanneer, zoals ten
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deze nan de ene zijde, aanlegster afstand
heeJ't geclaan van haar voorziening tegen
het arrest van 2G juni 1957 en, aan de andere zijcle, aanlegger zi.ch niet voorzien
heeft tegen het arrest van 12 maart 1958,
in zover beide arresten over de burgerlijke eisen uitspraak doen;
Om die reclenen, verlJreekt cle llestrerlen
arresten van 2G juni 1957 en 12 maart 1!J58
in zovcr zij nitsvraak cloen over de pnlJlielze vonlering hoofdens lle telustlegging A en over de lmrgerlijke eisen ingestelcl wat betreft het eerste arrest ten opzichte van nanlegster, en wat !Jetreft llet
tweecle arrest ten onziclltc van aanlegger,
verwerpt de voor>~ieningcn voor lwt overige; zegt clat melding n1n onclcrha vig arrest zal gemaakt worden on de kant van
de lJcslissingen, welke c1(" eerste ten clele
en de twee(le voor het gelleel vcrnictigd
worden; legt de kosten ten luste van de
Staat uitgezonclercl <le kosten van afstand
<lie ten laste van aunlegster zullcn blijven; vervvijst cle alclus benerkte zaak naar
het Hof van lleroep te Luik.

8 december 1958. - ze knmcr. - Voorzittcr, H. de Clippele, raaclsheer waarnemencl voorzitter. - Vcrslapae·ver, H. Delahaye.
Gel-i:iklu,irlenrle
ooncl·u.sie,
H. Paul Mahanx, advocaat-generaal.
Pleiters, HI!. Struye en Ansiaux.
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KAMER. -

8 december 1958

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
EENDAADSE

SAMENLOOP.

-

~

GE~\IEIGNRECRTE

LIJK MISDRIJl<' DOOR DE ZWAARSTE STRAF BE'l'EUGELD. - l'\1ISDRIJVEN 'l'EGEN DE WJcTTEN
OP DE DOUANl~N EN ACCI,JNZEN. DIE MOET, BOVEN DE Z'N AARS'IE

Rl~CHTETI

STRAF,

DE

BOETE VOORZIEN VOOR IEDER VAN DE MISDRIJVEN TEGEN DE \VE'l'TEN OP DE DOUANEN EN AC-

CIJNZEN UITSPREKEN.

zo DOUANEN EN ACOIJNZEN. \'AN () APRIL 1843, ARTIKIGL 22. KING VAN RECHTEN. -

WET
0NTDUI-

TIEGHIP.

3o SAMiiJNLOOP VAN MISDRI.TVEN. EI<JNDAADSE SAMENLOOP, - AR'l'll{EL 05 VAN
RET STRAFWE'l'l30EK. ~ ZONDER TOEPA$SING
Op

DE

STRAFFEN

VAN VERBEURDVERKLARING.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN l<JN
ARRESTFJN. - STRAFZAKEN, - HECIITER
IN HOl1ER BEROEP DfE DE DOOR DE EERS'l'E
RECH'I'ER UITGESPROKEN STRAJc IJEVES'l'IGT. GEEN CONCLUSIE NOPENS Dl'r PUNT. GEEN
VOOR. DE, RECH'IEH SJlECIAAL

VERPLICHTING

HIEROVER UITLEG 'l'E VERSCHAl•'FEN.
5o DOUANEN EN ACCIJNZEN. BEURDVEHKLARING.

-

NIE'l'-VIGRTONING

DE YERBEURD VERKLAARDE ZAAK. -

VERVAN

VE;R-

PLIGHTING VOOR DE VEROORDEELDE DE WAARDJG
VAN DE ZAAK Tli: BETALEN.

DOUANEN EN ACCIJNZEN.
SLUIKSE UIT- EN INVOER VAN EEN ZELFDE
KOOPWAAR. ~ VERBEURDVERKLARING VAN DE
SJIIOICKELWAAR. - l'\iODALlTEI'fEN.
7o STRAF. - SunsiDIAIRE GEVANGENISSTRAF.

(Jo

EENDAADSE SAMJ~NLOOP TUSSEN EEN GE:MEENRECH'l'ELIJK 111ISDR1JF EN MISDRI,JVEN
TEGEN DE \VETTEN OP DE DOUANEN EN ACCIJNSUBSIDIAITIE GE\TANGlCNISS'l'RAF DIE
lr!OE'r UITGESPTIOKEN WORDEN VOOR IJDDERE

ZJGN.

GELDBOETE VOOH. DEZE LAATRTE 1viiSDRl.JVEN,
ZEf,FS INDIEN HET GE~lEICNTIECHTELI.JK :MISDRI.JF HET Z\VAARS'L'E JS. HERLEIDINt; VAN

RET TOTAAL VAN DE RUBS1DIA1RE GE'iTANGEl\"'IRSTRAFFEN 'fO'l' TIET DUBBEL VAN HET :MAXI:i'.HHI
VAN DE Z\:VAAHSTE GEVANGENISSTRAF.

8° VOORW AAUDELIJKFJ VEROORDELING. - GELDS'!'RAB' DI!G DF~ INNING VAN FmCALE RECHTEN VERZEKEHT. SUBSIDIAlRE
GEVAJ"\GENISSTRAF. VAN DIG SCHORSING,

NIET-TOEPA8BA..Al1HEID

1 o In qe·val 1;a11 ee11 tlaatlse sam cnlootJ t 11 sscn 'een r!cmeenrechte/.i:ik mistlTi:if, floor
ae zt.orwrste stra,f betcu.[!elrl, en misrlri:i·ven tcycn de ·wetten op ile 1/0IIttneu en
rwciinzen moot tle rcchter, bo·ven de
stmf' voo/·zien ·voor het [!Cmeenrecllteli:ik
mistki:i1', ae uelflboete toepassen rlie ,r;esteltl ·is voor ieiler van lle miiscki.joven
tepen de ·wetten op cle aou.anen en acoijnz·en (1). (Strafwetb., art. 6G en 100,
licl 2.)
zo Er is ontfl.u·ildnq van ·rechten, in tle :::in
van a.rt-ikel 22 vwn ile wet vnn (j apdl
18.43, n'iet nlleen wwnncer men zich ann
ve·rschttlrUpfle -rechten onttrekt mcw·r oolc
~oanneer een co}ttrolenuwtreuel worrlt
ont[!aa:n (2).
3o Arti.kel Gii van 11 et 8tra.j'wet1we7..' is
nlet toepa.sseH:ilc OJJ •tJer1Jeunlverklar1nf!Cn (H). (Strafwetb., art. G4.)
4o TVnnneer ueen conol,usies waarop hi:i
verplioht zan zi:in te antwoonlen genamen wortlen, ·is fle ?'echter :In hopo1· be·roep, rUe ae stm,f floor cle ee·rste ?'echter
·u'itpesproken 1Jevcsti,qt, niet geho·nrlen
szwoiaal hierouer 1t'itle,q te versclwffen (4).
5o In .zalcen van misarij·ven tepen fle 1oetten op fl e rlou an en en ncci:inzen ·is fle. ,qene, lasteus aewelke een ·verbennl·verkla.rinfl ·n'itgesz~roken w~nlt, uehou.tle·~:'
1n ge·val vwn nwt-vwrtoii'I'IIU ·van cle ve1ue·nnl·ve·rklaanle zaalc, fle ·waanle Htn
aeze zrwl..' tc 1Jetalen, zelfs ·intlien het

(1) (2) en (3) Verbr., 23 september 1957 (A>'1'.
F Cl'iw., 1958, blz. 19) en de not en.
(4) Vergel. verbr., 3 juni 1957 (Bull. en
PAsrc., 1957, I, 1192) en 27 januari 1958 (ibid.,
1968, I, 557).

-299geb,relc aan vertonen van cleze zaalc hem
niet te wijten 'is (1). (Wet van 6 april

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 januari 1958 gewezen door
het Hof van beroep te Gent;
Over I1et eerste middel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 7, 9, 97 van de
Gronclwet, 27, en volgenden, 58, 63, 65,
100, alinea 1 en vooral 2, 'van het Strafwetboek, van de wet van 5 september 1947
houdende goedkeuring van het tarief der
invoerrechten, gevoegd bij de Belgische,
Luxemburgse, Nederlandse overeenkomst
en namelijk nummer 683 waarbij de eclelgesteenten van rechten vrijgestelcl vver-

den, doorclat de geldboete en verbeurclverklaring voorzien door de clouanewetgeving
op de sluikse weclerinvoer van het diamant van 2,02 karaat werclen toegepast,
clan wanneer clit feit, zijnde feit IIa, zich
nochtans volgens het hof van beroep met
de overtrecling op de wetgeving inzake
wisselcontrole vermengcle en er bij toepassing van artikel (jiJ van het Strafwetboek eigenlijk slechts een straf kon uitgesproken worden, clit wil zeggen hier de
theoretisch zwaarste straf of de straf op
de wetgeving inzake de wisselcontrole,
wat reeds door het definitief arrest van
het Hof van Brussel van 21 april 1956 was
geclaan geweest, en cloorclat het hof van
beroep ten onrechte gemeencl heeft dat de
gelclboeten en de verbeurdverklaring aan
cleze vermenging moesten ontsnappen
krachtens de uitzonclering van artikel100,
tweecle alinea, van het Strafwetboek, clan
wanneer hier geen sprake kan zijn van de
verzekering van de inning van fiscale
rechten vermits nit de tekst zowel van
evengemelcl arrest van het Hof van beroep
te Brussel als van het bestreclen arrest
blijkt clat er helemaal geen rechten op de
invoer en uitvoer van cliamanten geheven
worden, wat ten andere nooit door het
Beheer cler douanen en accijnzen wercl
ontkend :
I. In zover het midclel gericht is tegen
de veroorcleling tot een gelclboete :
Over het eerste onderdeel :
Overwegencle clat, wanneer een misdrijf
in zake van douanen met een ancler misclrijf samenloopt, de gelclstraffen gestelcl
van de inning van de fiscale rechten te
verzekeren, overeenkomstig cle artikelen 65 en 100, lid 2, van het Strafwetboek,
niet mogen herleicl worden tot de zwaarste straf;
Over het tweecle onclercleel :
Overwegencle clat, in de zin van artikel 22 van de wet van 6 april 1843, rechten ontcloken worden, niet aileen wanneer
men zich aan verschulcligcle rechten onttrekt maar ook wanneer, zoals ter zake,
een controlemaatregel worclt ontgaan; clat
artikel 100, lid 2, voornoemcl clerhalve ook

(1) Verbr., 13 februari 1950 (Arr, Verb1·.,
]950, blz. 393). Raadpl. verbr., 21 februari 1955
(ibirl., 1955, blz. 517).
(2) Arg. verbr., 10 november 1902 (Bull, en
PAsiC., 1903, I, 31); 14 januari 1907 (ibid., 1907,
I, 89) ; 15 juni 1920 (ibicl., 1921, I, 9) en 13 februari 1950 (A1·r. Verbr., 1950, blz. 393). Raaclpleeg verbr., 28 november 1912 (Bull. en PAsrc.,
1912, I, 447), 4 juni 1917 (ibicl., 1918, I, 30)
en 21 februari 1955 (A1'1'. Ve1'b1·., 1955, blz. 517).
(3) Verbr,, 23 september 1957 (Arr, Ve?·b1·.,
1958, blz. 19) en de noten.
(4) Verbr., 3 februari 1890 (Bull. en PAsrc.,

1:890, I, 72, en de conclusies van het openbaar
ministerie); 20 september 1943 (ibid., 1943, I,
350, en de noot 1); L. CoRNIL, «La loi du
14 novembre 1947 », Re'V. cl'l', pen., 1947-1948,
blz. 287, en de noot 4. Vergel. S. HuYNEN, «La
loi du 14 novembre 1947 », J. '!'., 1947, blz. 598,
nr 5; TRoussE, P1·ineipes gene raux du droit zJcnal positif belge, in LES NovELLES, Droit penal,
bel. I, nr 1741; CoNSTANT, 1lfanuel cle droit zJenal, uitg. 1956, nr 759, 4o.
(5) Het hof heeft in deze zaak een eerste
arrest uitgesproken op 23 september 1957 (A,.,..
T' erbr., 1958, blz. 19).

1843, art. 22 en 24,)
l(lo

Wanneer een zelfrle lcoopwaar slnilcs
worrlt ttitgevoerrl en werler 'ingevoenl,
moeten de verbettrrlve?'lclarinrJ van rle
smoklcelwruw en, bij gebrelc aan vertoning ervan, cle betaUng van ltaar waa1·rle, voo1· ierler m·isrlri:if bevolen worclen (2). (Wet van 6 april 1843, art. 22,

24 en 30.)
7° In geval van eenrlrutrlse samenloop tassen een gemeenrechtel:i:ilc m:isrlrijf en
m:isdrijven tegen rle wetten op rle
rlonanen en acc·ijnzen, moet een sttbsirUah·e gevangen:isstraf voo1· ie£/er 'van rle
voor aeze laatste m:isdrijven toegepaste
geldboete nitgesprolcen 'Wonlen, zelfs iniUen het gemeenrechtelij lc misrl1'i:if het
mvacwste is, rUt 1n·its gebetwlijlce he1·leirling van het totaal van rle snbs·irliaire
gevangenistntffen, witgesprolcen vooT
alle m·isclrijven, tot het dnbbel van het
nwximmn van ae zwarwste S1ibsirUaire
gevctnrJen·isst·raj (3). (Strafwetb., art. 40,

60 en 100, lid 1 en 2.)
8° A.1·tUcel 9 vnn cle tvet vnn 31 ·mei 1888,
gewijz·igrl cloor de artikelen 1 tot 4 van
cle tvet van 14 novembe1· 1947, is niet
toepnsseUjlc op rle gelclstmjjen die cle inn·ing vnn fiscale 1"ecll ten verzelceren,
noah op rle sttbs·id·iMre ge·vangenisstntf
rUe cle:<:e strntfen vervam gt (4) .
(SMITS.)
ARREST

(5). ·

-300de geldstraffen bedoelt opgelegcl bij in- en
uitvoer van goecleren welke aan clergelijke maatregelen onclerworpen zijn, zelfs
inclien zij aan geen reehten onclerhevig
zijn;
II. In zover het midclel gericht i~ tegen
cle veroorcleling tot verbeurclverklaring :
Overwegencle dat nit de bewoordingen
van artikel G4 van het Strafwetboek volgt
dat artikel ():) van gezeg<l wetboek niet
toepasselijk is op de verlleurclverklaring;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleicl uit de
schencling van artikel ()7 van de Grondwet, doorclat het hof van lleroep zegt
<< dat evenwel de gelclboete van 97.000 fr.
tloor de eerste rechter uitgesproken alsook
het bedrag van 48.500 frank als fictieve
verbeunlverklaring van de briljant die
niet kon aangehaalcl worden gepast voor ·
komt en client behouden te worden>>, dan
wanneer het woor<l << gepast >> zoncler
meer, zeker geen volcloencle motivering is
om .als beweegreclen van een gerechtelijke
lleslissing aangenomen te worden :
Overwegende dat, bij gebrek aan conclusies nopens cUt punt, de rechter in boger beroep zich ertoe mag beperken de
door de eerste rechter opgelegcle gelclboete
en verbeurdverklaring te bevestigen, om
de enige reden clat die straffen hem geDast voorkomen;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het clerde middel, afgeleill nit de
schending van de artikelen 7, 9, 12, 97 van
de Gronclwet, 2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 64,
9± van het Strafwetboek, 1382, 1383, 1384,
1385, 1386 van het Burgerlijk Wetboek,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223,
226, 247, 312 van de algemene douanewet
van 26 augustus 1822, 22, 23 en 30 van de
wet van 6 april 1843 betreffencle de beteugeling van de clouaneclelicten, 3 van de
wet van 5 sel)tember 1947 houclencle goedkeuring van het tussen Belgie, Luxemburg en Nederland afgesloten clouaneverclrag, cloorclat het hof van beroep heeft
gemeencl, bij gebrek aan voorlegging van
de diamant van 2,02 karaat de aanlegger
naar aanleicling van feit IIn te moeten
veroorclelen tot de betaling van de tegenwaarcle hiervan (48.500 fr.), clan wmmeer
cle veroorcleelcle reeds een eerste maal,
naar aanleicling van de beteugeling van
feit I wercl veroorcleelcl tot cle verbeurdverklaring van zelfde cliamant en, llij gebrek aan representatie, tot het betalen
van de vervangencle waarcle hiervan
(48.500 fr.) :
Overwegencle clat aanlegger onder meer
veroorcleelcl werd aan cle ene zijde, bij
arrest van 21 april 1956 van het Hof van
beroep te Brussel in kracht van gewijsde
gegaan clesbetreffencle tot de betaling van

een beclrag van 233.035 frank als fictieve
verbeurdverklaring van briljanten welke
tussen l april en 18 juli 1952 sluiks nit
Belgie werclen gevoerd en die niet konden
aangehaalcl worden waaroncler een briljant wegencle 2,02 karaat, en, aan de andere zijde, hij het bestreclen arrest, tot de
betaling van een bedrag van 48.500 frank
als fictieve verbeurdverklaring van laatstgenoemde e<lelgesteente welke tussen
18 juli en 1 augustus 1952 sluiks in Belgie
werd ingevoer<l en clat niet kon aangehaald worden;
Overwegencle clat de artikelen 22, 24 en
25 van de wet van 6 april1843, betreffencle
de beteugeling van de smokkel, voorschrijven de verbeurdverklaring van de
smokkelwaren te bevelen of de betaling
van hun waarcle op te leggen zo zij niet
kunnen vertoond worden;
Overwegencle clat laatstgenoemcle maatregel als verbeurclverklaring gelclt « en
dCI·halve ook de aard van burgerlijke herstelling heeft ll, welke aan de verbeurdverklaring worclt erkencl;
Overwegencle clat, zo de verbeurclverklaarcle goecleren niet vertoond worden
door degene te wiens laste de verbeurclverklaring uitgesDroken werd, de waan1e
van die goecleren door de veroorcleelde
steeds verschulclig-cl is, zelfs inclien het
gebrek aan vertonen cler goecleren hem
niet te wijten is;
Overwegencle clat gezegcle maatregel
voor elk misclrijf en ieclere maal clat de
smokkelwaren niet kunnen vertooncl worden, op vaste en onveranclerlijke wijze
client uitgesproken te worden;
Waaruit volgt dat het bestreclen arrest
wettelijk heeft kunnen beslissen clat bedoelcle maatregelen van lJijzonclere verbeurdverklaring wegens verscheiclene misdrijven altijd samen moeten opgelegcl
worden;
Dat het miclclel naar recht faalt;
Over het vierde miclclel, afg-eleicl nit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet, cloorclat het hof van beroeD gemeenc1
heeft voor de uitgesproken fiscale gelclboeten en fictieve verbeurdverklaringen
een subsicliaire gevang-enisstraf te moeten
uitspreken, dan wanneer aanlegger voorhielcl clat de subsicliaire gevangenisstraf
bij toepassing van artikel 65 van het
Strafwetboek opgeslorpt was door de
straf uitgesproken inzake de overtreclingen van de wetgeving op cle wisselcontrole en artikel 100, alinea 2, deze opslorping niet kon beletten, clan wanneer aanlegger in zijn conclusies betoogd had onder meer : « dat het Hof van lJeroep te
Brussel deze vervangencle gevangenisstraffen voor de clouaneboeten niet heeft Willen uitspreken omclat het oordeelde clat
dit niet in het kader viel van de uitzonclering voorzien in de tweecle alinea van ar-

